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Форма № 01-ЗВІТ (квартальний) 

 

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за січень-вересень 2022 року 

 

 

№ 

п/п 
Назва завдання/заходу Програми 

Період 

реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми 

Причини невиконання завдань/заходів 

Програми та заходи, які вживалися з 

метою забезпечення їх виконання 

 

1 2 3 4 5 

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

1.1. Промисловість та розвиток підприємництва 

Оперативна ціль 1 «Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств» 

Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 

1 Здійснення заходів з формування 

смарт-виробничої екосистеми 

міста Києва: 

   

1.1 розробка та реалізація плану дій 

для подальшого розвитку 

існуючих, створення та якісного 

освоєння нових промислових 

зон; 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) підготовлено проєкт рішення Київської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Київської ради від 12 листопада 

2019 року № 59/7632 «Про затвердження Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку на 2019 - 2022 роки». Станом на 01.10.2022 проєкт програми проходить 

процедуру погодження в установленому порядку. 

У звітному періоді відповідно до виконання доручення Прем’єр-міністра 

України Д. Шмигаля від 20.09.2021 № 39644/0/1-21 щодо забезпечення 

створення або реконструкції та відновлення діючих виробництв з кількістю 

працюючих понад 500 осіб відбулися виїзні наради на промислові 

підприємства ДП «Київський державний завод «Буревісник», 

ВАТ «Меридіан», ДП «Завод «Генератор». За результатами, спільно з 

КП «Київське інвестиційне агентство», опрацьовувалося питання розробки 

інвестиційних проєктів для відновлення виробництва на ДП «Завод 

«Генератор», зокрема розглядається можливість відновлення виробничої 

діяльності на площадці ДП «Завод «Генератор» по вул. Полярній, 20, який 

входить до складу ДК «Укроборонпром» (КП «Київське інвестиційне 

агентство» здійснено збір вихідних даних, підготовлено концепцію та 

передпроєктні пропозиції створення технопарку «Індустріальний парк 

Полярна 20»). 
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Інформація направлена Міністерству економіки України листом від 

02.02.2022 № 006-99 

1.2 утворення і підтримка розвитку 

зон стрімкого економічного 

зростання (зокрема, 

організаційна підтримка роботи 

груп взаємопов’язаних 

підприємств та кластерів); 

2021–2023 У лютому 2022 року проведено 42 міжнародний Фестиваль моди 

«Київ Фешн» у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський 

проспект, 15), під час проведення якого членами Ради освітньо-

технологічного кластеру легкої промисловості м. Києва представлено свої 

товари (02.02–04.02.2022). 

Під час проведення Фестивалю Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) підписано Меморандум про співпрацю 

Кластеру легкої промисловості м. Києва та Харківського кластеру легкої 

промисловості та дизайну (02.02.2022) 

 

1.3 сприяння співробітництву 

наукових закладів з реальним 

сектором економіки міста Києва 

2021–2023 У звітному періоді Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено наради з представниками Президії 

НАН України з обговорення питань залучення установ НАН України до 

презентації своїх наукових проєктів та розробок, які можуть бути 

впровадженні у міському господарстві та на промислових підприємствах 

столиці (14.01.2022, 16.02.2022) 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, реалізацію заходу тимчасово 

призупинено 

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

2 Розвиток інформаційної системи 

«Промисловість і наука Києва» з 

метою популяризації продукції 

промислового комплексу міста 

Києва на внутрішньому та 

зовнішньому ринках 

2021–2023 Продовжувалася робота з наповнення інформаційної системи 

«Промисловість і наука Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про 

товари, які планується закупити розпорядниками коштів бюджету м. Києва (у 

системі запроваджено автоматичне двостороннє інформування: замовників – 

про виробничі можливості промислового комплексу м. Києва, столичних 

підприємств – про потребу міського господарства у товарній продукції).  

Станом на 01.10.2022: 

− із загальної кількості 1606 промислових підприємств м. Києва, які звітують 

до Головного управління статистики в м. Києві за формами 1П та 1ПЕ, розділ 

«Загальні відомості» ІС «Промисловість і наука» заповнений щодо 

1158 промислових підприємств; розділ «Продукція» – щодо 775 підприємств; 

− із загальної кількості  науково-дослідних установ  міста (340) актуалізовано 

дані щодо 334 організацій; 

− внесені дані про 19904 види товарної  продукції від 920 підприємств, 

установ та організацій з кола розпорядників коштів бюджету міста Києва всіх  

рівнів та комунальних  підприємств, установ, тощо. 

Також, в ІС «Промисловість і наука» працює  розділ новин, де висвітлюються 
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значні події, у роботі промислового та наукового комплексів м. Києва 

(розміщено більше 20 інформаційних новин).  

Крім того, функціонує версія інформаційної системи «Промисловість і наука 

Києва» англійською мовою для представлення можливостей київських 

промислових підприємств за межами України 

3 Організація виставкових заходів 

та конкурсів (зокрема, «Зроблено 

в Києві», «Кращий експортер 

року», «Столичний стандарт 

якості» тощо) 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації): 

− підготовлено концепцію проведення виставки «Зроблено в Києві»; 

− підготовлено технічне завдання та тендерну документацію на закупівлю 

послуги з організації та проведення виставки-презентації «Зроблено в Києві» 

та конкурсів «Кращий експортер року», «Столичний стандарт якості»  

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, підготовку до проведення 

заходів тимчасово призупинено 

4 Підтримка та залучення 

київських виробників до участі у 

міжнародних виставкових 

заходах, конкурсах тощо 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) опрацьовано перелік міжнародних виставок 

та ярмарків запланованих на 2022 рік. Пропозиції щодо визначення та 

залучення експортоорієнтовних підприємств до участі у міжнародних 

виставках направлено на розгляд Раді директорів промислових підприємств, 

установ та організацій м. Києва 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, проведення заходів 

тимчасово призупинено 

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

5 Проведення інформаційно-

консультативних заходів щодо 

співробітництва у рамках діалогу 

«Україна – Європейський Союз» 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) організовано та проведено роботу з 

підготовки навчального семінару з питань співробітництва у межах діалогу 

«Україна – Європейський Союз» для державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії «Б» і «В», проведення якого заплановано 

у наступних періодах, зокрема, проведено семінар «Етапи та методи співпраці 

влади та бізнесу на регіональному рівні» за участі представників Київського 

регіонального центру підвищення кваліфікації та Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» 

(10.08.–11.08.2022) 
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Оперативна ціль 2 «Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу» 

Завдання 2.1. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу 

6 Впровадження інформаційної 

онлайн-служби для підприємців з 

можливістю отримання переліку 

всіх необхідних дозволів та 

ліцензій для відкриття різних 

видів бізнесу (віртуальний 

бізнес-центр).  

2021–2023 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

проводилася робота щодо актуалізації бізнес-кейсів на вебсайті 

«KyivBusinessCity» - інформаційній онлайн-службі для підприємців з 

можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для 

відкриття різних видів бізнесу (наповнення сайту спільно з Офісом 

ефективного регулювання BRDO) 

 

7 Створення сприятливих умов 

суб’єктам господарювання для 

ведення господарської діяльності 

з використанням засобів 

пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, об’єктів 

сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, з 

використанням атракціонної 

техніки, з розміщенням літніх 

майданчиків біля стаціонарних 

закладів ресторанного 

господарства з метою 

підвищення рівня 

обслуговування споживачів 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року КП «Міський магазин» проведено 2 (двоє)  торгів 

на розміщення засобів пересувної торгівлі, укладено 8 договорів та 

5 (п’ять) торгів на розміщення засобів сезонної торгівлі, укладено 

130 договір. 

В умовах воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-IX, КП «Міський магазин» відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 грудня 2018 року № 2358 «Про адресний перелік місць 

розміщення атракціонів у місті Києві» затверджено адресний перелік місць 

розміщення атракціонів у місті Києві на 2022 рік, відповідно до якого 

передбачається розміщення атракціонів за 88 адресами. Відповідно до 

наказу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 09.02.2022 № 9-з «Про деякі питання діяльності 

комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва» КП «Міський магазин» доручено забезпечити 

визначення суб’єктів господарювання відповідно до затвердженого 

адресного переліку на конкурентній основі. 

У звітному періоді КП «Міський магазин» оголошено 65 аукціонів на 

розміщення атракціонів у м. Києві та укладено 31 договір.  

Розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства на території міста Києва здійснюється відповідно 

до Порядку розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства в місті Києві, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 07.11.2013 № 2027, рішення Київської 

міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку 

визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 
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для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків 

для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в 

утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень 

Київської міської ради». 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

опрацьовано 571 заявку на розміщення літніх майданчиків та надано 

пропозиції щодо можливості укладання договору Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

8 Проведення та участь у заходах з 

питань взаємодії бізнесу та влади 

(форуми, координаційні ради, 

круглі столи, бізнес-зустрічі, 

семінари, тренінги тощо), 

зокрема співпраця з Торгово-

промисловою палатою України 

та Київською торгово-

промисловою палатою 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації): 

− організовано та проведено: 

 онлайн-нараду за участю представників Канадсько-української торгової 

палати, Торгово-промислової палати України та Міжнародного трейд-

клубу в Україні щодо розробки напрямків співпраці промисловців столиці, 

представників малого та середнього підприємництва в спільних канадсько-

українських програмах підтримки бізнесу (13.01.2022); 

 нараду з представниками топ-менеджмента GLOVO (Барселона) щодо 

співпраці в частині інвестиційної підтримки соціально вразливих верств 

населення та запуску ініціативи Glovo Access у м. Києві стосовно підтримки 

малого та середнього бізнесу міста Києва (27.07.2022, 07.09.2022). У межах 

проєкту Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) підготовлено Меморандум про співробітництво між 

Київською міською військовою адміністрацією та Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Гловоапп Україна» (далі – Меморандум). 

Станом на 01.10.2022 проєкт Меморандуму проходить погодження в 

установленому порядку. 

 нараду з питань запуску пілотного проєкту стосовно безкоштовних 

соціальних доставок в Дарницькому районі та реалізації пілотного проєкту 

щодо облаштування перехоплювальної велопарковки на перетині 

просп. Оболонський – просп. С. Бандери поблизу станції метро «Почайна» 

в Оболонському районі за кошти компанії «Glovo» (27.09.2022); 

 заходи з нагоди відзначення у 2022 році в місті Києві Дня підприємця згідно 

з Указом Президента України від 05.10.1998 № 1110/98 «Про день 

підприємця», під час якого за розвиток економіки міста в умовах воєнного 

стану, активну громадянську позицію та волонтерську діяльність 
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оголошено Подяку Київського міського голови 32 підприємцям та 

працівникам підприємств (02.09.2020); 

 урочисте нагородження 37 кращих працівників машинобудівних 

підприємств відзнаками Київського міського голови з нагоди Дня 

машинобудівника за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий 

внесок у розвиток економіки міста Києва в умовах воєнного стану, активну 

громадянську позицію та волонтерську діяльність (23.09.2022); 

− взято участь у: 

 онлайн-нараді щодо обговорення спільних можливостей з підтримки 

економіки України, вирішення першочергових завдань збереження 

виробничого та трудового потенціалу. Захід організовано Українським 

союзом промисловців та підприємців за участі керівництва профільних 

міністерств та відомств, галузевий об’єднань бізнесу, наукових установ та 

експертів (31.03.2022); 

 загальних зборах Національної академії наук України (15.06.2022); 

 спільній нараді щодо створення нормативно-правових актів, направлених 

на відновлення економіки в умовах тривалих бойових дій, за участі 

керівництва Українського союзу промисловців і підприємців з 

представниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Ради директорів підприємств, установ та організацій 

м. Києва в межах засідання Антикризового штабу (23.06.2022); 

 спільному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та 

правління Українського союзу промисловців і підприємців (24.06.2022); 

 роботі Sсience&Business Startup Hackathon щодо поєднання наукового та 

інноваційного потенціалу науковців, стартаперів, компаній, експертів, 

інвесторів, медіа, пошуку інноваційних ідей та рішень, підвищення 

обізнаності з питань бізнесу, маркетингу, продажів, інвестицій та інновацій 

Заходи організовано Українським фондом стартапів та Міністерством 

освіти і науки України (27.06—30.06.2022) тощо. 

У м. Києві продовжує діяти Координаційна рада з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), зокрема видано розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 07.10.2022 № 688 «Про зміни у посадовому складі 

Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації)». Засідання Координаційної ради не проводилися. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2011 № 1364 у м. Києві 

продовжує функціонувати утворена Регіональна рада підприємців. У 
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звітному періоді 2022 року, в режимі онлайн-конференції, проведено три 

засідання регіональної ради підприємців 

Завдання 2.2. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва 

9 Організація та регулярне 

проведення Київського міського 

конкурсу бізнес-проєктів та 

бізнес-планів 

2021–2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався Проведення заходів заплановано на 

жовтень-грудень 2022 року 

10 Підтримка створення та розвитку 

об’єктів інноваційної 

інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, технопарків, 

програм підтримки стартапів, 

коворкінг-центрів) 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) продовжувалася робота щодо створення 

наукового парку на базі інститутів НАН України наукового парку 

«Academ.City», зокрема, щодо визначення територіальних меж, механізмів та 

напрямків діяльності, пошуку інвесторів тощо. Проєкт підтримується 

Міністерством освіти і науки Німеччини та розробляється німецько-

українською командою у межах спільного проєкту Київського академічного 

університету, Університету ім. Гумбольдта м. Берлін та Технопарку 

«Адлерсхоф-Берлін». За результатами проведення заходів підготовлено 

Меморандум про взаємодію щодо створення наукового парку «Academ.City» 

між виконавчим органом Київською міською радою (Київською міською 

державною адміністрацією» та НАН України (далі – Меморандум), який на 

цей час проходить процедуру погодження в установленому порядку (станом 

на 01.10.2022 узгоджується строк підписання Меморандуму). 

У звітному періоді організовано та проведено: 

 нараду з представниками ДНУ «Київський академічний університет» 

щодо підготовки презентації проєкту наукового парку «Academ.City» 

(09.09.2022); 

 наради з представниками КО «Інститут Генерального плану м. Києва» 

щодо опрацювання протоколів засідань Робочої групи з організації та 

проведення заходів щодо підтримки створення наукового парку 

«Academ.City» та обговорення подальших кроків щодо реалізації проєкту 

наукового парку «Academ.City» (20.09.2022 та 27.09.2022). 

Роботи щодо створення Наукового парку тимчасово призупинено у зв’язку з 

запровадженням воєнного стану в Україні. 

У 2022 році КП «Київський міський бізнес-центр» укладено 12 договорів з 

суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-

консультативних та інших послуг, надано 1288 консультацій 

 

11 Надання фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва в 

м. Києві 

2021–2023 У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва. Станом на 01.10.2022, за останніми оперативними даними 

Головного управління статистики у м. Києві, налічувалося 5895 об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва, що на 2,7% більше ніж у 

попередньому році, зокрема: 166 бізнес-центрів, 12 бізнес-інкубаторів, 
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35 технопарків, 493 лізингові компанії, 316 кредитних спілок, 59 фондів 

підтримки підприємництва, 1888 інвестиційних фондів і компаній, 

574 інноваційні фонди і компанії, 791 інформаційно-консультативна 

установа, 350 громадських об’єднань підприємців, 224 біржи та 

987 страхових організацій. 

У звітному періоді з метою підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва в умовах воєнного стану: 

− прийнято рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592 «Про 

деякі питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва 

під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 

24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX», 

що передбачає: 

 звільнення працюючого бізнесу від орендної плати за майно територіальної 

громади міста Києва, якщо орендар не може використовувати майно у 

зв’язку з пошкодженням внаслідок бойових дій, плата за нього буде 

становити 1 гривню; 

 сплату 1 гривні, а розмір пайової участі – 50%, за договорами щодо 

розміщення працюючих засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі, які укладені КП «Міський магазин»; 

 сплату 1 гривні працюючім закладам громадського харчування у разі 

встановлення літніх майданчиків. Договори для цих об’єктів, якщо вони 

працюють, не можуть бути припинені або розірвані; 

 звільнення рекламістів від плати за право тимчасового користування 

місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на 

транспорті комунальної власності, на площах, де вони не розміщують 

комерційну рекламу; 

 у сфері надання комунальних послуг Київська міська рада рекомендує 

виробникам або надавачам комунальних послуг приймати рішення щодо 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім тих, які 

фінансуються за рахунок Державного бюджету України або бюджету міста 

Києва), які залучені до програм і заходів у сферах національного спротиву, 

оборони, забезпечення громадського порядку, правопорядку та громадської 

безпеки, охорони здоров'я та медичного забезпечення, забезпечення 

продовольчої безпеки не здійснювати нарахування та стягнення штрафів, 

інфляційних нарахувань, процентів річних на заборгованість, утворену за 

несвоєчасне або неповне внесення плати за такі послуги. А також не 

припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати або сплати не в 

повному обсязі; 
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− підписано додаткові угоди до договорів про співпрацю щодо здійснення 

кредитування суб’єктів підприємницької діяльності Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Фондом підтримки 

підприємництва, банками-партнерами і уповноваженими банками 

(АТ «КБ «Глобус», АТ «Державний ощадний банк України», 

ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «ПроКредит Банк», АТ КБ «Приват Банк», 

АТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «КредитВест банк», АТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Асвіо банк», 

АТ «Комерційний індустріальний банк»). 

Станом на 01.10.2022 в умовах воєнного стану в Україні, введеного 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, банками-партнерами та уповноваженими 

банками надано кредити 57 позичальникам на суму 612,7 млн грн, з бюджету 

міста Києва суб’єктами господарювання погоджено компенсацію відсотків на 

суму 12,5 млн грн. 

Під час воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 

«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», 

Положення про фінансово-кредитну підтримку фінансується у третю чергу, 

що унеможливлює надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого 

та середнього підприємництва у місті Києві. 

Київська міська військова адміністрація звернулася до Міністерства фінансів 

України (лист від 11.07.2022 № 005-553) та Міністерства економіки України 

(лист від 02.09.2022 № 005-871) стосовно ініціювання внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про 

затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» щодо можливості 

надання місцевими органами виконавчої влади України фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 

Зокрема, Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) звернувся з питанням ініціювання внесення змін до абзацу 3 

підпункту 2 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 
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№ 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» до 

президента Українського союзу промисловців і підприємців, голови 

національної тристоронньої соціально-економічної ради А. Кінаха (лист 

від 10.08.2022 № 052-2268), з проханням включити у рішення Антикризового 

штабу з питання відновлення діяльності промислового сектору економіки, 

завантаження виробництва, збільшення зайнятості в умовах воєнного стану. 

Станом на 01.10.2022 питання внесене до зазначеного рішення 

Антикризового штабу, яке направлено Українським союзом промисловців і 

підприємців до Міністерства фінансів України (лист від 19.08.2022  

№ 02-1-304) 

1.2. Інвестиції 

Оперативна ціль 1 «Залучення інвестицій до міста Києва» 

Завдання 1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 

12 Спрощення процедур 

інвестування в різні сфери 

життєдіяльності економіки міста, 

проведення відкритих та 

прозорих інвестиційних 

конкурсів 

2021-2023 Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про 

проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві» прийнятий за основу у 

І читанні рішенням Київської міської ради від 22.02.2018 № 336/4400, у 

ІІ читанні на пленарному засіданні Київської міської ради не набрав 

необхідної кількості голосів. 

У січні-вересні 2022 року Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

здійснював організаційно-правові заходи щодо подальшого розгляду проєкту 

рішення. 

29.09.2022 проєкт рішення передано Київській міській раді для подальшого 

розгляду в установленому порядку (вх. № 08/231-1351/ПР від 29.09.2022) 

 

13 Розробка концепцій 

промислового вузла «Київська 

бізнес-гавань» та індустріального 

парку в складі промислового 

вузла «Київська бізнес-гавань» 

2021-2023 У 2018 році КП «Київське інвестиційне агентство» проведено тендер та 

укладено договір з переможцем – КП «Київський міський центр земельного 

кадастру та приватизації землі» на надання послуг з розробки проєкту 

землеустрою щодо відведення 4 земельних ділянок на вул. Пухівській у 

Деснянському районі. 

Після оформлення земельних ділянок в установленому законодавством 

порядку Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) буде 

забезпечено проведення закупівлі послуг з дослідження та розробки 

Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська 

бізнес-гавань» 

Процес оформлення земельних ділянок в 

установленому законодавством порядку 

не завершено, у зв’язку з чим відповідна 

закупівля не проводилася 

Завдання 1.2. Просування інвестиційного потенціалу міста 

14 Просування інвестиційного 

потенціалу міста шляхом участі у 

Міжнародній виставці 

нерухомості «МІРІМ» (м. Канни, 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року в межах організації участі м. Києва у 

Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2022» (м. Канни, Республіка 

Франція) Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 
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Республіка Франція), 

Міжнародному інвестиційному 

форумі «Annual Investment 

Meeting» (м. Дубай, ОАЕ), 

Міжнародній виставці 

нерухомості «EXPOREAL» (м. 

Мюнхен, ФРН) 

− видано розпорядження від 19.01.2022 № 128 «Про організацію участі міста 

Києва в Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2022»; 

− підготовлено та взято спільно з профільними структурними підрозділами 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) участь у нарадах з питань підготовки концепції участі міста 

Києва у МІРІМ-2022. 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України участь 

делегації м. Києва у Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2022» не 

відбулася. 15-18.03.2022 на стенді, який мав би презентувати на виставці 

українські інвестиційні проєкти в галузі нерухомості, відбулася програма на 

підтримку України за участі мерів європейських міст, представників 

міжнародного бізнесу та іноземних медіа, які висловили слова підтримки та 

обговорювали шляхи допомоги Україні 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, запланована участь м. Києва у 

Міжнародній виставці нерухомості 

«МІРІМ-2022» не відбулася.  

Крім того, участь у Міжнародному 

інвестиційному форумі «Annual 

Investment Meeting» (м. Дубай, ОАЕ) та 

Міжнародній виставці нерухомості 

«Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН) не 

відбулася 

15 Підготовка інформації та участь у 

міжнародних інвестиційних 

рейтингах 

2021-2023 У звітному періоді проведено моніторинг позицій міста Києва в міжнародних 

рейтингах: 

− World Cities Ranking, World's Best Cities To Live In 2022, The Economist 

Intelligence Unit (рейтинг «Найкраще місто для життя); 

− World Cities Ranking (Best 150 Cities to Visit in the World 2022) – м. Київ 

посів 70 місце; 

− Global Startup Ecosystem 2022 аналітичної компанії StartupBlink -  м. Київ 

посів 93 місце; 

25 найкращих у світі міст для маркетингу та продажів, програмного 

забезпечення та даних – м. Київ посів 23 місце 

 

16 Проведення щорічного 

Інвестиційного форуму міста 

Києва 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року проводилася робота щодо організації 

Інвестиційного форуму міста Києва:  

− видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2022 № 129 «Про 

організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва у 2022 році» 

(запланована дата проведення форуму - ІІ півріччя 2022 року); 

− підготовлено та підписано меморандум про наміри від 29.09.2022 № 12 

між виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та громадською організацією «ІМПАКТ ФОРС» щодо 

залучення в установленому порядку ресурсів у відновлення та розвиток 

інфраструктури міста Києва, зокрема шляхом підготовки та проведення у 

2022 році Інвестиційного форуму міста Києва; 

здійснювалися організаційні заходи щодо проведення Інвестиційного форуму 

міста Києва у 2022 році у м. Брюсселі (Бельгія) (28.11.2022) 
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Завдання 1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста 

17 Розвиток «єдиного вікна» для 

роботи з інвесторами на базі 

комунального підприємства 

«Київське інвестиційне 

агентство» 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року КП «Київське інвестиційне агентство» опрацювало: 

− анкети ініціаторів інвестиційних ініціатив; 

− електронні звернення, які надходять через розділ «Інвестувати ідеї» 

єдиного інвестиційного порталу м. Києва (investinkyiv.gov.ua). 

КП «Київське інвестиційне агентство» впроваджуються Рекомендації щодо 

стандартів залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному 

рівні (гармонізовані зі стандартами залучення та супроводу інвесторів 

державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій») 

 

1.3. Ринок праці 

Оперативна ціль 1 «Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва» 

Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу 

18 Підвищення попиту на ринку 

праці за рахунок створення нових 

робочих місць у перспективних 

секторах економіки та залучення 

нових роботодавців на ринок 

праці міста 

2021–2023 За останніми наявними даними роботодавці проінформували службу 

зайнятості міста про наявність у січні–червні 2022 року 17,5 тис. вакансій (у 

січні–червні 2021 року – майже 38,5 тис. вакансій). За видами економічної 

діяльності пропонуються вакансії: в оптовій та роздрібній торгівлі – 15% 

загальної кількості вакансій; у сфері освіти – 14%; державного управління й 

соціальному страхуванні – 11%; на підприємствах переробної промисловості 

та у сфері охорони здоров’я – по 10%, у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування та у транспортній сфері – по 9%. 

Станом на 01.10.2022 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 

майже 3,6 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати за вакансіями 

становив майже 10,4 тис. грн. 

За остаточними даними Міністерства економіки України у січні–

березні 2022 року в місті Києві прийнято на роботу на новостворені робочі 

місця 12,8 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 4,8 тис. осіб, у фізичних осіб 

– 8 тис. осіб 

 

Завдання 1.2. Підвищення кваліфікації робочої сили 

19 Сприяння підвищенню рівня 

охоплення професійним 

навчанням осіб з інвалідністю 

2021–2023 Пріоритетним напрямом працевлаштування осіб з інвалідністю, які 

перебували на обліку в районних філіях столичної служби зайнятості, – є їх 

професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. 

У січні–вересні 2022 року за кошти Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття проходили навчання 

6 осіб з інвалідністю, а саме у: 

− Національному педагогічному університеті ім. В. І. Драгоманова за 

навчальними програмами: «Правове і фінансове забезпечення діяльності 

суб’єктів підприємництва» (1 особа) та «Організація претензійно-позивної 

роботи на підприємстві, зокрема судове представництво» (1 особа); 

− Київському університеті ринкових відносин за напрямами «Менеджер з 

маркетингу» (2 особи);  
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− ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом» за навчальною 

програмою: «Менеджер з персоналу» (1 особа); 

− проходила стажування на підприємстві (1 особа). 

У звітному періоді 6 безробітних осіб з інвалідністю закінчили навчання та 

працевлаштовані службою зайнятості 

20 Створення новітніх навчально-

практичних центрів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

2021–2023 Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22.02.2022 № 444/2 «Про 

організаційно правові заходи щодо виконання рішення Київської міської 

ради» від 07 жовтня 2021 року № 2733/2774 «Про реорганізацію закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» утворюються комісії для 

переходу закладів освіти з державної форми власності до комунальної форми 

власності. Станом на 01.10.2022, у зв’язку з воєнним станом, рішення про 

створення новітніх центрів професійної освіти відтерміновано. 

У звітному періоді Департаментом освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

підготовлено технічні вимоги для оголошення процедури закупівель на 

проведення ремонтних робіт, закупівлю обладнання, інструментів та засобів 

навчання з метою поліпшення матеріально-технічної  бази закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

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

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

21 Проведення комплексу заходів у 

співпраці із Головним 

управлінням Держпраці 

у Київській області, залученням 

учасників ринку праці з питань 

легалізації трудових відносин та 

виплати заробітної плати; 

забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати та погашення 

заборгованості з неї 

2021–2023 З липня 2022 року структурними підрозділами з питань праці міста Києва 

відновлено проведення моніторингу щодо стану погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях 

м. Києва. (доручення Міністерства економіки України (лист від 03.08.2022 

№ 4708-06/55069-03) та Державної служби України з питань праці (лист 

від 12.08.2022 № 3058/1/4.7-22а) Також, відновлено діяльність міської та 

районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, на яких розглядаються питання стану 

погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста. 

У січні–серпні 2022 року проведено 11 засідань міської та районних 

тимчасових комісій, на яких заслухано 51 керівника підприємств-боржників 

із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів 

до Пенсійного фонду України, зокрема, 50 боржників із виплати заробітної 

плати попереджено щодо відповідальності за порушення законодавства про 

працю та оплату праці. 

У звітному періоді до міських підрозділів Державної служби України з питань 

праці в порядку інформування та відповідного реагування структурними 

підрозділами з питань праці міста Києва за результатами розгляду звернень 
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громадян направлялася інформація щодо фактів виплати неофіційної 

заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин. 

Також, у звітному періоді проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота 

серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо 

негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових 

відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового 

законодавства. 

09.06.2022 за інформацією Головного управління Держпраці у Київській 

області, проведено чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань 

розробки та узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої 

праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. 

Під час заходу обговорені основні напрями організації роботи Держпраці та 

дотичних органів і соціальних партнерів у сфері незадекларованої праці. 

14.07.2022 Головним управлінням Держпраці у Київській області за 

сприянням Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено нараду-

семінар щодо змін у трудовому законодавстві на період воєнного часу, під час 

якого розглянуті питання щодо особливості трудових відносин в умовах 

воєнного стану, відмінності між простоєм і призупиненням діяльності, 

звільненням і прийомом на роботу, якщо працівник перебуває за кордоном; 

надання відпусток; проходження первинного і чергового медоглядів, надання 

пільг і компенсацій в шкідливих умовах тощо. 

Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних 

доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення 

участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

постійно висвітлюється на Єдиному вебпорталі територіальної громади 

міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_ 

pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/) та на вебсайті 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (http://dsp.kievcity.gov.ua 

/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html). 

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і 

державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» прийнято рішення 

припинити проведення Державною службою з питань праці та її 

територіальними органами планових та позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного 

стану.  

За інформацією Головного управління Державної податкової служби у 

м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи 

протягом січня–серпня 2022 року підвищили рівень заробітної плати понад 

https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/
https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/
http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html
http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html
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1,5 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету м. Києва 

12,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб). 

Завдяки вжитим спільним заходам, протягом січня–серпня 2022 року 

підприємствами-боржниками міста сплачено понад 14 млн грн заборгованої 

заробітної плати 

1.4. Розбудова міста і земельні відносини 

Оперативна ціль 1 «Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин» 

Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста 

22 Інвентаризація земель міста, 

організація землеустрою та 

ведення міського земельного 

кадастру (зокрема, оновлення 

Державного земельного 

кадастру), включаючи 

розміщення у публічному доступі 

такої інформації: договорів 

оренди / продажу землі; даних 

щодо вільних земельних ділянок 

для інвестування; даних щодо 

цільового призначення 

земельних ділянок (зокрема, 

функціональне призначення на 

перспективу відповідно до 

Генерального плану міста Києва); 

інформації про визначену площу 

під забудову; даних про 

оснащеність інженерними 

мережами; оціночної вартості 

земельної ділянки тощо 

2021-2023 Реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі здійснює 

Головне управління Держгеокадастру у м. Києві відповідно до розробленої 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

КП «Київський інститут земельних відносин» на виконання Міської цільової 

програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2727/2768, 

проведено: 

− обстежувальні роботи (збір та аналіз вихідних даних для проведення 

інвентаризації земель) на площі 3530,8 га, що становило 89% загальної площі 

виконання робіт, передбачуваної на 2022 рік; 

− топографо-геодезичні роботи на площі 1288,8 га (32,5%); 

− проєктно-вишукувальні роботи, складання та оформлення технічної 

документації (обробка даних, отриманих в результаті виконання топографо-

геодезичних робіт) на площі 888, 3 га (22,4%) 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, робота з інвентаризації земель 

міста Києва тимчасово призупинена. 

На реєстрацію в Державний земельний 

кадастр інформація щодо земельних 

ділянок міста Києва не передавалась у 

зв’язку з відключенням з 24.02.2022 всіх 

ресурсів, зокрема і кадастру 

23 Стимулювання ефективного 

використання земель та 

отримання плати в об’єктивному 

розмірі, зокрема шляхом 

переходу від оренди земель під 

об’єктами нерухомості до викупу 

2021-2023 За січень-вересень 2022 року Департаментом земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

підготовлено та передано до Київської міської ради кадастрові справи із 

відповідними проєктами рішень щодо 8 земельних ділянок комунальної 

власності територіальної громади м. Києва без проведення земельних торгів 

(прямий продаж), зокрема щодо 6 земельних ділянок, які перебували в оренді, 

та 1 проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення 

Київської міської ради. 

Станом на 01.10.2022 укладено 9 договорів купівлі-продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

На розрахункові рахунки Головного управління Державної казначейської 

служби України в місті Києві від продажу земельних ділянок 
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несільськогосподарського призначення, зокрема згідно з уже укладеними 

договорами купівлі-продажу земельних ділянок з розстроченням платежу та 

договорами про сплату авансових внесків у рахунок оплати ціни земельних 

ділянок, з початку року надійшло майже 254,9 млн грн 

24 Створення системи електронних 

земельних торгів як 

автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи, яка 

забезпечить можливість 

створення, розміщення, 

оприлюднення та обміну 

інформацією і документами в 

електронній формі 

2021 Виконано. 

Законом України від 18.05.2021 № 1444-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття 

права користування ними через електронні торги» внесені зміни до 

Земельного кодексу України, зокрема, частиною другою статті 135 

Земельного кодексу України, передбачено, що земельні торги проводяться в 

електронній торговій системі, що перебуває у державній власності, порядок 

функціонування та адміністрування якої затверджує Кабінет Міністрів 

України. 

Порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи, 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 1013, 

відповідно до якої державне підприємство «Прозорро. Продажі» визначено 

адміністратором електронної торгової системи 

 

25 Розробка електронного 

майданчика для проведення 

електронних земельних торгів 

2021 Виконано. 

Законом України від 18.05.2021 № 1444-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття 

права користування ними через електронні торги» внесені зміни до 

Земельного кодексу України, зокрема, частиною другою статті 135 

Земельного кодексу України, передбачено, що земельні торги проводяться в 

електронній торговій системі, що перебуває у державній власності, порядок 

функціонування та адміністрування якої затверджує Кабінет Міністрів 

України. 

Порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи, 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 1013, 

відповідно до якої державне підприємство «Прозорро. Продажі» визначено 

адміністратором електронної торгової системи 

 

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

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

26 Розробка містобудівної 

документації відповідно до 

нового Генерального плану: 

плану зонування території міста 

Києва, детальних планів 

територій (з урахуванням 

наявних галузевих концепцій 

розвитку міста і європейських 

норм/стандартів у галузі сталого 

2021-2023 На початок 2022 року завершувалася актуалізація проєкту нового 

Генерального плану міста Києва, зокрема: 

− документацію приведено у відповідність до чинного законодавства, 

державних норм, стандартів і правил; 

− оновлено вихідні дані, на підставі яких уточнювалися розрахунки 

показників розвитку міста на етап 20 років; 

− доопрацьовувалися планувальні рішення.  

КО «Інститут Генерального плану м. Києва» листом від 21.02.2022 № 312-262 

передала до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 
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міського планування та 

будівництва) 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як 

замовника розробки містобудівної документації, матеріали проєкту 

Генерального плану міста Києва. 

На сьогодні триває вирішення організаційних питань стосовно проведення 

громадських обговорень (слухань) проєкту Генерального плану міста Києва 

№ 2102-ІХ, робота з розробки 

містобудівної документації тимчасово 

призупинена 

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

27 Впровадження інформаційно-

аналітичних інструментів 

прийняття управлінських 

містобудівних рішень: 

 

   

27.1 створення геоінформаційної 

системи інженерних мереж як 

складової інформаційного 

ресурсу єдиної цифрової 

топографічної основи м. Києва 

(ІР ЄЦТО міста); 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року здійснювалося коригування технічних вимог щодо 

створення геоінформаційної системи інженерних мереж у зв’язку з зміною 

законодавства, що спричинено дією воєнного стану, введеного Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ 

 

27.2 розроблення єдиних вимог до 

геопросторових даних проєктної 

документації; проведення 

топографічного моніторингу 

території для оперативного 

внесення змін (доповнень) до ІР 

ЄЦТО міста; 

2021-2023 Протягом звітного періоду постійно проводився топографічний моніторинг 

щодо матеріалів топооснови М 1:500 

 

27.3 впровадження інформаційно-

аналітичних сервісів для 

подальшого розвитку 

містобудівного кадастру; 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року розроблено технічні вимоги до трьох 

першочергових геосервісів, які можуть бути реалізовані під час дії воєнного 

стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ 

 

27.4 оновлення основних ресурсів та 

обов’язкової інформації (графічні 

та текстові матеріали) бази даних 

містобудівного кадастру 

2021-2023 Інформаційні ресурси оновлюються у мірі передачі до Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) матеріалів затвердженої 

містобудівної документації та документації щодо регулювання забудови в 

місті Києві 

 

28 Інвентаризація об’єктів міського 

простору та розвиток системи 

містобудівного кадастру: 
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28.1 верифікація адресної 

ідентифікації багатоквартирних 

житлових будинків; 

2021 Відповідно до статті 221 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681 

«Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва» впроваджено Єдину державну електронну 

систему у сфері будівництва та реалізовано в її складі автоматизоване робоче 

місце з присвоєння адрес. Також постановою Кабінету Міністрів України від 

07.07.2021 № 690 затверджено Порядок присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна. 

Єдина державна електронна система у сфері будівництва та її модуль з 

присвоєння адрес забезпечує взаємодію з національними системами та 

реєстрами, ведення яких здійснює Міністерство юстиції України та Державна 

служба з питань геодезії, картографії та кадастру. На органи місцевого 

самоврядування покладаються обов’язки з внесення відомостей про 

документи щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна у 

відповідності до визначеного порядку та правил. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 

«Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих 

об'єктів у місті Києві» присвоєння адрес житловим будинкам здійснюється на 

підставі розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації, а 

іншим об’єктам нерухомості (не житлового призначення, за рішенням суду та 

у разі поділу нерухомого майна) здійснюється на підставі наказу 

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

У зв’язку з вищевикладеним адреса вважається присвоєною після внесення 

відомостей до реєстру будівельної діяльності, адміністратором якого є 

Міністерство цифрової трансформації України 

Враховуючи зміни законодавства та 

запровадження Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва, 

потреба у розробці геосервісу 

«Верифікація адресної ідентифікації 

багатоквартирних житлових будинків» 

відпала  

28.2 приведення паперових та 

растрових матеріалів 

містобудівної документації у 

вигляд геопросторових даних; 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року здійснювалося коригування технічних вимог у 

зв’язку зі зміною законодавства в частині інформатизації містобудівної 

діяльності 

 

28.3 інтеграція містобудівного 

кадастру та ІАС «Майно»;  

2021-2023 У Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) продовжується 

дослідна експлуатація Міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівною діяльністю «Містобудівний кадастр» (далі – 

МІАС ЗМД) та інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади міста Києва» (далі – ІАС «Майно»), які 

були інтегровані в 2020 році для забезпечення відображення публічних даних 

містобудівного кадастру на єдиному геопорталі міста Києва та аналізу 

містобудівної ситуації в місті Києві інформаційними системами 

територіальної громади міста Києва з використанням зведеної інформації ІАС 
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«Майно». Взаємодія між системами на сьогодні налагоджена в частині 

передачі інформації за допомогою обміну сервісів. 

У січні-вересні 2022 року виконувався реінжиніринг бізнес процесів 

інтеграції МІАС ЗМД з ІАС «Майно» з урахуванням вимог до реєстрів у 

період воєнного стану. 

Відповідно до рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України 

(лист від 09.08.2022 № 1/06-2-6620) про відміну оприлюднення під час дії 

воєнного стану даних містобудівного кадастру, зокрема геопросторових 

даних, публічний доступ до ІАС «Майно» закрито 

28.4 розвиток та інтеграція ведення 

адресного реєстру 

містобудівного кадастру та 

сервісу консолідації адрес 

2021-2023 У звітному періоді: 

− проводилася технічна підтримка компонента «Модуль консолідації адрес 

об’єктів нерухомості м. Києва» автоматизованої системи «Нормативно-

довідкова інформація» (далі – МКА), а саме вносилися нові адреси в МКА 

відповідно до заявок для забезпечення роботи в інформаційній системі 

«Реєстр територіальної громади міста Києва» (ІС РТГК); звернень до 

Контактного центру 15-51; створено можливість заповнювати дані 

кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій 

територіальних громад населеного пункту для статистичних форм, які 

формуються в ІС РТГК; вносилася інформація щодо перейменування вулиць 

та інших поіменованих об’єктів у місті Києві; опрацьовувалися дані 

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо присвоєння 

поштових адрес об’єктам адресації; опрацьовувалася інформація про 

зруйновані та пошкоджені об’єкти адресації; 

− проаналізовано потреби у модернізації МКА, за результатами проведено 

закупівлі та укладено договір на надання послуг з модернізації 

автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» в частині 

функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів 

нерухомості міста Києва» 

 

1.5. Туризм 

Оперативна ціль 1 «Збільшення кількості туристів» 

Завдання 1.1. Просування туристичного потенціалу та бренду міста Києва шляхом реалізації комплексу маркетингових заходів 

29 Популяризація туристичних 

можливостей міста Києва 

шляхом проведення та участі у 

міжнародних виставкових та 

інших промоційних заходах 

(організація промо-турів, 

рекламно-інформаційних турів) в 

Україні та за кордоном 

2021-2023 З метою популяризації туристичних можливостей міста Києва на 

міжнародному рівні: 

− проведено комунікацію з організаторами міжнародних виставкових 

заходів щодо участі міста Києва, отримано форми контрактів від 

організаторів та схеми розміщення стендів м. Києва; 

− проведено попередню комунікацію з представниками туристичних 

асоціацій щодо спільної участі у міжнародних виставкових заходах; 

− забезпечено координацію візиту до міста Києва представників 

туристичної сфери та блогерів з Республіки Туреччина; 
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− проведено комунікацію з Посольством України в Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Посольством України в 

Латвійській Республіці, Посольством України в Республіці Корея, 

Генеральним Консульством України в м. Барселона (Королівство Іспанія), 

Генеральним Консульством у м. Франкфурт-на-Майні (Федеративна 

Республіка Німеччина) щодо сприяння участі міста Києва у міжнародних 

туристичних заходах; 

− підготовлено інформаційну довідку англійською мовою та надано 

інтерв’ю для англомовного подкасту «Tasting Ukraine» з метою промоції 

туристичних можливостей Києва серед англомовної аудиторії; 

− забезпечено членство на безоплатній основі у Міжнародній асоціації 

конгресів та конференцій ICCA (International Congress and Convention 

Association), що надасть можливість розвивати діловий туризм у м. Києві; 

− забезпечено комунікацію з менеджерами міжнародної асоціації City 

Destinations Alliance (в минулому – European Cities Marketing) щодо 

безкоштовного членства у асоціації, що значно сприятиме статусу м. Києва на 

міжнародному ринку ділового туризму; 

− проводилася організаційна робота щодо участі делегації міста Києва на 

безкоштовній основі на міжнародних виставкових заходах World Travel 

Market London (м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії, 07-09.11.2022) та «TT Warsaw 2022» (м. Варшава, 

Республіка Польща, 24-26.11.2022), зокрема підписано договір з компанією 

власником виставки World Travel Market London та планується організація 

київського стенду на виставці; 

− проведено переговори з економічним радником Місії Агентства 

Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Нейтоном 

Рінгером щодо можливості забезпечення участі на безоплатній основі 

делегації міста Києва на міжнародних туристичних виставкових заходах 

тощо. 

Крім того, з метою надання міжнародній туристичній спільноті актуальної 

інформації щодо поточного стану туристичної сфери міста, промоції 

туристичних можливостей та потенціалу міста Києва на міжнародній арені 

для подальшого відновлення туристичних потоків і можливості відновлення 

туристичної інфраструктури після завершення воєнного стану делегація 

м. Києва на безоплатній основі взяла участь у міжнародному виставковому 

заході «IMEX Frankfurt» (30.05–02.06.2022, м. Франкфурт-на-Майні, 

Федеративна Республіка Німеччина). За період роботи виставки взято участь 

у форумі «IMEX Policy Forum», сесіях «ICCA Global Conversations» та у 

семінарі «The Association Expert Seminar 2022» за участі провідних 

туристичних асоціацій ділового туризму 
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30 Організація реклами 

туристичних можливостей міста 

Києва, зокрема, забезпечення 

проведення рекламних кампаній 

на зовнішніх носіях у провідних 

туристичних центрах світу, а 

також цифрової зовнішньої 

реклами туристичних 

можливостей міста Києва (Digital 

Out-of-Home) 

2021-2023 З метою організації реклами туристичних можливостей міста Києва протягом 

звітного періоду підготовлено тендерну документацію для закупівлі послуг:  

− Рекламні та маркетингові послуги за кодом CPV за ДК 021:2015 79340000-

9 (Організація реклами туристичних можливостей міста Києва); 

− Рекламні та маркетингові послуги за кодом CPV за ДК 021:2015 79340000-

9 (Виготовлення та організація транслювання промоційних роликів на 

відеобордах у місцях, найбільш відвідуваних гостями та мешканцями міста). 

Процедуру публічної закупівлі призупинено у зв’язку з введенням воєнного 

стану 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, процедуру публічної 

закупівлі призупинено  

31 Наповнення та просування 

туристичного порталу міста 

Києва 

2021-2023 Протягом звітного періоду з метою надання інформаційних послуг для гостей 

і мешканців міста щодо туристичних можливостей Києва забезпечено: 

− адміністрування туристичного сайту kyivcitytravel.com.ua, підготовлено 

контент-план та забезпечено публікацію актуальної інформації (понад 100 

публікацій); 

− публікацію актуального інформаційного матеріалу на сторінках 

Управління та КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» у 

соціальних мережах (Facebook @kyivtourism, Facebook @travelkyiv, Instagram 

@KyivCityTravel, Telegram @VisitKyivTravel, біля 200 постів) з метою 

висвітлення актуальних питань туристичної сфери 

 

32 Сприяння розвитку туристичної 

пропозиції міста (формування 

нових туристичних продуктів, 

зокрема туристичних маршрутів) 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року: 

− вирішувалось питання облаштування інклюзивного туристичного 

маршруту, створеного у 2021 році відповідно до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

12.04.2021 № 862 «Про формування туристичного маршруту в місті Києві для 

осіб з інвалідністю з порушеннями зору», із залученням до реалізації проєкту 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

− підготовлено технічну документацію для закупівлі послуги з 

виготовлення, встановлення та обслуговування міні макетів туристично 

привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю 

(порушеннями зору); 

− опрацьовувалось питання щодо створення нових унікальних авторських 

післявоєнних екскурсій спільно з гідами-екскурсоводами м. Києва, зокрема 

створено новий туристичний маршрут «Київ незламний» на військову 

тематику, про який відзнято сюжети провідними іноземними медіа-

компаніями «ABC News», «BBC», а також українськими 

телерадіокомпаніями «Інтер», «Суспільне» та ТРК «Київ»; забезпечено 

проведення безкоштовних екскурсій групами до 15 осіб щосуботи та 
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щонеділі. Маршрут екскурсії розроблений із урахуванням наявних укриттів 

для їх використання у разі повітряної тривоги; 

− забезпечено організацію проведення прогулянок містом: «Київ 

незламний» українською та англійською мовами, «Київ гастрономічний», 

«Київ історичний», «Київ хрещатий» центральною частиною міста для киян 

та гостей міста, а також «Я – Маріуполь» для внутрішньо переміщених осіб. 

Забезпечено комунікацію з провідними іноземними та українськими медіа-

компаніями щодо висвітлення сюжетів зазначених прогулянок містом; 

− здійснено організацію еко-екскурсії «Київ парковий» спільно з 

Управлінням екології та природних ресурсій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) (наразі триває 

фінальне тестування туристичного маршруту); 

− проводиться робота спільно з КП «ГІОЦ» щодо оцифрування існуючих 

екскурсій по м. Києву та їх розміщення на туристично-культурному хабі 

(https://guide.kyivcity.gov.ua/) в якості віртуальних турів (VR); 

− проводиться комунікація з дипломатичними установам (Консульством 

України в Дубаї (ОАЕ), Генеральним консульством України в Стамбулі 

(Турецька Республіка), Посольством України в Державі Кувейт, Посольством 

України в Азербайджанській Республіці та Посольством України в 

Азербайджанській Республіці) з метою промоції віртуальної екскурсії 

«Доторкнись до України», автором якої являється громадська спільнота «Free 

Generation»; 

− підготовлено проєкт Порядку здійснення екскурсійної діяльності у 

м. Києві з метою створення дієвого механізму регулювання екскурсійної 

діяльності (повторно направлений постійній комісії Київської міської ради з 

питань культури, туризму та суспільних комунікацій після опрацювання 

отриманих від туристичної громадськості пропозицій) 

Завдання 1.2. Розвиток сучасних видів туризму 

33 Діяльність з розвитку ділового та 

інших сучасних видів туризму 

(медичного, дитячого, 

молодіжного, спортивного, 

подієвого тощо), зокрема 

сприяння проведенню у місті 

великих культурних, спортивних, 

ділових подій та заходів 

(фестивалів, виставок, ярмарків, 

конференцій тощо) 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року з метою налагодження комунікацій у сфері 

туризму укладено: 

− Меморандум про взаємодію між Управлінням туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» та 

ДП «Прем’єр Експо», організатором туристичних виставок UITT/UITM, 

щодо розвитку туристичної сфери міста Києва (23.02.2022); 

− Меморандум про взаємодію між Управлінням туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Національним музеєм історії України щодо розвитку 

туристичної сфери міста Києва (05.09.2022). 

З метою сприяння розвитку в місті Києві сучасних видів туризму організовано 

та проведено ряд зустрічей з партнерами: 
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− експертами з туризму щодо співпраці у межах реалізації у 2022 році 

завдань та заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві 

на 2022-2024 роки (12.01.2022); 

− гідами-екскурсоводами м. Києва з метою обговорення нових 

екскурсійних проєктів на 2022 рік (12.01.2022); 

− представниками мережі туристично-інформаційних центрів «Tour info» 

щодо ребрендингу сувенірної продукції (13.01.2022); 

− представниками «Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму» 

щодо співпраці з метою розвитку гастрономічного туризму у м. Києві 

(13.01.2022); 

− радником Посла Грузії в Україні щодо проведення Днів Києва у Грузії у 

2022 році (14.01.2022); 

− головою Державного агентства розвитку туризму України щодо співпраці 

у 2022 році у межах виставкової діяльності з метою просування туристичного 

потенціалу України та міста Києва на міжнародному рівні (18.01.2022); 

− представниками «Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму» та 

«Всеукраїнської асоціації гідів» щодо співпраці у межах промоції потенціалу 

міста Києва з гастрономічного туризму; 

− Київським державним коледжем туризму та готельного господарства 

щодо співпраці у межах реалізації завдань та заходів Міської цільової 

програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки (21.01.2022); 

− представниками громадських спілок «Українська асоціація медичного 

туризму», «Всеукраїнська асоціація гідів», «Всеукраїнська асоціація 

гастрономічного туризму», громадської організації «Асоціація в’їзних 

туристичних операторів України», туристичного оператора «Chernobyl 

Exclusive Tours» для обговорення перспективних планів спільної роботи на 

2022 рік та промоції туристичних можливостей столиці України на 

міжнародному рівні (01.02.2022);  

− представниками громадських спілок «Всеукраїнська асоціація 

гастрономічного туризму», «Всеукраїнська асоціація гідів», сфери 

ресторанного господарства м. Києва щодо концепції проведення у 2022 році 

щорічної гастрономічної премії «Kyiv Food Travel Awards» та подальшого 

розвитку гастрономічного туризму в м. Києві (03.02.2022) тощо. 

Також, у звітному періоді: 

− проведено комунікацію з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац, Посольством Грузії в Україні, 

Республіки Хорватія в Україні та Грецької Республіки в Україні щодо 

можливості літнього відпочинку та оздоровлення дітей вразливих категорій з 

м. Києва; 
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− проводиться комунікація спільно з «Українською асоціацією медичного 

туризму» щодо оздоровлення дітей з представниками установ Італійської 

Республіки, Турецької Республіки та Держави Ізраїль; 

− направлено листи на Губернаторство міста Каїр (Єгипет), Муніципалітет 

міста Нікосія та міста Лімасол (Республіка Кіпр), Міську раду міста Любляна 

(Республіка Словенія), Міську раду міста Єрусалим (Держава Ізраїль), Міську 

раду міста Белфаст (Північна Ірландія) з метою отримання пропозицій щодо 

планів та заходів з відновлення туристичної сфери міста Києва (наразі 

узагальнюється отримана інформація); 

− здійснюється комунікація з Виконавчою владою міста Баку 

(Азербайджанська Республіка), Міською радою міста Гельсінкі (Фінляндська 

Республіка), Муніципалітетом міста Дубай (ОАЕ), Муніципалітетом міста 

Стамбул (Турецька Республіка) та Лісабонською міською радою 

(Португальська Республіка) з метою отримання фінансової допомоги для 

розвитку туристичної інфраструктури міста Києва. 

Крім того, проводилася робота щодо сприяння проведенню у місті великих 

культурних, спортивних, ділових подій та заходів. Зокрема у межах 

підготовки до проведення в м. Києві «ФІБА Євробаскет 2025» забезпечено 

координацію зустрічі представників готелів м. Києва та ФІБА для 

обговорення умов перебування у готелях учасників змагань, а також 

проведено організаційну роботу щодо перевірки стану готовності готелів 

міста Києва до розміщення учасників фінального етапу чемпіонату. 

Також, у межах співпраці з Київським державним коледжем туризму та 

готельного господарства забезпечено проходження студентами коледжу 

технологічної практики за освітньою програмою «Туризм» на базі Управління 

туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

З метою проведення у 2022 році конкурсу з визначення проєктів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надаються 

гранти (фінансова підтримка) у сфері туризму з бюджету міста Києва, 

Управлінням туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 23.02.2022 подано заявку до 

Державного підприємства «ДІЯ» щодо надання доступу до електронної 

системи «Взаємодія. Е-конкурси». 

Проводилися заходи, присвячені відзначенню Всесвітньому дню туризму та 

Дню туризму в Україні (27.09.2022), серед яких безкоштовна театралізована 

вистава та безкоштовні екскурсії. 

Також, протягом звітного періоду взято участь у різноформатних заходах: 

− установчій онлайн-зустрічі Експертної ради роботодавців з туризму та 

курортів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на 

якій обговорено питання щодо співпраці навчальних закладів з органами 
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влади та практиками бізнесу для формування конкурентоспроможних 

фахівців у сфері туризму (04.02.2022); 

− онлайн-нараді, організованій Державним агентством розвитку туризму 

України, з питання проведення всеукраїнського фестивалю «Мандруй 

Україною», проведення якого було заплановано у травні 2022 року 

(10.02.2022); 

− міжнародному онлайн-західі «Ukrainian tourism during impossible times» з 

доповіддю щодо ситуації в місті Києві з прийомом туристів, впливу 

інформаційного поля на привабливість міста Києва для іноземних туристів, 

обговорено шляхи взаємодії з міжнародними організаціями, профільними 

асоціаціями та іноземними ЗМІ щодо подальших спільних дій для 

покращення ситуації в туристичній сфері міста (11.02.2022); 

− відзначення гідів-екскурсоводів міста Києва сертифікатами за особистий 

внесок у розвиток екскурсійної справи з нагоди святкування Міжнародного 

дня туристичного екскурсовода (22.02.2022); 

− нараді, організованій Державним агентством розвитку туризму, щодо 

стану та перспектив відновлення сфери туризму (06.04.2022); 

− зустрічі з головою правління Українського Форуму благодійників та 

виконавчим директором ІСАР «Єднання» В. Шейгусом щодо можливості 

розробки спільних проєктів; 

− онлайн-зустрічі з партнером глобальної консалтингової компанії у сфері 

бізнес-подій «GainingEdge» Брюсом Редором щодо можливості проведення 

заходів ділового туризму у м. Києві після завершення воєнного стану; 

− робочих зустрічах з екскурсоводами м. Києва щодо створення авторських 

екскурсій; 

− спільній зустрічі з Департаментом охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо реалізації проєкту зі створення та розміщення QR-кодів 

пам`ятників культурної спадщини на відповідних об’єктах та інформації про 

них на офіційному туристичному порталі https://kyivcitytravel.com.ua/; 

− зустрічі з директором Музею історії міста Києва щодо можливості 

розробки спільних проєктів (Музей історії міста Києва); 

− міжнародному вебінарі «Роль та місце туризму під час конфліктів та воєн» 

за участі Державного агентства розвитку туризму і експертами з туризму з 

країнами, які мають приклади з післявоєнного відновлення туристичної галузі 

(онлайн); 

− робочих зустрічах щодо створення туристично-інформаційного центру              

в приміщенні Бессарабського ринку тощо. 
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У січні-вересні 2022 року, в умовах воєнного стану, у межах співпраці з 

партнерами забезпечено: 

− опрацювання із закладами розміщення м. Києва (готелі та хостели) 

питання розміщення понад 600 волонтерів, біженців, ЗМІ, лікарів тощо; 

− опрацювання питання створення в м. Києві центру для біженців на базі 

закладів розміщення, закладів освіти тощо; 

− підготовку листів до посольств країн Європи в Україні та посольств 

України в Європі щодо можливості евакуації дітей-сиріт та дітей з 

інвалідністю. 

Також, у межах крос-промоції між українськими містами Одесою та 

Миколаєвом забезпечено організацію та проведення Міжнародної виставки 

карикатур «Російський військовий корабель, йди на …!», яка відбулася у 

відкритому просторі «Vcentri Hub» (25.05.2022) 

Оперативна ціль 2 «Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів» 

Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури із застосуванням елементів цифровізації 

34 Забезпечення функціонування 

туристично-інформаційних 

центрів (пунктів) в оновленому 

смарт-форматі шляхом 

встановлення терміналів (info 

point) у місцях максимальної 

локалізації потенційних туристів 

2021-2023 У звітному періоді забезпечено: 

− функціонування туристично-інформаційних центрів в адміністративному 

комплексі Київської міської ради за адресою вул. Хрещатик, 36, та в 

Національному музеї «Київська картинна галерея»; 

− моніторинг роботи сенсорного (info-point) у Міжнародному аеропорту 

«Київ» імені Ігоря Сікорського. 

Крім того, завершено всі заходи з реорганізації КП «Київський міський 

туристично-інформаційний центр» в КНП «Київський центр розвитку 

туризму», зокрема отримано у Державній казначейській службі сертифікати 

для керівника та головного бухгалтера, виготовлено печатку, організовано 

внесення змін у програмне забезпечення для подання звітності до 

контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними 

документами між контрагентами  в електронному вигляді «М.Е.Doc», а також 

забезпечено видання 9 наказів, якими урегульовано питання основної 

діяльності та кадрової роботи 

 

35 Забезпечення основних 

туристичних локацій навігацією 

(встановлення нових та 

оновлення існуючих 

туристичних пілонів та 

вказівників туристичних об’єктів 

з елементами цифровізації) 

2021-2023 Протягом звітного періоду забезпечено моніторинг стану пілонів та 

туристичних вказівників, які знаходяться на балансі КНП «Київський центр 

розвитку туризму». 

У березні 2022 року, в умовах воєнного часу, на виконання доручень 

керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) працівниками Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) замасковано / замальовано 82 елементи туристичної навігації 

(пілони) 
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Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів 

36 Забезпечення роботи гарячої 

телефонної лінії, служби 

юридичної та інформаційної 

допомоги туристам у місті Києві 

2021-2023 У 2022 році фінансування на забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, 

служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві в межах 

Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки 

не передбачено. 

Упродовж звітного періоду звернення туристів опрацьовувалися операторами 

гарячої телефонної лінії «15-51» на загальних підставах 

Бюджетом м. Києва на 2022 рік 

асигнування на виконання заходу не 

передбачені 

Оперативна ціль 3 «Підвищення ефективності управління туристичної сфери» 

Завдання 3.1. Обмін досвідом та співпраця 

37 Організація та проведення 

семінарів, форумів, нарад, 

конференцій тощо з питань 

розвитку туризму в місті Києві 

для представників закладів вищої 

освіти, бізнес-сектору, 

громадських організацій та 

асоціацій у сфері туризму 

2021-2023 Протягом звітного періоду 2022 року: 

− забезпечено підготовку тендерної документації та оголошено в 

електронній системі публічних закупівель Prozorro закупівлі послуги з 

реалізації комплексу заходів (практичні семінари, конференції тощо, в тому 

числі он-лайн) з метою підвищення якості надання туристичних послуг та 

рівня безпеки перебування гостей і мешканців у місті Києві в межах «Академії 

гостинності» - за кодом СРV за ДК 021:2015 80520000-9 Навчальні засоби 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-09-010710-b, процедуру публічної 

закупівлі не завершено у зв’язку з введенням воєнного стану); 

− підготовлено тендерну документацію для закупівлі послуг з: 

 організації виставок, ярмарок і конгресів за кодом СРV за ДК 021:2015 

79950000-8 (Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, 

конференцій тощо з питань розвитку різних видів туризму в місті Києві для 

бізнес-представників туристичної сфери, громадських об’єднань), а саме 

Київського конгресу з медичного та оздоровчого туризму; Туристичного 

конгресу з ділового туризму «Kyiv MICE Congress 2022»; Туристичного 

форуму «Почесні амбасадори міста Києва»; Конференції з доступності у 

туристичній сфері; 

 організації виставок, ярмарок і конгресів  – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 

79950000-8 (Присудження та організація вручення премій (відзнак) кращим 

представникам сфери гостинності міста Києва (готельєрам, рестораторам, 

сервісним організаціям) за вагомий внесок у професійний розвиток 

власного персоналу та сфери в цілому (гастрономічна премія «Kyiv Food 

Travel Awards») 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, процедури публічних 

закупівель призупинено 

Завдання 3.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста 

38 Проведення соціологічних та 

маркетингових досліджень 

кількісних та якісних показників 

туристичних потоків до міста 

Києва та якості послуг 

підприємств готельного 

господарства столиці 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року проведення соціологічних та маркетингових 

досліджень не заплановано. 

Одночасно, протягом звітного періоду: 

− здійснювався моніторинг доступних інформаційних джерел щодо стану 

туристичного та готельного бізнесу в місті Києві; 

− забезпечено оновлення бази даних працюючих у місті Києві закладів 

розміщення; 

Бюджетом м. Києва на 2022 рік 

асигнування на виконання заходу не 

передбачені  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-09-010710-b
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забезпечено підготовку тендерної документації та оголошення в електронній 

системі публічних закупівель Prozorro планової закупівлі послуги: Рекламні 

та маркетингові послуги за кодом CPV за ДК 021:2015 79340000-9 (Розробка 

маркетингової концепції розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки) 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-09-001032-a, процедуру публічної 

закупівлі не завершено у зв’язку з введенням воєнного стану). У межах 

розробки маркетингової концепції заплановано проведення аналізу поточної 

ситуації, конкурентних ринків, цільової аудиторії та формування концепції, а 

саме, позиціонування, просування на внутрішніх та зовнішніх ринках, 

розробка плану заходів та завдань щодо реалізації зазначеної концепції, а 

також прогноз ефективності та продуктивності реалізації плану та розробка 

альтернативних варіантів розвитку туризму в місті Києві 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

2.1. Житлово-комунальне господарство 

Оперативна ціль 1 «Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури» 

Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури 

39 Діджиталізація виробничих 

процесів, зокрема, впровадження 

SCADA, АСКОЕ та АСКОТЕ 

об’єктів споживання 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався Програмою економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2022 рік кошти на 

виконання заходу не передбачено 

Енергетичне господарство 

40 Реконструкція теплогенеруючих 

потужностей, впровадження 

когенераційних установок, 

ліквідація малоефективних 

котелень, переключення 

споживачів на більш ефективні та 

потужні котельні 

2021-2023 У 2022 році за рахунок інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

передбачені роботи з реконструкції теплотехнічного обладнання ТЕЦ-5 та 

ТЕЦ-6, а також роботи з реконструкції котелень із заміною пальників на 

сучасні та малотоксичні 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, роботи на об’єктах не 

розпочаті 

41 Реконструкція та капітальні 

ремонти теплових мереж із 

застосуванням сучасних 

технологій – попередньо 

ізольованих труб (ПІТ) 

2021-2023 У зв’язку із відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт 

об’єктів, що фінансується у 2022 році  за рахунок бюджетних коштів по 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи у 

звітному періоді не виконувались 

Реалізацію зазначеного заходу 

перенесено на 2023 рік 

 

42 Оновлення парку 

спеціалізованих транспортних 

засобів 

2021-2023 У 2022 році за рахунок інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

передбачено придбання наступної спеціалізованої техніки: 

− автопідйомник на базі ISUZU; 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-09-001032-a
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− кран маніпулятор на базі ISUZU (посилені борти та платформи) в/п 6,3 т; 

− спецаварійник на базі ISUZU NPR 75; 

− бортові вантажопасажирські тентовані FORD Transit; 

− екскаватор-навантажувач колісний  JCB 5 CX; 

 

 

 

 

Крім того, розпочато процедуру конкурсних торгів на закупівлю 

спеціалізованого автомобіля безпеки дорожнього руху на суму 42809,0 тис. 

грн  

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, закупівлі спеціалізованих 

транспортних засобів призупинені 

Водопостачання та водовідведення 

43 Реконструкція та будівництво 

мереж водопостачання та 

водовідведення 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року відповідно до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 24.12.2020 № 23/23, виконувались роботи з: 

− реконструкції дюкерних переходів через р. Дніпро – генеральною 

підрядною організацією ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» виконувались 

будівельні роботи підготовчого етапу, зокрема здійснювалось будівництво 

камер технологією jet паль, з 24.02.2022 роботи на об’єкті призупинено; 

 

 

 

 

 

 

 

 

− реконструкції каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм по 

вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів 

КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва 

– генеральною підрядною організацією ТОВ «СЛАВІЯ-АКБ» виконувались 

будівельні роботи, зокрема виконано щитову проходку з будівництва нової 

ділянки колектору; виконувались роботи з хімзахисту камери К1 та існуючих 

залізобетонних труб на ділянці від К1 до К2; проводились роботи з 

будівельного водозниження та перекачування стоків; виконувалось 

будівництво нових камер; виконано влаштування ствола К7, камери К14; 

розпочато влаштування стволу К12; виконано будівництво ділянки колектору 

із залізобетонних поліетиленових труб на ділянці від К11 до К13. 

Роботи на об’єктах «Будiвництво водопроводу для пiдключення житлових 

будинкiв на вул. Зрошувальнiй, 3-б, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної 

 

 

 

Подальше виконання робіт на об’єкті 

перенесено на 2023 та наступні роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до помісячного розпису 

асигнувань кошти заплановано на грудень 

2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до помісячного розпису 

асигнувань кошти заплановано на грудень 

2022 року 
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школи «Атлет» на вул. Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районi м. Києва» не 

виконувались. 

Крім того, розроблено проєкт рішення Київської міської ради від 12.10.2022 

№ 08/231-1389/пр «Про затвердження Схеми оптимізації систем 

водопостачання та водовідведення міста Києва» 

44 Будівництво свердловин малої 

потужності для відновлення 

роботи бюветних комплексів 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року велися роботи на об’єктах, зокрема: 

− будівництво павiльону бюветного комплексу з розподiльними колонками 

та iнженерними мережами у селищi Рибному Днiпровського району – 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно 

до зауважень Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) 

доопрацьовується пакет документів щодо закріплення майна закінченого 

будівництвом об’єкта за Спеціалізованим водогосподарським комунальним 

підприємством «Київводфонд»; 

− будівництво артезiанської свердловини малої продуктивностi на проспектi 

Голосiївському, 87-г у Голосiївському районi – здійснювалися роботи по 

коригуванню проєктно-кошторисної документації за власні кошти; 

− будівництво артезiанської свердловини малої продуктивностi на проспектi 

Оболонському, 14-б в Оболонському районi – проведено процедуру 

закупівель з визначення генеральної підрядної організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Реконструкція Бортницької 

станції аерації 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року велися роботи на об’єктах реконструкції: 

− споруд І черги Бортницької станцiї аерацiї: насосна станцiя першого 

пiдйому – генеральною підрядною організацією ТОВ «Укрметал Буд» 

продовжувались будівельні роботи, зокрема роботи з облаштування фасаду 

насосної станції, роботи з монтажу електротехнічного та технологічного 

обладнання насосної станції, внутрішні оздоблювальні роботи, роботи з 

монтажу системи вентиляції, випробування електрообладнання та кабелів 

управління, нанесення антикорозійного захисту в камері К-5, завершено 

будівництво системи підвідних колекторів, виконано роботи з демонтажу 

камери К-48. У вересні 2022 року виконувались роботи з утеплення та 

облицювання фасаду насосної станції; 

− напiрних мулопроводiв Бортницької станцiї аерацiї – генеральною 

підрядною організацією ТОВ «БФ СТАРБУД» розпочато підготовчі роботи, 

закуплено матеріали (полімерний рукав) для затягування його у існуючий 

колектор, виконані роботи з розроблення ґрунту для будівництва нової 

камери МК-20, змонтовано мережу тимчасового мулопроводу діаметром 400 

мм для перекачування мулу та можливості виконання робіт з прочищення 

існуючого мулопроводу з подальшою  санацією полімерним рукавом на 

ділянці від камери МК-19 до камери МК-20; 
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− дамби мулового поля № 3 Бортницької станцiї аерацiї – проєктою 

організацією ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ» в межах договору від 09.12.2021 

№ 0912 продовжувались роботи, зокрема топографо-геодезичні 

вишукування, обстеження гідроспоруд та будівель, розроблено проєкт 

організації будівництва; 

− дамб мулових полiв № 1 та № 2 Бортницької станцiї аерацiї – у зв’язку з 

подовженням терміну реалізації проєкту реконструкції Бортницької станції 

аерації, виникла необхідність внесення відповідних змін до проєктної 

документації в частині подовження терміну експлуатації мулових полів 

шляхом нарощування дамб на відмітку +3,00 від відміток дамб, передбачених 

останнім коригуванням проєкту. З цією метою проведено процедуру закупівлі 

з визначення проєктної організації (оголошення UA-2021-12-28-006957-b). 

Аукціон відбувся 13.01.2022, за результатами якого визначена проєктна 

організація ТОВ «Київська проектна група» та укладено договір на виконання 

проєктно-вишукувальних робіт від 04.02.2022 № 1/22-КТ. Замовником робіт 

доопрацьовується завдання на коригування кошторисної частини проєктної 

документації відповідно до отриманих зауважень Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), розпочато процедуру закупівлі із 

визначення підрядної організації; 

− реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво 

технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації (І 

черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси) – у лютому 2022 року ПрАТ «АК 

«Київводоканал» проведено ряд зустрічей з Міністерством розвитку громад 

та територій України, виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією) та Міністерством фінансів України щодо 

подальших дій в межах Закону України від 02.09.2015 № 664 «Про 

ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та 

Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації 

Бортницької станції очистки стічних вод у межах реалізації проекту 

«Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво 

технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції 

аерації». За результатом прийнято рішення щодо необхідності підготовки 

проєкту змін до умов кредитного договору для проведення конкурентної  

міжнародної процедури торгів. Дані зміни мають бути ініційовані 

Міністерством розвитку громад та територій України до Кабінету Міністрів 

України за поданням ПрАТ «АК «Київводоканал» та виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

46 Встановлення вузлів 

комерційного обліку 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався Бюджетом міста Києва кошти на 

виконання заходу у 2022 році не 

передбачено 



32 

 

 

1 2 3 4 5 

Житлове та ліфтове господарство 

47 Реконструкція, модернізація та 

заміна застарілих і зношених 

ліфтів (зокрема, диспетчерських 

систем) 

2021-2023 У 2022 році передбачено виконання робіт з реконструкції, модернізації, 

заміни ліфтів на 132 об’єктах/340 ліфтів.  

Затверджено наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 01.08.2022 № 31-ОД «Про реконструкцію та модернізацію 

ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2022 році». 

З початку року в межах укладених договорів з реконструкції ліфтів у 

житлових будинках, підрядними організаціями виконано у повному обсязі 

реконструкцію 82 ліфтів, на 39 – ведуться роботи 

 

Оперативна ціль 2 «Підвищення ефективності споживання енергоресурсів» 

Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектору 

48 Комплексна термомодернізація, 

зокрема через застосування 

ЕСКО-механізму, механізму 

співфінансування з громадянами 

та шляхом впровадження 

системи кредитування 

2021-2023 З метою реалізації у місті Києві енергоефективних заходів через механізм 

енергосервісних договорів (ЕСКО), передбачений Законом України «Про 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 

законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації», розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

28.12.2019 № 2287 затверджено базові рівні споживання теплової та 

електричної енергії об’єктами енергосервісу, які перебувають у комунальній 

власності територіальної громади міста Києва. 

У поточному році передбачається продовження робіт з: 

− термомодернізації (реконструкції) будівлі бюджетної сфери 

(Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 190 Деснянського 

району міста Києва по вул. Шолом-Алейхема, 16-А);  

− термомодернізації (реконструкції) будівлі бюджетної сфери (Дошкільний 

навчальний заклад № 693 «Волошка» вул. Григоровича Барського, 5-А) 

У звітному періоді 2022 року роботи не виконувались 

Відповідно до помісячного розпису 

асигнувань кошти заплановано на грудень 

2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Впровадження енергоощадних 

технологій 

2021-2023 У 2022 році передбачено виконання робіт з реконструкції систем гарячого 

водопостачання із застосуванням відновлювальних джерел енергії на 

4 об’єктах: 

− дошкільний навчальний заклад № 17, вул. Петра Ніщинського,3;  

− дошкільний навчальний заклад № 63, вул. Кадетський Гай, 5; 

− дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Монтесорі-сад, вул. Анни 

Ахматової , 14-В; 

− спеціальна школа дитячий садок 1 ступеня «Золотий ключик з 

поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу, Івана Пулюя, 3-А. 

Відповідно до помісячного розпису 

асигнувань кошти заплановано на грудень 

2022 року 

 

Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства 

50 Створення центру 

енергоефективності в м. Києві та 

запровадження системи навчання 

2021-2023 Виконано.  
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та інформування з питань 

енергозбереження 

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 

громадських будівлях» забезпечує функціонування Київського центру 

енергоефективності (далі - Центр). 

Спеціалісти Центру проводять семінари, надають консультації з питань 

підвищення енергоефективності, використання відновлювальних джерел 

енергії, екології, ЕСКО-механізму, енергоменеджменту та з інших питань в 

межах роботи Центру 

Оперативна ціль 3 «Залучення власників квартир до управління житловим фондом» 

Завдання 3.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ 

51 Стимулювання створення ОСББ 

або вибору інших форм 

управління житловим будинком 

через механізми відшкодування з 

бюджету міста адміністративних 

витрат на підготовку 

документації, утворення та 

реєстрацію, супроводження 

створення та діяльності ОСББ, 

або інших форм управління 

житловим будинком, включаючи 

запровадження цільових 

навчальних програм та 

проведення інформаційно-

роз'яснювальних заходів 

2021-2023 З метою стимулювання створення нових ОСББ та підвищення ефективності 
існуючих на базі КК «Центр комунального сервісу» створено ресурсні центри 
ОСББ. Фахівцями центру навчання «Платформа комфорту» Центру 
комунального сервісу мешканцям столиці надається допомога  щодо 
вивчення нормативно-правової бази зі створення ОСББ, зокрема при 
підготовці і проведенні загальних зборів; розробці статуту ОСББ; проведення 
реєстрації ОСББ, оформлення взаємовідносин з управителем. 
У звітному періоді 2022 року проведено 10 таких занять з власниками квартир 
багатоквартирних будинків.  
Крім того, Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
розробив та розмістив на власному вебсайті інформаційно-роз’яснювальні 
матеріали, покрокові інструкції, приклади оформлення необхідних 
документів щодо порядку створення ОСББ, функціонування, вибору форми 
управління житловим будинком тощо. 

Також, у співпраці із КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяє, на 

безоплатній основі, в отриманні ініціативними групами співвласників 

багатоквартирних житлових будинків, реєстрів власників квартир та 

нежитлових приміщень, для скликання та проведення установчих зборів зі 

створення ОСББ 

 

52 Здійснення реконструкції, 

реставрації, капітального 

ремонту, технічного 

переоснащення спільного майна 

та здійснення енергоефективних 

заходів у багатоквартирних 

будинках м. Києва шляхом 

пріоритетного використання 

механізму спільного 

фінансування 

2021-2023 Рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 (із змінами) 

затверджено Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках м. Києва (далі – районна програма 

співфінансування капітальних ремонтів). 

Станом на 30.09.2022 для проведення реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках на умовах співфінансування, районними в місті 

Києві державними адміністраціями (далі – РДА) затверджені адресні 

переліки, загальна кількість яких становить 187 об’єктів 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, фінансування заходу 

передбачено на грудень 2022 року 
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53 Затвердження цільових програм 

щодо поліпшення житлового 

фонду та проведення 

енергоефективних заходів на 

умовах співфінансування з 

мешканцями багатоквартирних 

будинків 

2021-2023 У місті Києві діє Комплексна цільова програма підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Києва на 2021–2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 

27.05.2021 № 1241/1282. 

У січні-вересні 2022 року наказами Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 25.08.2022 № 35-ОД «Про виконання робіт в 

межах проєктів, які перемогли у 2021–2022 роках у конкурсах проектів з 

реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких 

створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у 

кооперативних будинках» та від 26.09.2022 № 43-ОД «Про виконання робіт в 

межах проєктів, які перемогли у 2022 році у конкурсах проектів з реалізації 

енергоефектив 

них заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних 

будинках» затверджено 117 об’єктів, на яких розпочато роботи. 

У межах програми відшкодування частини кредитів на впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках у звітному періоді 

були відсутні позичальники, які отримали кредит у фінансових установах, 

відповідно до Положення про стимулювання впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом 

відшкодування частини кредитів, затвердженого рішенням Київської міської 

ради від 07.07.2016 № 565/565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Транспорт та міська мобільність 

Оперативна ціль 1 «Впровадження принципів сталої міської мобільності» 

Завдання 1.1. Прийняття Плану сталої міської мобільності міста Києва 

54 Розробка та затвердження 

стратегічного документа з 

розвитку міського транспорту 

«План сталої міської мобільності 

міста Києва» 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався Бюджетом міста Києва на 2022 рік кошти 

на виконання заходу не передбачено 

 

Завдання 1.2. Оптимізація транспортної пропозиції 

55 Зменшення перепробігів 

транспорту шляхом покращення 

зв’язності вулично-дорожньої 

мережі (будівництво 

транспортних переходів через 

залізницю, річку Дніпро, 

реорганізація руху з розкриттям 

лівих поворотів у вузлах 
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магістралей загальноміського 

значення тощо): 

55.1 будівництво та реконструкція 

об’єктів вулично-дорожньої 

мережі; 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року на об’єктах: 

− «Будівництво Великої Кільцевої дороги на ділянці від вул. Богатирської 

до Оболонського проспекту в м. Києві» - здійснено демонтаж гаражів в районі 

просп. Оболонський та земляні роботи; 

− «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала 

Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв’язки 

в різних рівнях» - виконано роботи з влаштування електромереж та під’їзної 

технічної дороги; 

− «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з 

вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва» - 

отримано рішення шостого апеляційного адміністративного суду від 02 

лютого 2022 у справі № 855/13/21 про примусове відчуження об’єкту 

нерухомого майна з метою виплати компенсації за знесення будівлі 

АТ «Перший Київський машинобудівний завод» для можливості завершення 

робіт з реконструкції розв’язки 

 

55.2 капітальний ремонт об’єктів 

вулично-дорожньої мережі 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року роботи з капітального ремонту об’єктів вулично-

дорожньої мережі не виконувались 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, а також обмеженнями, 

накладеними на здійснення капітальних 

видатків постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2021 № 590 «Про 

затвердження виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану», роботи на об’єктах не 

виконувалися 

56 Оптимізація маршрутної мережі 

громадського транспорту 

шляхом імплементації 

рекомендацій звіту 

«Дослідження сталого розвитку 

міського транспорту», 

2021-2023 З метою імплементації рекомендацій звіту «Дослідження сталого розвитку 

міського транспорту»: 

− замовником робіт по об’єкту «Про будівництво трамвайної лінії від 

вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з 

заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах 

міста Києва» визначено КП «Київпастранс» (розпорядженням виконавчого 

Оскільки, отримано відмову від 

Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) у наданні 

містобудівних умов та обмежень для 
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виконаного в результаті спільної 

роботи експертів КМДА та 

Світового Банку 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

12.03.2020 № 431); 

− прийнято рішення Київської міської ради від 24.06.2021 № 1569/1610 про 

схвалення участі КП «Київпастранс» у проєкті «Київська міська мобільність» 

шляхом залучення коштів позики Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку до реалізації проєкту; 

− видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.07.2021 № 1692 «Про 

призначення координатора проєкту «Київська міська мобільність», яким 

визначено структурний підрозділ - відповідальний за подальшу підготовку, 

реалізацію та затвердження Плану заходів щодо підготовки проєкту 

«Київська міська мобільність» на 2021-2022 роки», в частині розроблення 

техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Будівництво трамвайної 

лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац 

спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському 

районах міста Києва»; 

− погоджено завдання на проєктування та документи для проведення 

тендерної процедури закупівлі на виконання проєктних робіт стадії ТЕО. За 

результатами тендеру укладено договір на розробку проєктної документації 

від 15.06.2021 № 54.21-6 та зареєстровано бюджетні зобов’язання в органах 

казначейства. У межах договору виконано геодезичну зйомку М1:2000; 

надіслано листи щодо отримання вихідних даних (технічні умови, 

геологія/геодезія) для виконання проєктних робіт стадії ТЕО.  

У звітному періоді 2022 року зареєстровано юридичні зобов’язання на 

продовження виконання робіт за договором в органах Казначейства 

проєктування об’єкту. згідно з п. 1,3 ч. 4 

ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» продовження 

виконання робіт можливе після 

прийняття Генерального плану міста 

Києва.  

У 2022 році необхідно внесення 

вищезазначеного об’єкту будівництва в 

комплексні схеми транспорту для 

отримання містобудівних умов та 

обмежень від Департаменту 

містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Після розробки проєктної документації 

стадії «ТЕО» буде обрано найбільш 

оптимальний варіант маршруту та подана 

пропозиція щодо його схвалення. 

Проте, у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, виконання робіт призупинено  

57 Покращення дорожньої навігації, 

зокрема будівництво 

автоматизованої інформаційної 

системи керування дорожнім 

рухом на вулично-шляховій 

мережі м. Києва (інформаційні 

електронні табло, керовані 

дорожні знаки, детектори 

транспорту та метеонагляд) 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року роботи з покращення дорожньої навігації, зокрема 

з будівництва автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім 

рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва не виконувалися 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, а також обмеженнями, 

накладеними на здійснення капітальних 

видатків постановою Кабінету Міністрів 
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України від 09.06.2021 № 590 «Про 

затвердження виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану», роботи на об’єктах не 

виконувалися 

Завдання 1.3. Інформатизація транспортної системи 

58 Створення та супроводження 

програмно-апаратного 

комплексу Єдиного 

диспетчерського центру 

моніторингу роботи транспорту 

та збору інформації. 

Автоматизація диспетчерського 

керування міським та приміським 

громадським транспортом, 

оптимізація маршрутів 

громадського транспорту міста 

на основі аналізу 

пасажиропотоку та 

вдосконалення практичної й 

економічної ефективності 

функціонування транспортного 

забезпечення в місті Києві, 

подальша інтеграція в єдиний 

інформаційно-аналітичний 

простір для оперативного 

реагування на події та ситуації, 

що виникають у місті Києві 

2021-2023 У звітному періоді КП «Інформатика» забезпечувало підтримку та 

налаштування програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського 

центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації. 

Також, у січні-вересні 2022 року в межах реалізації пункту 4.1 «Створення та 

супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського 

центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації» Комплексної 

міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки: 

− укладено договір від 16.09.2022 № 16092022 на послуги із зміни 

технічного проєкту «Програмно-апаратний комплекс Єдиного 

диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації» 

відповідно до оновлених потреб та вимог міста; 

− підготовлено документи для проведення закупівель послуги з проведення 

ремонту бортового обладнання, що встановлено на муніципальний транспорт, 

за результатами проведеного аудиту та складеного дефектного акту на 

поточний ремонт від 30.06.2022. 

Крім того, здійснювалася підготовка технічних вимог для монтажу 

110 комплектів бортового обладнання, закупленого у 2021 році. 

Крім того, у липні 2022 року в міського застосунку «Київ Цифровий» з’явився 

сервіс руху міського транспорту, що інтегрується з інформаційно-

аналітичною системою «Майно» та системою міських зупинок та маршрутів 

громадського наземного транспорту, що належать КП «Київпастранс» 

(відображено близько 3000 зупинок і понад 100 маршрутів автобусів, 

тролейбусів і трамваїв) 

 

59 Впровадження інтелектуальної 

транспортної системи вулично-

дорожньої мережі міста Києва: 

   

59.1 модернізації центрального 

пункту керування 

автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом 

(АСКДР); 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року роботи з модернізації центрального пункту 

керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом не 

виконувались 

Бюджетом міста Києва кошти на 2022 рік 

на виконання заходу не передбачено 

 

59.2 будівництво II черги АСКДР з 

реконструкцією та розширенням 

будинку центрального пункту 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року роботи з будівництва II черги АСКДР з 

реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, 

вул. Б. Хмельницького, 54 не виконувались 

Бюджетом міста Києва кошти на 2022 рік 

на виконання заходу не передбачено 
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керування, 

вул. Б. Хмельницького, 54 

Завдання 1.4. Вдосконалення системи та порядку паркування 

60 Створення, впровадження, 

модернізація та супроводження 

автоматизованої системи 

контролю оплати паркування – 

перехід на безготівковий 

розрахунок, створення онлайн-

мапи вільних паркомісць 

2021-2023 З 01.04.2022 відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 

№ 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів 

господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, веденого Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ», власники та користувачі транспортних 

засобів були звільнені від оплати за послуги з користування відведеними 

майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються 

КП «Київтранспарксервіс. 

З 16 травня 2022 року за рішенням Київської міської ради повернуто оплату 

за паркування, у зв’язку з чим відновлено доступ до сервісу оплати 

паркування в мобільному застосунку «Київ цифровий». 

Одночасно, здійснювався супровід та підтримка працездатності 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних 

сервісів «Київ цифровий» в частині паркувального простору, зокрема: 

− формувалися звіти для управління (інспекції) з паркування Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

− налаштовувався доступ до системи працівникам управління (інспекції) з 

паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

КП «Київтранспарксервіс». 

З серпня 2022 року тимчасово призупинено оплату паркування на 

майданчиках КП «Київтранспарксервіс», у зв’язку з чим унесено зміни до 

додатку «Київ Цифровий», що пов’язано із судовим процесом щодо вартості 

паркування 

 

Оперативна ціль 2 «Підвищення безпеки дорожнього руху» 

Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 

61 Обладнання вулично-дорожньої 

мережі засобами фіксації 

порушень ПДР та системами 

відеоспостереження 

2021-2023 Протягом звітного періоду Департаментом інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації): 

− забезпечено супровід та технічну підтримку комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва (договір про надання послуг від 30.05.2022 

№ 30052022); 

− придбано обладнання для технічної підтримки комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва (ЗІП комутаційне) (договір від 04.08.2022 

№ 4082022); 
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− укладено договір від 06.09.2022 № 6092022 щодо надання послуг з 

пусконалагодження 182 комплектів відеокамер на перехідних станціях 

Київського метрополітену, встановлених у 2021 році; 

− укладено 2 договори з установами, підприємствами, організаціями на 

послуги з обслуговування електрообладання та 28 договорів на 

відшкодування витрат за спожиту електроенергію; 

− оголошено закупівлі щодо: 

 надання послуг із супроводу та технічної підтримки комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва до кінця поточного року; 

 придбання обладнання у кількості 2282 од. (ЗІП) для встановлення одного 

комплекту у складі 395 засобів відеофіксації, що були придбані у 2021 році, 

на окремих вулицях та маршрутах міста Києва; 

 надання послуг із встановлення засобів відеофіксації (встановлення одного 

комплекту у складі 395 засобів відеофіксації на окремих вулицях та 

маршрутах міста Києва, придбаних у 2021 році); 

− підготовлено технічні вимоги для проведення закупівель на: 

 придбання обладнання, що планується для встановлення засобів 

відеофіксації, що були придбані у 2021 році, на окремих вулицях та 

маршрутах міста Києва у кількості 858 од.; 

 надання послуги зі встановлення засобів відеофіксації (щонайменше 198 

одиниць) на окремих вулицях та маршрутах міста Києва, що були придбані 

у 2021 році 

62 Модернізація та розширення 

мереж зовнішнього освітлення 

вулиць, магістралей, пішохідних 

переходів, тротуарів та 

прибудинкових територій (заміна 

світильників з лампами ДРЛ та 

ДНаТ на світлодіодні 

світильники, зокрема за рахунок 

кредиту Європейського 

інвестиційного банку; 

будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

зовнішнього, архітектурно-

декоративного та святкового 

освітлення) 

2021-2023 Протягом звітного періоду КП «Київміськсвітло»: 

− по об’єктах, що потребують капітального ремонту у 2022 році, були 

складені дефектні акти та надані пропозиції головному розпоряднику 

бюджетних коштів для їх включення до адресного переліку об'єктів 

капітального ремонту; 

− по об’єктах будівництва протягом січня-лютого 2022 року роботи 

проводилися згідно з графіку:  

 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиці Труханівської у 

Дніпровському та Деснянському районах міста Києва» - роботи 

продовжувалися згідно з укладеним договором від 29.11.2021 № 03-КБ;  

 «Будiвництво мережi зовнiшнього освiтлення парку Дружби Народiв у 

Деснянському районi мiста Києва» - проводилися роботи з підготовки до 

оголошення закупівлі на виконання підрядних робіт;  

 «Нове будiвництво мереж зовнiшнього освiтлення (перелiк обєктiв 

визначається розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації))» - були підготовлені 

пропозиції до проєкту розпорядчого акта про визначення 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, а також обмеженнями, 

накладеними на здійснення капітальних 

видатків постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2021 № 590 «Про 

затвердження виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану», виконання робіт призупинено  
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КП «Київміськсвітло» замовником робіт з адресним переліком об'єктів 

нового будівництва.  

З 24.02.2022 всі роботи були призупинені у зв’язку з введенням воєнного 

стану в Україні 

63 Підвищення безпеки дорожнього 

руху шляхом будівництва та 

підключення світлофорних 

об’єктів до існуючої системи 

центрального пункту керування 

служби АСКДР, будівництво 

ліній зв’язку АСКДР 

2021-2023 Упродовж січня-вересня 2022 року КП «Центр організації дорожнього руху»: 

− укладено договір з ТОВ «ДОР ВЕКТОР» на будівництво світлофорного 

об’єкту вул. Василя Касіяна (зупинка громадського транспорту 

«Автостоянка-дублер»);  

− підключено та перепідключено 49 світлофорних об’єктів до системи 

центрального пункту керування служби автоматизованої системи керування 

дорожнім рухом (АСКДР); 

− проведено закупівлі для будівництва та реконструкції 12 світлофорних 

об’єктів, які не відбулися 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, а також обмеженнями, 

накладеними на здійснення капітальних 

видатків постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2021 № 590 «Про 

затвердження виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану», виконання робіт з будівництва та 

реконструкції призупинено 

64 Створення, розвиток та 

супроводження програмно-

апаратного комплексу 

управління та контролю мереж 

зовнішнього освітлення міста 

Києва 

2021-2022 Протягом звітного періоду Департаментом інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації): 

− здійснювався моніторинг роботи програмно-апаратного комплексу 

управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва; 

розроблялися технічні вимоги для проведення закупівлі послуг з супроводу 

програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж 

зовнішнього освітлення міста Києва  

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, закупівля послуг з супроводу 

програмно-апаратного комплексу 

управління та контролю мереж 

зовнішнього освітлення міста Києва не 

проводилася 

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

Завдання 3.1. Розвиток та популяризація велосипедного руху 

65 Створення безбар’єрної, 

безпечної та зв’язаної веломережі 

для щоденних трудових поїздок 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року роботи зі створення безбар’єрної, безпечної та 

зв’язаної веломережі не виконувались. 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 
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та активного відпочинку, зокрема 

шляхом врахування велосипедної 

інфраструктури при плануванні, 

будівництві та реконструкції 

об’єктів транспортної 

інфраструктури та благоустрою 

територій 

Одночасно, відповідно до Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в 

місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.02.2018 

№ 7/4071, та діючих нормативних документів при підготовці технічних 

завдань на проєктування на всіх об'єктах будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту вулично-шляхової мережі КК «Київавтодор», за 

технічної можливості, вимагає влаштування велосипедної інфраструктури. 

Крім того, з метою забезпечення зручного пересування маломобільних груп 

населення і осіб з інвалідністю прийнято рішення Київської міської ради від 

08.09.2022 № 5404/5445 «Про забезпечення фізичної безбар’єрності 

транспортної інфраструктури міста Києва шляхом облаштування 

регульованих та інженерно обладнаних наземних пішохідних переходів». 

Окремо цим рішенням передбачається облаштування регульованих та 

інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів, зокрема в межах 

територій житлової та громадської забудови, з відстанню між пішохідними 

переходами до 500 метрів, якщо інше не передбачено державними 

будівельними нормами 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, а також обмеженнями, 

накладеними на здійснення капітальних 

видатків постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2021 № 590 «Про 

затвердження виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану», роботи на об’єктах не 

виконувалися 

Завдання 3.2. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції 

66 Пріоритетний розвиток систем 

швидкісного рейкового 

транспорту, систем швидкісного 

тролейбусного / автобусного 

сполучення. 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року роботи з розвитку рейкового транспорту, систем 

швидкісного тролейбусного / автобусного сполучення не виконувалися 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, а також обмеженнями, 

накладеними на здійснення капітальних 

видатків постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2021 № 590 «Про 

затвердження виконання повноважень 

Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного 

стану», роботи на об’єктах не 

виконувалися 

67 Якісне оновлення рухомого 

складу громадського транспорту 

шляхом впровадження рухомого 

складу підвищеної місткості з 

низькою підлогою 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року придбано 6 трамваїв типу К1Т306 «Татра-Юг». 

Поряд з цим, європейські партнери м. Києва в якості допомоги передали 

столиці сучасний пасажирський транспорт: 

− 11 сучасних пасажирських автобусів від мерії міста Риги (Латвія) (квітень 

2022 року); 
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− 19 сучасних пасажирських автобусів, зокрема 11 звичайних міських 

автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та 2 міжміські автобуса класу 

«Турист», від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких 

міст Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена (вересень 2022 року). 

Весь рухомий склад столиці відповідає європейським вимогам до 

громадського транспорту 

Оперативна ціль 4 «Підвищення ефективності управління транспортною системою міста» 

Завдання 4.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста 

68 Створення єдиного 

диспетчерського центру для 

обробки звернень громадян з 

питань користування 

громадським транспортом з 

впровадженням відповідної 

автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи 

2021-2022 У січні-вересні 2022 року роботи зі створення єдиного диспетчерського 

центру для обробки звернень громадян з питань користування громадським 

транспортом не виконувались 

Бюджетом міста Києва на 2022 рік кошти 

на виконання заходу не передбачено 

 

2.3. Соціальна підтримка та допомога 

Оперативна ціль 1«Підвищення соціальної захищеності мешканців» 

Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 

69 Розвиток системи надання 

соціальних та реабілітаційних 

послуг, у тому числі особам 

(дітям) з інвалідністю, зокрема 

шляхом розширення мережі 

установ (відділень) та здійснення 

соціального замовлення 

2021-2023 Заходами міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 

№ 2726/2726, у 2022 році розширено спектр та кількість отримувачів 

соціальних послуг. 

Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) підписано договори 

закупівлі додаткових соціальних послуг у 2022 році, зокрема: 

− надання соціальної послуги для дітей з інвалідністю підгрупи А, які 

частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування 

(80 осіб) – соціальна послуга «Догляд вдома»; 

− надання соціальної послуги для дітей зі складними порушеннями розвитку 

(20 осіб) – соціальна послуга «Денний догляд»; 

− надання соціальної послуги реабілітації осіб з інтелектуальними та 

психічними порушеннями (56 осіб) – соціальна послуга «Соціальна 

реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями»; 

− надання соціальної послуги для осіб з психічними розладами (250 осіб) – 

соціальна послуга «Догляд стаціонарний»; 

− надання соціальної послуги соціальної адаптації для дітей з інвалідністю, 

що частково втратили здатність до самообслуговування (44 особи) – 

соціальна послуга «Соціальна адаптація»; 

− надання транспортної послуги для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю (119 осіб) – соціальна послуга «Транспортні послуги»; 
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− денний догляд дітей з інвалідністю (з помірною розумовою відсталістю 

та/або тяжкими розладами психіки, які потребують догляду, навчання та 

реабілітації, можуть самостійно пересуватися та себе обслуговувати (13 осіб) 

– соціальна послуга «Денний догляд»; 

− паліативний догляд (24 особи) – соціальна послуга «Паліативний догляд»; 

− соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних 

засобів чи психотропних речовин (35 осіб) – соціальна послуга «Соціально-

психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи 

психотропних речовин»; 

− денний догляд осіб з психічними розладами (80 осіб) – соціальна послуга 

«Денний догляд»; 

− соціальна адаптація осіб, що частково втратили здатність до 

самообслуговування внаслідок психічного розладу (260 осіб) – соціальна 

послуга «Соціальна адаптація». 

Крім того, з лютого 2022 року Київським міським центром соціальних служб 

запроваджено навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з 

догляду без здійснення підприємницької діяльності (згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 430). Станом на 01.10.2022 

проведено 9 дводенних навчань, якими охоплено 170 осіб, за результатами 

цього навчання учасники склали іспит, поміж цим 59 осіб, які за умовами 

постанови не потребували навчання, склали відповідний іспит. 

Загалом 229 осіб отримали відповідний документ, який надає їм право 

здійснювати соціальну послугу з догляду без здійснення підприємницької 

діяльності на професійній основі 

70 Відкриття дитячих будинків 

сімейного типу 

2021-2023 У 2022 році було заплановано придбання 2 квартир для відкриття дитячих 

будинків сімейного типу за рахунок субвенції з Державного бюджету України 

на 2022 рік, яка була знята у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, субвенцію з державного 

бюджету знято 

71 Створення спеціалізованого 

закладу психоневрологічного 

профілю для осіб з інвалідністю 

2021-2023 Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 25.08.2020 № 1279 функції замовника 

реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше травня» під 

психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик 

(Гамарника), 28 у Оболонському районі передано від КП «Інженерний центр» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

Подальші дії щодо реалізації  зазначеного 

заходу можливі після затвердження меж 

зон охорони пам’яток на території 

історичного ареалу Пуща-Водиця 

(відповідно до наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики 
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адміністрації) до Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

України від 02.08.2021 № 599 «Про 

затвердження меж та режимів 

використання території історичних 

ареалів м. Києва»), а також визначення 

балансової вартості та обсягу виконаних 

робіт стану будівель 1-го відділення 

санаторію «Перше травня» під 

психоневрологічний інтернат в Пуща-

Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 

28 у Оболонському районі міста Києва 

шляхом замовлення технічного аудиту 

72 Створення центрів (закладів) 

соціально-психологічної 

реабілітації для дітей та молоді з 

інвалідністю 

2021-2023 На сьогоднішній день функціонують відділення надання соціальних та 

реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю в структурі територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 6-ти 

районах міста: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському 

та Святошинському. 

Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією по об’єкту 

«Реконструкція нежитлової будівлі на вулиці Миколи Закревського, 3 для 

створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у 

сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі» у звітному 

періоді 2022 року виконано обстеження будівлі, демонтаж внутрішньо-

будівельних конструкцій, ін’єкційне підсилення будівлі та перекриття 

третього поверху, частково встановлені вікна в основній частини будівлі, 

завершено закладання пальового поля та ростверків трьох прибудов будівлі 

(сходові марші, ліфтові шахти та переходи), влаштовано внутрішні стіни 

підвалу, підлоги з гідроізоляцією підвалу, підлоги між підвалом та 

1 поверхом, здійснювалася підготовка до влаштування нових стін 4 поверху, 

прокладання мереж слаботочних систем, входи у підвал, облаштування 

ліфтових шахт, перекриттів 4 поверху. 

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією по об’єкту 

«Реконструкція будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі» у 

звітному періоді 2022 року тривають будівельні роботи, зокрема виконана 

частина внутрішніх та зовнішніх (фасадна навісна система Scanroc, частина 

робіт з ремонту сходових клітин та вентиляційної шахти) опоряджувальних 

робіт тощо.  

Також, заплановано створення Центру комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю Шевченківського району міста Києва (за адресою: 

Зоологічна, 3), Положення про який перебуває в розробці ), відповідно до 

рішення Київської міської ради від 15.04.2022 № 4558/4599 «Про створення 
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Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського 

району міста Києва» 

73 Створення закладу соціальної 

підтримки «Центр соціально-

психологічної реабілітації» для 

підлітків з проблемами 

залежності 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, закупівля соціальних послуг 

призупинена 

74 Розвиток мережі соціальних 

квартир для вразливих груп 

населення (мати-одиначки, діти-

сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, та 

особи з їх числа) 

 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався Бюджетом міста Києва кошти на 

виконання заходу у 2022 році не 

передбачено 

75 Підвищення рівня комфортності 

та доступності всіх елементів 

міської інфраструктури для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення (у 

співпраці з Міським комітетом 

доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення) до об'єктів соціальної 

та інженерно-транспортної 

інфраструктури 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався. 

Одночасно, відповідно до діючих нормативних документів при підготовці 

технічних завдань на проєктування на всіх об'єктах будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури за технічної можливості передбачаються 

елементи доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, засідання міського комітету 

доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об'єктів 

соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури у січні-червні 2022 року 

не проводились 

76 Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб 

з їх числа 

2021-2023 Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2021-2023 роки у 2022 році Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) передбачено асигнування з бюджету м. Києва на 

придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Помісячним розписом асигнувань 

бюджету міста Києва на 2022 рік у січні-

вересні 2022 року кошти на реалізацію 

заходів із забезпечення житлом дітей-

сиріт не передбачені 
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У січні-вересні 2022 року захід не виконувався 

77 Забезпечення житлом черговиків 

квартирного обліку та відселення 

з непридатних для проживання 

(аварійних) приміщень 

2021-2023 Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кошти з 

бюджету м. Києва на 2022 рік на реалізацію заходів із придбання житла для 

черговиків квартирного обліку не передбачено. 

Поряд з цим, на фінансування реконструкції житлового будинку на бульварі 

Кольцова, 24-А у Святошинському районі з бюджету м. Києва у 2022 році 

передбачені асигнування з бюджету м. Києва. За рахунок залучених коштів 

нарахована орендна плата за користування земельною ділянкою та 

виконувалися супутні роботи пов’язані з реконструкцією зазначеного об’єкту 

(мурування стін 14-17 поверхів, влаштування внутрішніх мереж опалення)  

Бюджетом міста Києва кошти на 

виконання заходу у 2022 році не 

передбачено. 

 

Відповідно до лімітної довідки про 

бюджетні асигнування та кредитування 

на 2022 рік, фінансування робіт у січні-

вересні 2022 року по реконструкції 

житлового будинку на бульварі Кольцова, 

24-А не передбачені 

 

 

78 Будівництво (придбання) 

доступного житла 

2021-2023 Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2021-2023 роки у 2022 році Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) передбачені асигнування з бюджету м. Києва на 

придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 12.07.2019 № 1249. 

 

 

Крім того, у 2022 році передбачено кошти з бюджету м. Києва на 

фінансування будівництва житлового будинку на вул. Качалова, 40 (6 черга), 

в якому споруджуватиметься житло на умовах співфінансування (кошти 

бюджету м. Києва та кошти громадян).  

У січні-вересні 2022 року захід не виконувався 

Помісячним розписом асигнувань 

бюджету м. Києва на 2022 рік у січні-

вересні кошти на придбання житла для 

окремих категорій населення відповідно 

до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 12.07.2019 

№ 1249 не передбачені. 

 

Відповідно до лімітної довідки про 

бюджетні асигнування та кредитування 

на 2022 рік, фінансування робіт у січні-

вересні 2022 року не передбачене 

Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги 

79 Забезпечення надання 

комплексної соціальної 

підтримки учасникам АТО/ООС, 

членам їх сімей та членам сімей 

загиблих (померлих) киян, які 

брали участь в АТО/ООС, 

постраждалим учасникам 

Революції Гідності та членам 

сімей Героїв Небесної Сотні 

(зокрема надання психологічних, 

юридичних, соціально-

педагогічних та інших видів 

соціальної допомоги) 

2021-2023 Станом на 01.10.2022 у реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в 

проведенні антитерористичної операції, на обліку перебувають 

32809 учасників антитерористичної операції (далі – АТО/ООС). 

У січні-вересні 2022 року соціальна робота з ветеранами АТО/ООС та 

членами їх сімей мережею центрів соціальних служб (далі – ЦСС) 

здійснюється відповідно до Державних стандартів надання соціальних 

послуг. 

У звітному періоді 2022 року силами Київського міського центру соціальних 

служб підготовлено 460 інформаційних одиниць щодо інформування про 

допомогу та послуги учасникам бойових дій та членам їх сімей. На районному 

рівні сім’ї учасників бойових дій отримують соціальні послуги за місцем 
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проживання. Соціальні послуги надавалися відповідно до державних 

стандартів, зокрема:  

− інформування – 2136; 

− консультування – 1207; 

− соціальна адаптація – 23; 

− соціальний супровід – 5; 

− представництво інтересів – 624; 

− екстрене (кризове втручання)  – 34; 

− соціальна профілактика – 506; 

− інші послуги – 575. 

Відповідно до завдань заходів «Забезпечення надання комплексної соціально-

психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх 

сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих 

(померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

участі у антитерористичній операції, киян – учасників антитерористичної 

операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти» Київським  міським 

центром соціальних служб в межах компетенції здійснено супервізії 

діяльності районних ЦСС та моніторинг здійснення оцінки потреб сімей 

загиблих від військової агресії.  

З метою якісного надання соціальних послуг проведено 90 супервізійних 

зустрічей (розгляд складних кейсів, групи підтримки), якими було охоплено 

383 спеціаліста (72 особи без повторів) 

80 Розв’язання нагальних проблем 

внутрішньо переміщених осіб 

(зокрема, видача довідок про 

взяття на облік ВПО та надання 

щомісячної адресної допомоги) 

2021-2023 Станом на 01.10.2022 відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на обліку перебувало 

336470 осіб, з них у січні-вересні 2022 року взято на облік 179680 осіб. 

У звітному періоді виплачено грошову допомогу в сумі 1475850,9 тис. грн 

відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату 

житлово-комунальних послуг 

 

81 Надання соціальних послуг 

одиноким непрацездатним 

особам 

2021-2023 У місті функціонують міський територіальний центр та 10 районних 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) (далі – районні територіальні центри), де на обліку перебуває 

25557 осіб, яким за звітний період 2022 року надано майже 3,7 млн заходів 

різноманітних соціальних послуг. 

Переважною формою обслуговування є надання соціальних послуг догляду 

вдома та паліативного догляду, що надаються 34 відділеннями (з них 31 

відділення соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів, 

1 спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома інвалідам з 

психічними захворюваннями міського територіального центру, 1 відділення 

паліативної допомоги вдома територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва та 
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1 відділення паліативного догляду вдома територіального центру соціального 

обслуговування населення Солом’янського району м. Києва), на обліку в яких 

перебуває 10549 осіб.  

За звітній період соціальні робітники надали 10150 громадянам 

2626572 заходи соціальної послуги догляду вдома, 399 громадянам – 217518 

заходів соціальної послуги паліативного догляду. 

Також, 5979 громадянам – 74046 заходів соціальної послуги представництва 

інтересів та 710 громадянам – 5551 заходів соціальної послуги фізичного 

супроводу.  

Крім того, територіальними центрами соціального обслуговування 

Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Святошинського, 

Солом’янського та Шевченківського районів м. Києва протягом звітного 

періоду надавалися платні соціальні послуги. За звітний період 

221 підопічному надано 5060 послуг. Сума коштів, що надійшла від 

отримувачів платних послуг, становила 208,4 тис. грн 

Соціальні послуги соціальної адаптації та консультування надаються 

районними територіальними центрами у 13 відділеннях денного перебування, 

на обліку в яких перебуває 5477 осіб. За звітний період 5671 особа отримали 

106248 заходів соціальної адаптації та 1853 особи – 4376 заходів соціальної 

послуги консультування. Соціальна послуга натуральної допомоги надається 

у відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, 

де на обліку перебуває 7462 особи. За звітний період 19379 отримувачам 

соціальних послуг надано 316970 заходів.  

У структурі міського територіального центру функціонує єдине в місті Києві 

відділення надання транспортних послуг, яке протягом звітного періоду 

здійснило 15438 перевезень 829 осіб з інвалідністю. 

У звітному періоді 2022 року гуманітарна допомога надавалася 

49391 малозабезпеченому мешканцю міста з числа людей похилого віку, осіб 

з інвалідністю та сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, які не 

перебувають на обліку в територіальних центрах, та 2994 внутрішньо 

переміщеним особам 

82 Професійна та трудова 

реабілітація осіб з інвалідністю 

2021-2023 Заходи з професійної та трудової реабілітації осіб з інвалідністю здійснює 

Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації 

інвалідів (далі – Центр). 

У Центрі проводиться робота з професійної орієнтації, опанування трудових 

навичок, визначення можливостей осіб з інвалідністю щодо професійного 

навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної 

реабілітації тощо. 

У січні-вересні 2022 року заходами з професійної та трудової реабілітації 

охоплено 332 особи. Зокрема проведено: 

− консультації з профорієнтації; 
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− консультації з адаптації на робочому місці; 

− навчальні заняття з фінансової грамотності; 

− реабілітаційні заходи із застосуванням засобів інклюзивного туризму в 

умовах Київського зоологічного парку загальнодержавного значення; 

− індивідуальні консультації психолога; 

− заходи з соціокультурної реабілітації; корекційно-відновлювані та 

розвивальні заняття; 

− консультативна робота з відвідувачами Центру щодо освоєння освітніх 

серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності 

Міністерства цифрової трансформації України; заняття з музикотерапії; 

майстер-класи з декупажу та дизайну і моделювання; кулінаротерапія; 

− розпочато спільний профорієнтаційний проєкт з компанією «Грибник» 

щодо створення «Грибної ферми» у Центрі, де відвідувачі мають можливість 

опанувати навички вирощування печериць та, за бажанням, відкрити власну 

справу; 

− ініційовано та проведено попередні перемовини з представниками 

компанії «Життєлюб» та «WorkIT Space» з метою налагодження спільної 

діяльності у волонтерському напрямку 

83 Створення соціально-

методичного тренінгового 

центру 

2021-2023 У 2021 році Київським міським центром соціальних служб (далі – КМЦСС) 

укладено договір з Департаментом комунальної власності міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та КП «Київжитлоспецексплуатація» на оренду нежитлового 

приміщення по вулиці Гарматна, 31 для створення соціально-методичного 

тренінгового центру (розроблено проєкт кошторису на проведення 

капітального ремонту вищезазначеного приміщення). 

Станом на 01.10.2022 КМЦСС у межах навчання / підвищення 

компетентностей надавачів соціальних послуг організовано та проведено 

навчальні заходи для спеціалістів мережі центрів соціальних служб (далі – 

ЦСС), закладів соціальної підтримки для сімей, дітей та молоді, працівників 

системи соціального захисту населення та інших надавачів соціальних 

послуг: 

− «Підготовка психологів мережі ЦСС щодо впровадження Типової 

програми для постраждалих осіб від домашнього насильства», 1 захід – 22 

особи; 

− «Особливості взаємодії ЗМІ щодо висвітлення заходів соціального 

спрямування», 1 захід – 10 осіб; 

− «Модульний курс складові соціальної роботи з сім’ями / особами, які 

мають проблеми з будь-якої залежності», 2 чотириденні заходи – 37 осіб; 

− Міська школа для консультантів з питань залежностей, 1 курс (14 занять) 

– 56 осіб; 
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− «Арт-терапія: профілактика професійного вигорання, можливості для 

підтримки особистості», 3 заходи – 37 осіб. 

Крім того, проведено для: 

− працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення – 1 захід (27 осіб); 

− працівників надавачів соціальних послуг (комунальних) – 37 заходів (672 

особи); 

− представників недержавних надавачів соціальних послуг – 32 заходи (504 

особи); 

− працівників Служби у справах дітей та сім’ї – 1 захід (10 осіб); 

− спеціалістів мережі центрів соціальних служб, закладів соціальної 

підтримки для сімей, дітей та молоді – 429 заходів (1055 осіб) 

84 Розвиток сімейних форм 

виховання для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та альтернативних 

форм догляду дітей, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року Київським міським центром соціальних служб 

проведено 11 курсів навчання для 140 осіб, зокрема: 

− 6 курсів для 86 кандидатів в усиновителі;  

− 5 курсів для 54 кандидатів в опікуни, прийомні батьки та батьки-

вихователі. 

Крім того, проведено 2 тренінги з підвищення виховного потенціалу для 

прийомних батьків та батьків-вихователів, опікунів, усиновителів, якими 

охоплено 13 осіб.  

З січня 2022 року щочетверга проводяться онлайн-зустрічі ресурсних груп. 

Учасниками груп є прийомні батьки та батьки-вихователі, а також 

усиновителі та опікуни, проведено 28 зустрічей для 36 осіб. 

Також, проведено зустріч кіноклубу для підлітків з дитячих будинків 

сімейного типу (6 учасників). 

Спеціалістами заходів «Центр розвитку сімейних форм виховання, патронату 

та наставництва» проведено 288 групових заходів для 1388 учасників, яким 

надано 5368 групові послуги. 

Станом на 01.10.2022 до сімейних форм виховання влаштовано 92% дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У звітному періоді створено 1 нову прийомну сім’ю, до якої влаштовано 

2 дітей, та 152 дітей влаштовано під опіку 

 

85 Створення інформаційної 

системи «Інклюзивний простір 

країни» 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався Бюджетом міста Києва кошти на 

виконання заходу у 2022 році не 

передбачено  

86 Створення автоматизованої 

системи управління ресурсами 

державних або приватних 

будинків для людей похилого 

віку, що надають притулок і 

належний медичний нагляд 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався Бюджетом міста Києва кошти на 

виконання заходу у 2022 році не 

передбачено  
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(інформаційна система 

«Інтелектуальний будинок літніх 

людей») 

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

87 Забезпечення партнерської 

взаємодії міської влади та 

громадського сектору у розвитку 

соціальної сфери 

2021-2023 Рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766 затверджено 

Міську цільову програму «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки.  

У 2022 році Департаментом соціальної політики передбачено надання 

фінансової підтримки громадським об’єднанням на реалізацію розроблених 

ними проєктів, зокрема:  

− 22 громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на реалізацію 33 проєктів 

на суму 6264,5 тис. грн; 

− 21 громадському об’єднанню ветеранів на реалізацію 27 проєктів на суму 

5125,5 тис. грн;  

− 18 громадським об’єднанням з питань забезпечення ґендерної рівності на 

реалізацію 22 проєктів на суму 3936,6 тис. грн.  

Також, в межах виконання Міської цільової програми «Соціальне 

партнерство» на 2022-2024 роки районними управліннями соціального 

захисту населення заплановано фінансування 43 проєктів соціального 

спрямування, розроблених 41  громадським об’єднанням осіб з інвалідністю 

та ветеранів війни, на загальну суму 6476,8 тис. грн та 12 проєктів соціального 

спрямування, направлених на забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення 

міста Києва, на суму  2350,42 тис. грн. 

Протягом звітного періоду 2022 року районними управліннями соціального 

захисту населення  частково профінансовано 4 громадські об’єднання 

ветеранів (на суму 96,6 тис. грн) для реалізації 4 проєктів, а також 3 проєкти 

соціального спрямування, направлених на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим 

верствам населення міста Києва на загальну суму 213,6 тис. грн. 

Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) за участі громадськості у 

2022 році передбачено проведення 19 заходів з нагоди відзначення святкових, 

пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням 

пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування 

пам’яті загиблих захисників України. У звітному періоді  2022 року 

проведено заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (15.02.2021), Дня Героїв Небесної Сотні (20.02.2022), Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України (29.08.2022), Міжнародного 

дня жертв насильницьких зникнень (30.08.2022), а також до Дня Перемоги 
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над нацизмом у Другій світовій війні було встановлено вінок до могили 

Невідомого солдата у парку Вічної Слави. 

Крім того, у січні-вересні 2022 року опрацьовано 6 заяв та пакетів документів 

громадських організацій осіб з інвалідністю щодо надання їх підприємствам 

дозволу на право користування пільгами з оподаткування. За результатами 

проведено засідання Комісії з розгляду документів щодо надання дозволів 

підприємствам та громадським організаціям інвалідів на право користування 

пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій 

та оформлено відповідний протокол засідання. 

Підготовлено та видано розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 № 12 «Про 

надання та відмову в наданні дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з 

інвалідністю», відповідно до якого 17 підприємствам та організаціям надані 

дозволи на право користування пільгами з оподаткування. Сформовані 

відповідні справи підприємств. Звітність щодо наданих пільг щоквартально 

надається до Національної соціальної сервісної служби України. 

Також, протягом звітного періоду 2022 року опрацьовано 26 заяв та пакетів 

документів щодо визнання вантажів вагою до 3-х тон гуманітарною 

допомогою, за результатами: 

− підготовлено та проведено 3 засідання Робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги щодо визнання вантажу вагою до 3-х тон, 

гуманітарною допомогою, оформлено відповідні протоколи; 

− підготовлено та видано 6 розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визнання 

вантажів вагою до 3-х тон гуманітарною допомогою. 

Проводиться облік розподілу гуманітарної допомоги, зокрема опрацьовано 

246 звітів отримувачів гуманітарної допомоги щодо розподілу гуманітарних 

вантажів. Зведена звітність надана до Міністерства соціальної політики 

України 

2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя 

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

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

88 Реконструкція та капітальний 

ремонт закладів охорони 

здоров’я, оновлення їх 

матеріально-технічної бази 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року передбачалися асигнування на: 

− проведення реконструкції закладів охорони здоров’я (13 об’єктів) в обсязі 

198 406,7 тис. грн; 

− проведення капітального ремонту 73 об’єктів в обсязі 268 719,558 тис. грн; 

− оновлення матеріально-технічної бази в обсязі 166 358,842 тис. грн 

 

 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 
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воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, робота з реконструкції та 

капітального ремонту закладів охорони 

здоров’я, оновлення їх матеріально-

технічної бази тимчасово призупинена 

89 Будівництво нових закладів 

охорони здоров’я (зокрема 

багатопрофільної лікарні на 

території ж/м Троєщина на 

перетині вулиць М. Закревського 

та Милославської) 

2021-2023 Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік 

передбачалося фінансування в обсязі 12 547,0 тис. грн на будівництво 

багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на 

перетині вулиць М. Закревського та Милославської 

 

 

 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, робота з будівництва нових 

закладів охорони здоров’я тимчасово 

призупинена 

Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги 

90 Удосконалення доступності 

населення до послуг первинної 

медицини, зокрема, підтримка 

закладів первинної ланки за 

рахунок програми «Здоров’я 

киян» щодо забезпечення 

швидкими тестами для скринінгу 

населення (фактори ризику) на 

цукровий діабет, холестерин, 

колоректальний рак, ВІЛ / СНІД 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року закуплено тест–системи для виявлення ВІЛ-

інфекції на первинній, вторинній, третинній ланках у кількісті 57706 одиниць 

на суму 2459,3 тис. грн, зокрема:  

− перша тест-система 55000 од.;  

− друга тест-система 1353 од.;  

− підтверджуюча тест-система 1353 од. 

Протягом січні-вересня  2022 року у закладах охорони здоров’я м. Києва 

проведено: 

− скринінг швидкими тестами на: 

  виявлення ВІЛ-інфекції у 62 737 особи (січень-вересень 2021 року –  74 651 

осіб); 

 виявлення антитіл у 526 осіб (січень-вересень 2021 року  – 775 осіб); 

 інфікованість ВІЛ-інфекцією становила 0,83% (січень-вересень 2021 року – 

1,3%); 

 поставлено діагноз ВІЛ-інфекція 475 особам (січень-вересень 2021 року – 

797 особам);  

 охоплено медичним спостереженням 90,3%  
ВІЛ-інфікованих (січень-вересень 2021 року – 89,4%); 

− скринінгу на цукровий діабет, холестерин, колоректальний рак за 

програмою «Здоров’я киян»: 

 обстежено 80859 осіб з метою ранньої діагностики цукрового діабету; 

 визначення рівня холестерину – 64787 осіб; 
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діагностика за групою ризику на виявлення колоректального раку – 23292 

особи 

Завдання 1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги 

91 Розвиток вторинної медичної 

допомоги: 

   

91.1 створення госпітального округу 

м. Києва за результатами 

проведеного аудиту медичних 

закладів; 

2021-2023 Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 11.10.2021 № 2130 утворена Госпітальна 

рада як консультативно-дорадчий орган при Київській міській державній 

адміністрації, затверджено її персональний склад та Положення. 

План розвитку госпітального округу м. Києва буде розроблено після 

затвердження законодавчих документів та аналізу мережі стаціонарних 

закладів з врахуванням змін до законодавчих актів України щодо 

удосконалення надання медичної допомоги, зокрема з урахуванням норм 

прийнятого 01.07.2022 Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної 

допомоги» (№ 2347-IX) 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, засідання Госпітальної ради у 

звітному періоді не проводилися 

91.2 впровадження нових механізмів 

надання населенню міста Києва 

медичних послуг у рамках 

реалізації Закону України «Про 

державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування 

населення»; 

2021-2023 Виконано. 

З 1 квітня 2020 року реалізація державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для 

всіх видів медичної допомоги згідно з Законом України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» за рахунок коштів 

Державного бюджету України 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ,  доступ для ознайомлення з 

аналітичними панелями (дашбордами) 

щодо реалізації програми медичних 

гарантій  на офіційному вебсайті 

Національної служби здоров’я України 

тимчасово закритий 

91.3 розроблення програмних заходів 

для забезпечення фінансування 

медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою 

медичних гарантій медичного 

обслуговування населення 

2021-2023 Виконано. 

У січні-вересні 2022 року в межах Міської цільової програми «Здоров’я киян» 

на 2020-2022 роки» та Міської цільової програми «Громадське здоров’я» на 

2022-2025 роки передбачено забезпечення фінансування медичних послуг 

понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій медичного 

обслуговування населення 
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Завдання 1.4. Інформатизація сектору охорони здоров’я 

92 Поширення доступності 

населення до медичних послуг 

шляхом впровадження медичних 

електронних систем еHealth 

2021-2023 Виконано. 

Усіма закладами охорони здоров’я м. Києва для забезпечення вимог 

Національної служби здоров’я України (НСЗУ) та відповідності вимогам 

законодавства обрано медичні інформаційні системи, які рекомендовані для 

впровадження в закладах охорони здоров`я та сумісні з електронною 

системою охорони здоров`я 

 

Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги 

93 Реалізація медико-соціального 

проєкту «Лікар у Вашому домі» 

2021-2023 У звітному періоді реалізацію проєкту «Лікар у вашому домі» для медико-

соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального 

захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до 

самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги)  

призупинено.  

Поряд з цим, проведено санітарно-освітню та профілактичну роботу 

безпосередньо в закладах охорони здоров`я, які постійно забезпечуються 

інформаційними матеріалами (друкованими, відео) для розміщення в 

доступних для медичних працівників, відвідувачів та пацієнтів місцях, 

зокрема: 

− оприлюднено на вебсайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

відеоролики з інформацією щодо отримання медичних послуг та захисту 

здоров’я від інфекційних хвороб «Як захиститись від інфекційних хвороб?», 

«Як отримати антибіотики за рецептом?», «Як отримати медичну допомогу у 

сімейного лікаря у воєнний час?» (https://health.kyivcity.gov.ua); 

− забезпечено проведення інформаційно-профілактичних заходів у межах 

Всесвітніх та Всеукраїнських днів, присвячених охороні здоров’я; 

− розповсюджено: 

 комунальними закладами охорони здоров`я інформаційні пам’ятки та 

посібники з поясненнями щодо вакцин проти COVID-19 та вакцинації (1350 

прим. кожного виду); 

 Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерство 

охорони здоров’я України» друковану продукцію щодо профілактики ВІЛ-

інфекції (флаєри, плакати); інформаційні матеріали  щодо мінної безпеки та 

надання медичної допомоги в умовах воєнного часу (плакати, книжки); 

спільно з бюджетною установою «Український ветеранський фонд» 

плакати «Отримайте підтримку від фахівців «Гарячої лінії» для ветеранів і 

їхніх родин» у межах допомоги впоратися з тривогою і важкими думками 

(понад 16 тисяч примірників друкованої продукції та інформаційних 

матеріалів) 

 

Робота з реалізації медико-соціального 

проєкту «Лікар у Вашому домі» 

тимчасово призупинена у зв’язку з: 

 військовою агресією російської 

федерації проти України та введенням 

воєнного стану в Україні відповідно до 

Указу Президента України від 24.02.2022 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ;  

введенням карантинних заходів, 

пов’язаних із запобіганням захворювання 

серед мешканців м. Києва на гостру 

респіраторну інфекцію COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 
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94 Медикаментозне забезпечення 

незахищених верств населення 

лікарськими засобами та 

медичними виробами 

2021-2023 Міською цільовою програмою «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки (рішенням 

Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8023) передбачено кошти на 

фінансування закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня для 

забезпечення безкоштовними лікарськими засобами та медичними виробами 

незахищених верств населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 року № 1303. Забезпечення лікарськими засобами 

здійснюється відповідно до фактичної потреби та норм чинного 

законодавства. 

У межах реалізація Урядової програми «Доступні ліки» із забезпечення 

окремих категорій населення ліками відшкодовано вартість ліків проти 

серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету І та 

ІІ типів, нецукрового діабету, розладів поведінки і психіки та епілепсії. 

Лікарські препарати з реєстру програми отримують за електронним та 

паперовим рецептами. 

Поряд з цим, заплановано розширення переліку лікарських засобів для людей 

з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) (постанова 

Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 994 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 і від 29 

грудня 2021 р. № 1440»)  

 

Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань 

95 Реалізація ініціативи FAST 

TRACK CITIES та виконання цілі 

«90-90-90» – безперервного 

каскаду заходів з профілактики, 

догляду та лікування, 

спрямованих на протидію 

епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДу 

2021-2023 Реалізація заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованих на 

протидію епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДу, передбачена Міської цільової 

програми «Громадське здоров’я» на 2022-2025 роки (далі – Програма).  

Станом на 01.10.2022 виконанню заходів Програми сприяло досягнення таких 

цільових показників «90»: 

− перший цільовий показник «90» (90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій 

ВІЛ-статус) становив 81,8% (16227 осіб від оціночної чисельності 19837 осіб); 

− другий цільовий показник «90» (90% з тих, хто знає ВІЛ-статус, 

отримують антиретровірусну терапію становив 80,0% (12982 особи від осіб, 

що знаходяться під медичним наглядом – 16227); 

− третій цільовий показник «90» (у 95% тих, хто отримує лікування, 

досягнуто пригнічення вірусу). Станом на 01.10.2022 у 95% пацієнтів (12332 

особи) досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до невизначеного 

рівня 

На недовиконання першого та другого 

показників вплинули наступні фактори: 

− зменшення кількості обстежень на всіх 

ланках надання медичної допомоги у 

зв’язку із військовою агресією російської 

федерації проти України та введенням 

воєнного стану в Україні відповідно до 

Указу Президента України від 24.02.2022 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ; 

− зменшення кількості тестувань, 

недовиявлення ВІЛ-позитивних осіб та 

велика кількість знятих з обліку у 

звітному періоді 
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96 Здійснення заходів щодо 

раннього виявлення та лікування 

туберкульозу 

2021-2023 За попередніми даними у січні-вересні 2022 року на 7,5% знизилась 

захворюваність на туберкульоз. Показник на 100 тисяч населення становив 

18,5% проти 20% у січні-вересні 2021 року, захворіли на туберкульоз 546 осіб 

(січень-червень 2021 рік - 593 осіб). 

Показник смертності від туберкульозу на 100 тисяч населення зменшився  на 

35% та становив 1,5% проти 2,3% у січні-вересні 2021 року (у звітному періоді  

померло 43 особи проти 69 осіб у січні-вересні 2021 року). 

Забезпечено послугами з виявлення туберкульозу:  

− групи ризику - методом флюорографії; 

− за показаннями - мікробіологічними дослідженнями. 

У звітному періоді обстежено за допомогою пересувного флюорографа 2501 

особу, виявлено 54 особи з патологією органів грудної клітини. 

Хворих на туберкульоз забезпечено безкоштовним лікуванням, лабораторним 

та рентгенологічним обстеженням з метою моніторингу та соціальним 

супроводом у вигляді консультацій психолога, супроводом соціального 

працівника та видано продуктових наборів (3707 продуктових наборів). 

У січні-вересні 2022 року на амбулаторному лікуванні перебувала 901 особа 

(ефективність лікування становило 93,3% (рекомендація ВООЗ – 85%)), з 

яких: 

− лікувалися за допомогою відео-ДОТ - 459 осіб (50,9%);  

− на медико-соціальному супроводі - 344 особа (38,2%);  

− у стаціонарі на дому, організованому соціальними працівниками КНП 

«ФТИЗІАТРІЯ», 56 осіб (6,2%);  

− у ДОТ-кабінетах підрозділів КНП «ФТИЗІАТРІЯ» проліковано 42 особи 

(4,7%) 

 

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

97 Забезпечення необхідної 

кількості укомплектованих 

бригад екстреної медичної 

допомоги 

2021-2023 Станом на 01.10.2022 показник забезпеченості бригадами екстреної медичної 

допомоги на 10 тис. населення у КНП «Центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі – КНП «Центр ЕМД та МК») 

у місті Києві становив 0,6 (індикатор, передбачений наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 24.04.2014 № 336 – 0,7) 

На недовиконання показника вплинули 

наступні фактори: 

− низька укомплектованість КНП 

«Центр ЕМД та МК» медичними 

працівниками; 

− високий відсоток осіб пенсійного віку; 

− висока плинність кадрів 

Завдання 1.8. Вдосконалення системи охорони здоров’я м. Києва щодо викликів, пов’язаних з пандеміями, зокрема, протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 

98 Забезпечення закладів охорони 

здоров’я засобами 

індивідуального захисту для 

медичних працівників (зокрема 

створення резервного фонду 

зазначених засобів); лікарськими 

засобами для лікування 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року заклади охорони здоров’я, що засновані на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва, відповідно до 

наказів Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувалися засобами 

індивідуального захисту для медичних працівників, медичними виробами, 

технічними засобами, лікарськими засобами, експрес-тестами, вакцинами, 

обладнанням тощо для запобігання занесення і поширення коронавірусної 
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ускладнень, спричинених 

COVID-19; технічними засобами 

та обладнанням для лікування 

хворих на COVID-19 

інфекції в м. Києві та лікування хворих на COVID-19, закупленими за кошти 

Державного бюджету України, за кошти резервного фонду бюджету міста 

Києва та кошти, надані в якості гуманітарної допомоги. 

Усього у січні-вересні 2022 року Департаментом охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) видано 830 таких організаційних наказів, з них 48 стосовно 

COVID-19 

99 Проведення систематичної 

роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо упередження 

розповсюдження інфекційних 

хвороб 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року з метою попередження захворюваності на грип та 

інші інфекційні захворювання серед населення м. Києва Департаментом 

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та закладами охорони здоров’я продовжено 

роз’яснювальну роботу з населенням, розповсюдження інформаційних 

матеріалів щодо профілактики керованих інфекцій відповідно до 

національного Календаря щеплень (оновлюється рубрика «Вакцинація» на 

офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) тощо. 

Проведено роз’яснювальну роботу з населенням з метою сприяння імунізації 

проти інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики 

 

Оперативна ціль 2 «Просування здорового способу життя серед мешканців міста» 

Завдання 2.1. Популяризація здорового способу життя 

100 Підтримка та проведення 

масових спортивних заходів 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року Департаментом молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

спільно з громадськими організаціями та районними в місті Києві 

державними адміністраціями  проведено 4 спортивні заходи, зокрема: 

− спортивно-масовий захід «Морж-fest» (19.01.2022); 

− відкритий благодійний захід «Пробіг під каштанами» (29.05.2022 онлайн-

формат); 

− спортивно-масовий захід «Всеукраїнський Велодень в Києві» (25.06.2022 

онлайн формат); 

− спортивно-масовий захід до Дня Конституції України (25-26.06.2022). 

У січні-вересні 2022 року фінансування з бюджету м. Києва на проведення 

масових спортивних заходів становило 327,5 тис. грн 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, робота з підтримки та 

проведення масових спортивних заходів 

тимчасово призупинена 

101 Формування позитивного 

ставлення громадян до фізичної 

культури і спорту (зокрема 

шляхом поліпшення 

інформаційного середовища, 

впровадження соціальної 

реклами переваг рухової 

активності, організації масових 

заходів та заходів національно-

2021-2023 У січні-вересні 2022 року Департаментом молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

проведено, зокрема: 

− захід «Нас єднає прапор України: духовна єдність поколінь. Ми – це 

Україна» спільно з ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(20.01.2022, залучено 30 осіб); 

− відкриті змагання з вогневої підготовки «Влучний стрілець» пам’яті 

Героїв Крут та проведення нагородження переможців змагань (27.01.2022 та 

02.02.2022 залучено близько 100 учасників змагань, зокрема переможців); 
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патріотичного і спортивного 

виховання) 

− захід «Урок-дискусія. Історію пишемо Ми - кожен з нас. 20 лютого - день 

пам’яті Героїв Небесної Сотні» (21-23.02.2022, залучено 140 осіб); 

− вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні спільно з Київською 

організацією Товариства сприяння обороні України покладанням квітів на 

Алеї Героїв Небесної Сотні (18.02.2021, залучено 15 осіб); 

− онлайн-реквієм «Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні» спільно з Національним 

університетом біоресурсів та природокористування України (18.02.2022, 

залучено 150 осіб); 

− захід «OpenTalk «8 з 30. Україна у фокусі поколінь. До і після 24 лютого» 

спільно з університетом «КРОК» (18.05.2022, залучено 200 осіб); 

− VI круглий стіл у форматі онлайн «Патріотизм і духовність у сучасній 

Україні» спільно з Національним університетом біоресурсів та 

природокористування України (26.05.2022, залучено 500 осіб); 

− круглий стіл у форматі онлайн «Військово-патріотичне виховання 

учнівської та студентської молоді в умовах боротьби за Україну» спільно з 

Міністерством освіти і науки України та Національною академією 

педагогічних наук України (07.06.2022, залучено близько 500 осіб); 

− проєкт «Спеціальна підготовка населення в умовах війни» спільно з 

громадською організацією «Федерація спорту з перешкодами України» 

(травень-грудень 2022 року); 

− танцювальний Патріотичний батл для молоді Києва «Танцюй під 

українську» спільно з DanceStudioLuna (19.06.2022, залучено понад 100 осіб); 

− патріотичний фестиваль-конкурс у форматі онлайн «Народ-герой героїв 

появляє» для молоді від 14 по 30 років спільно з Київським університетом 

імені Бориса Грінченка (01.06-28.06.2022, залучено понад 800 осіб); 

− майстер клас з плетіння ляльок-мотанок (21.07.2022, залучено 20 осіб); 

− навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів 

(EORE) спільно з громадською організацією «Асоціація саперів України» 

(22.07.2022, залучено 50 осіб); 

− захід «Запобігти. Врятувати. Допомогти» (19.08-11.09.2022, залучено 

400 осіб); 

− фестиваль «Незалежності – 31» спільно з Національним університетом 

біоресурсів та природокористування України (15.08-24.08.2022, залучено 

50 осіб); 

− забіг «Шаную, воїнів, біжу за героїв України» (27.08.2022, залучено 

100 осіб); 

− покладання до Дня пам’яті захисників України (29.08.2022, залучено 

20 осіб); 
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− зйомка 10 відеороликів «Справа в тому», про учасників національно-

патріотичних заходів у м. Києві, які зараз захищають Україну у зоні ведення 

бойових дій; 

− тренінг з тактичної медицини, спільно з громадською організацією 

«Альфа Селф Дефенс» (23.09.2022, залучено 50 осіб) 

102 Підтримка громадських 

організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, робота з підтримки 

громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості тимчасово 

призупинена 

103 Залучення осіб з інвалідністю до 

фізкультурно-оздоровчої 

діяльності та фізкультурно-

спортивної реабілітації 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року фінансування з бюджету м. Києва на проведення 

заходів із залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої 

діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації становило 4043,4 тис. грн. 

Київським міським центром з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» проведено:  

− міські змагання за участю 35 спортсменів м. Києва, серед яких виборено: 

 4 золотих нагороди; 

 4 срібних нагороди;  

 4 бронзових нагороди; 

− навчально – тренувальний міський збір з підготовки до чемпіонату 

України для спортсменів м. Києва за участю 10 спортсменів м. Києва 

(2 тренерів); 

− навчально – тренувальні збори з підготовки до Дефлімпійских ігор та 

Міжнародних змагань національних збірних команд України .  

Крім того, у січні-вересні 2022 року проведено: 

− 7 Всеукраїнських змагань м. Києва за участю 33 спортсменів та 

7 спортсменів з інвалідністю (7 тренерів), серед яких розіграно: 

 12 золотих нагород; 

 12 срібних  нагород; 

 14 бронзових нагород; 

− 14 міжнародних змагань м. Києва за участю 39 спортсменів (4 тренера), 

серед яких розіграно: 
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 8 золотих нагород;  

 10 срібних нагород;  

  4 бронзові нагороди 

Завдання 2.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення 

104 Створення сучасних 

багатофункціональних 

навчально-тренувальних, 

спортивних та оздоровчих 

комплексів 

2021-2023 У звітному періоді тривала робота у напрямку створення сучасних 

багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих 

комплексів. Зокрема, продовжувалися роботи з: 

− реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 

33-а у Дніпровському районі – подано на експертизу проектно-кошторисну 

документацію та отримано позитивний експертний звіт ДП 

«Укрдержбудекспертиза» від 01.02.2022 № 00-0669/01-21; 

− реконструкції спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з 

прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста 

Шалетт, 6 у Дніпровському районі. 

З 24.02.2022 робота на об’єктах призупинена 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, з 24.02.2022 робота із 

створення сучасних 

багатофункціональних навчально-

тренувальних, спортивних та оздоровчих 

комплексів тимчасово призупинена 

105 Використання спортивних залів 

та майданчиків закладів загальної 

середньої освіти для тренувань 

ДЮСШ у вільний від занять час 

2021-2023 Комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (далі – ДЮСШ), 

які підпорядковані Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

використовувалися спортивні споруди 229 закладів загальної середньої 

освіти для тренувань у вільний від занять час 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, з 24.02.2022 робота із 

використання спортивних залів та 

майданчиків закладів загальної середньої 

освіти для тренувань ДЮСШ у вільний 

від занять час тимчасово призупинена 

106 Підготовка спортивного резерву, 

підвищення ефективності роботи 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, зокрема, залучення дітей 

віком до 17 років до занять у 

ДЮСШ, вдосконалення 

матеріально-технічного 

забезпечення дитячого, дитячо-

юнацького та резервного спорту 

2021-2023 Фінансування з бюджету м. Києва у січні-вересні 2022 року на розвиток  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл становило 345761,8 тис. грн. 

Крім того, у січні-вересні 2022 року в столиці функціонувала 91 дитячо-

юнацька спортивна школа (80 - дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 11 - 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву), в яких 

займалися близько 33,8 тис. вихованців та  працює 1,2 тис. тренерів-

викладачів 
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(придбання спортивного 

обладнання довгострокового 

використання та інвентарю для 

ДЮСШ) 

107 Створення та будівництво 

спортивних зон у місцях 

масового відпочинку киян 

(зокрема парки, сквери, пляжі 

тощо) 

2021-2023 КП «Київський центр розвитку міського середовища» (Київські парки) та КП 

УЗН районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться 

реконструкція, ремонти та відновлення паркових зон м. Києва. При розробці 

проєктів реконструкції або будівництва розглядаються та враховуються 

пропозиції щодо будівництва та улаштування спортивних майданчиків 

 

Завдання 2.3. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту м. Києва 

108 Організація на базі 

Національного університету 

фізичного виховання і спорту 

України професійного навчання 

та підвищення кваліфікації 

працівників у галузі фізичної 

культури і спорту 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року на базі Національного університету фізичного 

виховання і спорту України пройшли перепідготовку, підвищення 

кваліфікації, атестацію 13 тренерів-викладачів (фінансування становило 29,9 

тис. грн) 

 

109 Удосконалення мотиваційно-

спортивного середовища, 

зокрема відзначення переможців 

та призерів Олімпійських ігор, 

чемпіонатів світу, Європи, 

України, міста та їх тренерів-

викладачів грошовими 

винагородами, поліпшення 

житлово-побутових умов 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року фінансування з бюджету м. Києва на відзначення 

переможців і призерів спортивних змагань та їх тренерів становило 10074,9  

тис. грн. 

Крім того, Департаментом молоді і спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Київським 

міським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»: 

− подано список 20 найкращих спортсменів  м. Києва серед осіб з 

інвалідністю для отримання щомісячних стипендій від голови Київської 

міської державної адміністрації (розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 

грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської державної 

адміністрації видатним спортсменам міста Києва»); 

− виплачено винагороди спортсменам та їх тренерам-викладачам за 

результатами участі у міських, Всеукраїнських та міжнародних змагань 

(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 13 жовтня 2016 року № 1017 «Про 

винагороди спортсменам міста Києва – чемпіонам, призерам спортивних 

змагань міжнародного, всеукраїнського, міського рівня та їх тренерам-

викладачам») 

 

110 Організаційна та фінансова 

підтримка розвитку спорту 

вищих досягнень (зокрема 

підготовки спортсменів високого 

класу, їх виступів на 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року: 

− збірними командами міста взято участь у 41 чемпіонаті, Кубку України, 

інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту (взяли участь 783 спортсмени); 
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міжнародних та всеукраїнських 

змаганнях) 

− проведено 32 навчально-тренувальних збора для збірних команд міста з 

підготовки до Всеукраїнських змагань (взяли участь 512 спортсменів); 

− проведено 68 змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, як 

міського так і міжнародного рівня, за участю 4896 спортсмени. 

Фінансування з бюджету м. Києва у січні-вересні 2022 року на: 

− забезпечення виконання календарного плану спортивних змагань з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту, зокрема на організацію та 

проведення традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу, 

становило 3464,6 тис. грн; 

− фінансування двох шкіл вищої спортивної майстерності – 50627,8 тис. грн. 

Крім того, Київським міським центром з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» проведено: 

− 2 міські змагання за участю 35 спортсменів м. Києва, на яких  здобуто 4 

золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди;   

− 1 навчально–тренувальний міський збір спортсменів м. Києва з підготовки 

до чемпіонату України за участю 10 спортсменів  

м. Києва (2 тренери); 

− 8 навчально–тренувальних зборів національних збірних команд України  з 

підготовки до Дефлімпійских ігор; 

− 5 Всеукраїнських змагань за участю 26 спортсменів (8 тренерів) м. Києва 

з інвалідністю, на яких здобуто 4 золоті, 5 срібних та 9 бронзових нагород 

2.5. Екополітика та охорона довкілля 

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

Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості 

111 Реконструкція та технічне 

переоснащення СП «Завод 

«Енергія» 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(вул. Колекторна, 44, 

Дарницький район), зокрема 

   

111.1 технічне переоснащення в 

частині системи очищення 

димових газів; 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року підрядною організацією ТОВ ФЗ «СОЛЮШІОНС» 

виконувалися будівельні роботи, зокрема: 

− виконано облаштування насосної станції обладнанням – 100%; 

− риштування під фундаменти на охолоджуючу башту та газоходи (без 

заливки бетону) -100%; 

− здійснено монтаж газоходів – 40%; 

− виконано облаштування охолоджуючої башти та реактору адсорберу 

майданчиками обслуговування – 100%; 

− розпочато будівництво модульної станції розтарювання активованого 

вугілля; 
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− розпочато будівельно-архітектурні роботи по насосній станції технічного 

водопостачання 

111.2 реконструкція з впровадженням 

окремого комплексу сортування 

побутових відходів з відбором 

вторинної сировини 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року роботи з реконструкції  з впровадженням окремого 

комплексу сортування побутових відходів з відбором вторинної сировини не 

виконувалася 

 

Відсутність вільної необхідної території 

для впровадження окремого комплексу 

сортування побутових відходів з відбором 

вторинної сировини на території заводу 

СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

Завдання 1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля 

112 Створення та забезпечення 

актуалізації Регіонального 

кадастру природних ресурсів 

міста Києва (у рамках концепції 

Земельного та Містобудівного 

кадастрів міста Києва) 

2021-2023 На виконання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на 

підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента 

України від 29 квітня 2021 року № 180 / 2021, Управління екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) станом на 01.10.2022 забезпечило 

проведення інвентаризації лісових та водних ресурсів в межах м. Києва. 

Реєстр зелених зон комунальної власності територіальної громади м. Києва 

створено у вигляді геоінформаційної системи та розміщено у відкритому 

доступі на базі інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно») у розділі 

«Земельні ділянки та реєстр зелених зон», який містить детальну інформацію 

стосовно об’єктів зеленого господарства (парків, скверів, бульварів, зелених 

зон), що перебувають на балансі КО «Київзеленбуд» та підпорядкованих 

комунальних підприємств. 

Станом на 01.10.2022 опрацьовується питання залучення коштів Київського 

міського фонду охорони навколишнього природного середовища для 

фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2022 рік та організацію 

та встановлення зовнішніх меж територій та об’єктів природо-заповідного 

фонду. 

Протягом звітного періоду, здійснювалося наповнення зазначеного розділу  

 

113 Удосконалення та технічне 

переоснащення існуючої системи 

спостереження за станом 

забруднення довкілля, зокрема 

встановлення програмно-

апаратного комплексу контролю 

за екологічним станом окремих 

локацій та в цілому міста Києва з 

метою попередження та 

прогнозування надзвичайних 

ситуацій та своєчасного 

2021-2023 Станом на 01.10.2022 встановлені та працюють у тестовому режимі п’ять 

постів спостереження за станом атмосферного повітря, зокрема, в 

Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах. 

За даними якості повітря з цих постів кияни можуть слідкувати у режимі 

реального часу на онлайн-мапі, зокрема, через сайт Управління екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (http://asm.kyivcity.gov.ua/). 

Підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження 

Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря 

агломерації міста Київ», яким передбачається: 

 

http://asm.kyivcity.gov.ua/
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інформування − створити мережу постів/станцій автоматичного контролю якості 

атмосферного повітря; 

− виявити райони/місця забруднення атмосферного повітря тощо. Станом на 

01.10.2022 проєкт винесено на розгляд сесії Київської міської ради. 

Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з 

Департаментом інформаційно–комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

проводилися роботи щодо вдосконалення системи моніторингу стану якості 

повітря у Києві за допомогою IT-технологій шляхом встановлення 

індикативних пунктів моніторингу у районах міста Києва для створення 

системи, яка спирається на бездротову технологію зв’язку дальнього радіусу 

дії LoRaWAN. 

Станом на 01.10.2022 Департаментом інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) проведено роботи з: 

− погодження закупівель обладнання базових станцій та супутніх послуг, 

матеріалів для створення системи раннього оповіщення від техногенних 

загроз та екологічного моніторингу; 

− дослідної експлуатації вже встановлених приладів контролю мікроклімату 

та відповідного програмного комплексу у приміщеннях шкіл Оболонського 

району; 

− освоєння пакету програмного забезпечення для роботи з даними, що 

надходять з кінцевих пристроїв до платформи інтернету речей, та іншими 

даними, завантаженими в ручному режимі або внаслідок інтеграції (взаємодії) 

із сторонніми системами через доступні інтерфейси, а саме Thingsboard IoT-

Platform; 

− технічної підтримки мережі з 46 еко-давачами, що розподілені по всіх 

районах міста Києва, обмін даними з якими реалізовано на базі міської 

опорної мережі LoRaWAN. 

Також, продовжено розробку технічних вимог до послуг з адаптації та 

модернізації IoT-платформи відповідно до потреб комунальних підприємств 

та служб міста Києва 

114 Створення геоінформаційної 

системи природно-заповідних 

територій та об’єктів міста Києва; 

Реєстру зелених зон комунальної 

власності територіальної громади 

міста Києва 

2021-2022 Станом на 01.10.2022 модернізовано автоматизовані робочі місця (АРМ) в 

інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»), а саме: 

− проводилася дослідна експлуатація на тестовому середовищі модуля 

(підсистеми) «Публічний простір комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» та інтернет-порталу «Екологія»; 

− додано розділи: 

 «Мережа озеленення територій загального користування»; 
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 «Реєстр зелених зон комунальної власності територіальної громади міста 

Києва»; 

 «Реєстр дерев» та проводилася його дослідна експлуатація; 

 «Дозволи та погодження» для відображення реєстру виданих дозволів 

юридичним особам на викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, результати державної екологічної інспекції щодо них, реєстр 

суб‘єктів господарювання тощо 

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

115 Реконструкція полігону ТПВ № 5 

та рекультивація окремих карт 

полігону 

2021-2023 У звітному періоді на об’єктах:  

− «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових 

відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. 

Рекультивацiя дiлянки № 1»: генеральною підрядною організацією 

ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» продовжувалися будівельні роботи з прокладання 

дренажної системи, облаштування дороги, накриття карти полігону щебенем 

та влаштування рекультіваційного щару (покриття). Будівельна готовність 

об’єкта 50%; 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

− «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових 

відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. 

Рекультивація ділянки № 2»: укладено договір на розроблення проєктної 

документації з переможцем тендеру ДП «НДІБВ» від 02.01.2022 № 176-21; 

− «Будівництво комплексу переробки концентрату з системою предочистки 

фільтрату на полігоні твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці 

Обухівського району Київської області» визначено виконавця робіт ТОВ 

«Інтерпроект GMBH», укладено договір від 21.02.2022 № 21/02-22 ПКД з 

розроблення проєктно-кошторисної документації;  

− «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових 

відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області»: 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, а також обмеженнями 

накладеними на здійснення капітальних 

видатків постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 червня 2021 року №  590 

«Про затвердження виконання 

повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах 

воєнного стану», виникла затримка у 

проведенні платіжних доручень за 

виконані роботи органами Державної 

казначейської служби у м.  Києві 

 

Реалізацію проєкту перенесено на 

2023 рік та наступні роки 

 

 

 

 

 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 
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 підрядною організацією виконано реконструкцію дамби першої карти, 

реконструкцію каналізаційної насосної станції дренажних вод, монтаж 

напірних трубопроводів. Розпочато облаштування доріг. 

Будівельна готовність об’єкта 70% 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, надано протокольні 

доручення, напрацьовані під час нарад з 

обговорення оперативних питань 

(18.04.2022, 10.05.2022), щодо 

забезпечення життєдіяльності 

міста Києва в умовах режиму воєнного 

стану, якими прийнято рішення щодо 

перенесення реалізації зазначеного 

заходу на 2023 та наступні роки 

116 Створення потужностей з 

переробки та утилізації ТПВ і 

рослинних відходів 

2018-2025 У січні–вересні 2022 року в установленому порядку розпочато процедуру 

затвердження Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року. 

Станом на 01.10.2022: 

− проведено громадське обговорення та консультації з органами виконавчої 

влади у межах Стратегічної екологічної оцінки документа державного 

планування; 

− розроблено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Плану 

управління відходами в місті Києві до 2030 року» (№ 236-пр від 31.01.2022). 

Станом на 01.10.2022 триває процедура погодження в установленому 

порядку, (опрацьовуються зауваження). 

Також, у звітному періоді: 

− проведено онлайн-наради з представниками компанії AMK GLOBAL та 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з питання 

можливості будівництва і експлуатації сміттєпереробного комплексу за 

новітніми німецькими технологіями «Carbon Neutral High Efficiency Waste 

Management Plant» у місті Києві. Метою заходу є обмін досвідом щодо 

використання інноваційних німецьких технологій з вирощування водоростей 

для виробництва карбонових волокон ( 07.02.2022, 05.06.2022, 03.08.2022); 

− взято участь у онлайн-семінарах JICA з управління твердими побутовими 

відходами щодо обміну досвідом з поводження з відходами руйнації в Японії, 

під час проведення заходу підготовлено пропозиції до проєкту нормативно-

правового акту щодо упорядкування національної процедури поводження з 

відходами катастроф (руйнації, стихійних лих) (29.06.2022, 29.09.2022) 

Затвердження Плану управління 

відходами в місті Києві на період до 

2030 року можливе після затвердження 

Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України порядку 

розроблення та затвердження 

регіональних планів управління 

відходами 

117 Створення системи роздільного 

збору та вторинної переробки 

відходів 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року КП «Київкомунсервіс» та суб’єктами у сфері 

поводження з відходами продовжувалося оновлення контейнерний парк для 

роздільного збирання побутових відходів:  
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− відремонтовано 192 од. контейнерів для роздільного збирання побутових 

відходів; 

− придбано 4 од. контейнерів типу «Сітка» (1,1 куб. м). 

Також, передано на перероблення та утилізацію 20173 шт. люмінесцентних 

ламп та проводилася роз'яснювальна робота серед населення щодо збирання 

ресурсоцінних компонентів побутових відходів шляхом розміщення 

відповідної інформації на офіційному вебсайті підприємства та у мережі 

facebook з метою популяризації роздільного збирання побутових відходів в 

м. Києві 

118 Спорудження майданчиків 

заглибленого типу з метою 

розміщення контейнерів для 

збору ТПВ або сучасних 

підземних контейнерів 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року роботи зі спорудження майданчиків заглибленого 

типу з метою розміщення контейнерів для збору ТПВ або сучасних підземних 

контейнерів захід не виконувалися  

 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, виконання робіт зі 

спорудження майданчиків заглибленого 

типу призупинено 

Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста 

119 Формування доступної системи 

екологічного інформування 

населення міста Києва відповідно 

до Директиви 2003\4\ЄС про 

доступ громадськості до 

екологічної інформації 

(запровадження нових 

механізмів) 

2021-2023 У звітному періоді проведено: 

− 7 природоохоронних акцій («Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіти 

під охороною», «Збережемо воду Н2О», семінар «Про охорону водно-

болотних угідь», семінар «Про Червону книгу України», семінар «Про нашу 

планету та її флору та фауну», інформаційну онлайн акцію щодо збереження 

природи – до Всесвітнього дня охорони навколишнього природного 

середовища); 

− 4 конкурси дитячої та юнацької творчості («Допоможемо птахам узимку», 

«Первоцвіти під охороною», «Збережемо воду Н2О», «Відновимо наше 

місто»); 

− 7 інформаційно-просвітницьких проєктів, зокрема:  

 «Фауноманія» (екологічно настільні ігри, мета яких є ознайомитись та 

вивчити різноманіття тваринного світу міста Києва, 2 од.);  

 «Екологічні дати» (до Всесвітнього Дня водно-болотних угідь, Дня лісів, 

2 од.); 

 Дні відкритих дверей у Будинку природи щодо підтримки психологічної 

розрядки мешканців міста 3 од.; 

− 2 виставки фіалок; 

− виставку картин арт-фіш О. Журавської тощо 
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Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища 

120 Розробка комплексу програмних 

заходів та дій з адаптації зелених 

насаджень до зміни клімату, 

сприяння покращенню 

мікроклімату в зонах житлової 

забудови (в межах мікрорайонів) 

2021-2023 Рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 

затверджено Комплексну міську цільову програму екологічного 

благополуччя на 2022-2025 роки, заходами якої передбачено проведення 

робіт з адаптації зелених насаджень до зміни клімату, сприяння покращенню 

мікроклімату в зонах житлової забудови тощо. 

У січні–вересні 2022 року: 

− висаджено понад 2,8 тис. дерев та понад 21,6 тис. кущів; 

− влаштовано та відновлено 36,8 га газонів. 

З метою адаптації зелених насаджень до зміни клімату при висаджуванні 

дерев і кущів підбираються види, стійкі до негативного впливу 

урбанізованого середовища, посухостійкі та невибагливі до грунтових умов 

 

121 Збільшення площі зелених зон 

загального користування та 

озеленених територій. Розвиток 

мережі територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

2021-2023 У звітному періоді постійною комісією Київської міської ради з питань 

екологічної політики підтримано 6 ініціатив щодо створення об’єктів 

благоустрою зеленого господарства орієнтовною площею 5,1 га. 

Створено нові території та об’єкти природно-заповідного фонду комунальних 

підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд»:  

− ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Малинівка» (рішення 

Київської міської ради від 14.05.2022 № 4594/4635; 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Заплавне» (рішення 

Київської міської ради від 14.05.2022 № 4595/4636); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Протасів Яр» (рішення 

Київської міської ради від 14.07.2022 № 4907/4948) 

 

122 Поліпшення стану основних 

водних об’єктів м. Києва (річок, 

озер, каналів тощо): 

   

122.1 інвентаризація та паспортизація 

водних об’єктів на території 

міста Києва; 

2021-2023 Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.08.2022 № 5024/5065 

«Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що 

фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2022 році», захід «Паспортизація малих річок і 

водойм» включено до проєкту розпорядження Київської міської військової 

адміністрації «Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних 

заходів у місті Києві» 

Станом на 01.10.2022 відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 04.02.2009 № 111 взято на баланс водні об’єкти – затоки «Десенка» та 

«Вовковата».  
Відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого 

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 18.03.2013 року № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 18 березня 2013 року № 775/23307, паспортизації підлягають 
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водосховища, ставки, озера та замкненні  водойми. У січні–вересні 2022 року 

із 117 водойм, які обліковуються на балансі КП «Плесо», проведено 

паспортизацію 66 водних об’єктів, щодо 8 водних об’єктів паспорти 

проходять узгодження в Держводагенстві України. Станом на 01.10.2022 

КП «Плесо» проведено заходи щодо постановки на баланс водних об’єктів 

міста Києва в кількості 2 од, з яких підлягає паспортизації лише затока 

«Вовковата».  

Зокрема, у звітному періоді, за умови фінансування у поточному бюджетному 

році за напрямом «Паспортизація малих річок і водойм», можливо 

паспортизувати один водний об’єкт - затоку «Вовковата» 

122.2 розробка міської системи 

моніторингу водних об’єктів на 

території міста Києва; 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року випробувальною хімічною лабораторією 

проведено моніторинг якості води 79 водойм, що перебувають на балансі 

КП «Плесо», з них: 

− 40 об’єктів перевірено на вміст розчиненого кисню у водоймах з метою 

недопущення заморів водних організмів у зимовий період;  

− на 35 об’єктах здійснено плановий річний моніторинг; 

− на 4 об’єктах проведено відбір проб води для оцінювання ефективності 

роботи очисних споруд.  

Крім того: 

− виготовлено більше 219 протоколів випробувань; 

− на 1 об’єкті проведено заплановане дослідження фізико-хімічних 

досліджень; 

− виконано 136 позапланових проб води 

 

122.3 розробка плану заходів щодо 

стимулювання зменшення скидів 

забруднюючих речовин у 

природні водні об’єкти та 

посилення контролю за скидами 

2021 Виконано. 

Прийнято: 

− розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року  

№ 443-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони 

навколишнього природного середовища на період до 2025 року»; 

− розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року 

№ 1363-р «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни 

клімату на період до 2030 року», яким зокрема передбачається, що скиди 

забруднених стічних вод у водні об’єкти України у 2030 році зменшаться до 

5% загального обсягу скидів порівняно з 15,7% у 2015 році 

 

Завдання 1.6. Удосконалення нормативно-правового регулювання 

123 Удосконалення та актуалізація 

міської екополітики, зокрема 

розробка Стратегії екологічної 

політики міста Києва до 2030 

року та плану заходів з її 

реалізації на засадах системності 

та міжвідомчого підходу (з 

2021 Виконано.  

Затверджено Концепцію екологічної політики міста Києва до 2035 року 

(рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4029/4070) 
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урахуванням оновленої Стратегії 

державної екологічної політики 

України до 2030 року) 

2.6. Публічний простір 

Оперативна ціль 1 «Впорядкування та розвиток публічного простору» 

Завдання 1.1. Розвиток територій міста 

124 Забезпечення системного підходу 

для вирішення дизайну міського 

простору шляхом розробки 

Концепції просторового розвитку 

м. Києва 

2021-2023 22 жовтня 2019 року відбулася презентація Концепції Інтегрованого розвитку 

Подільського району міста Києва (за підтримки німецької урядової компанії 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). 

Крім того, в межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» 24.06.2020 підписано Протокол 

проєкту перемовин про співробітництво задля розвитку між Урядом України 

та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Термін реалізації проєкту 

01.11.2019-31.10.2023. 

Підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про Концепцію 

інтегрованого розвитку Подільського району м. Києва» (від 19.10.2021 

№ 08/231-3765/ПР), який підтримано комісіями Київської міської ради. Проте 

проєкт рішення 21.01.2022 був відкликаний суб’єктом подання 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, виконання робіт у межах 

реалізації Концепції інтегрованого 

розвитку Подільського району м. Києва 

призупинено 

125 Створення структурованої та 

систематизованої єдиної бази 

типових елементів благоустрою з 

метою їх подальшого 

впорядкування та створення 

нових відповідно до неї 

2021-2023 Планування міських просторів та розташування об'єктів архітектури 

здійснюється на підставі діючих ДБН (ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова територій», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» 

тощо). 

Затверджено архітипи елементів благоустрою (розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

28.03.2018 № 520 «Про деякі питання організації благоустрою в м. Києві»). 

У січні-вересні 2022 року проводилася паспортизація об’єктів благоустрою 

міста Києва шляхом нанесення на карту об’єктів благоустрою та внесення 

інформації про кожен об’єкт благоустрою в інформаційно-аналітичну 

систему АrcGIS 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, актуалізація та нанесення на 

карту тимчасових споруд призупинена 

126 Забезпечення належного 

санітарно-епідеміологічного 

стану пляжів та зон відпочинку 

біля води у м. Києві (отримання 

екологічної відзнаки «Блакитний 

прапор»); створення умов для  

вільного доступу осіб з 

інвалідністю до водних об’єктів 

міста та комфортних умов 

відпочинку; облаштування 

спортивними майданчиками 

2021-2023 У січні 2022 року для участі в Програмі «Блакитний прапор» та отримання 

міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор» подані 8 пляжів: 

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

«Молодіжний», «Троєщина», «Чорторий». 

На сьогодні у столиці перевірили всі пляжі. Нетехнічне обстеження тривало 

до 25.06.2022. Перевірка відбулася на пляжах: «Галерний», «Затока Наталка», 

«Вербний», «Молодіжний», «Центральний», «Веселка», «Березняки», 

«Райдуга», «Тельбін», «Довбичка», «Лісова», Русанівська коса, Русанівський 

канал, пляж «Горбачиха», ставок Карачун, пляж «Пуща-Водиця», пляж ставка 

Міський, пляж озера Редьчине. 
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пляжів та зон відпочинку біля 

води 

За результатами обстеження Київська міська військова адміністрація 

визначила пляжі, на яких заборонено купатися. 

Під повну заборону потрапили кілька водойм, зокрема озеро Сонячне, 

Голубе, Совська балка, зона відпочинку Осокорки. 

Станом на 01.07.2022 елементами благоустрою, які дозволяють людям з 

інвалідністю та маломобільним групам населення без перешкод 

користуватися територією зон відпочинку, облаштовано наступні пляжі: 

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

«Молодіжний», «Вербний». 

У звітному періоді 2022 року нових спортивних майданчиків на зонах 

відпочинку не встановлювалося. 

Крім того, у звітному періоді 2022 року здійснювалось регулярне  поточне 

прибирання територій, вивіз сміття,  поточний ремонт та дезінфекція 

пляжного обладнання, заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, 

травмам людей, забрудненню навколишнього середовища, а також: 

− проводились лабораторні дослідження проб поверхневих вод водних 

об’єктів, питної води, піску, ґрунту на пляжах, зонах відпочинку та водних 

об’єктах м. Києва;  

− проведена дезінфекція водопровідних мереж на пляжах міста, 

дератизаційні заходи  на прибережних захисних смугах внутрішніх водойм, 

міських пляжах (958 га); 

− проведені акарицидні заходи (50 га), ларвіцидні заходи (17,74 га), заходи 

зі знищення  карантинних та адвентивних рослин із застосуванням хімічних 

або біологічних методів і засобів (144,45 га) 

127 Створення та впровадження 

відкритої інтерактивної карти 

засобів зовнішньої реклами 

2021-2023 Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та КП «Київреклама» забезпечено 

наповнення та обслуговування відкритої адресної бази засобів зовнішньої 

реклами (http://db.kyivreclama.kyiv.ua/db/rz.dll), яка станом на 01.10.2022 

налічує майже 89 тис. засобів 

 

128 Створення та впровадження 

онлайн-сервісів щодо 

оформлення дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами 

2021-2023 На сьогодні подати документи для оформлення вивіски в електронному 

вигляді можна через онлайн-сервісний модуль для подання заяв на 

відповідність розміщення вивісок встановленим вимогам розміщений на 

офіційному вебсайті Управління з питань реклами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – 

УПР) за посиланням: https://reklama.kyivcity.gov.ua/. 

У січні-вересні 2022 року здійснювався супровід та підтримка онлайн-

сервісного модуля для подання заяв на відповідність розміщення вивісок 

встановленим вимогам. 

Крім того, УПР забезпечено розміщення та періодичне оновлення на Єдиному 

державному веб-порталі наступних відкритих даних: 

 

http://db.kyivreclama.kyiv.ua/db/rz.dll
https://reklama.kyivcity.gov.ua/
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− інформації про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного 

засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої 

реклами, номер його телефону, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і 

дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу 

належить до комунальної власності); 

− перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами. 

Подання та прийом заяв на оформлення дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами у електронній формі не передбачене Типовими правилами 

розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 № 2067. 

Крім того, УПР запущено Telegram-бот «Київреклама» 

(https://t.me/kyivreklama_bot), який допомагає зорієнтуватися в усіх 

процедурах, пов’язаних із зовнішньою рекламою та вивісками. Бот надає 

відповідь на 50 питань. У своїх відповідях Telegram-бот також має активні 

посилання на розділи з сайту УПР, де можна ознайомитись більш детально з 

інформацією, скачати шаблони, проглянути алгоритми, приклади та іншу 

корисну інформацію 

129 Створення комфортних умов 

перебування в існуючих парках 

міста, а також облаштування 

нових парків і зон відпочинку 

(розробка та реалізація концепції 

«Київські парки») 

2021-2023 Станом на 01.10.2022 елементами благоустрою облаштовано наступні пляжі: 

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

«Молодіжний», «Вербний» для людей з інвалідністю та маломобільних 

групам населення без перешкод користуватися територією зон відпочинку; 

− пляжі «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця» - модульним покриттям 

до води, кріслами-амфібіями та громадськими вбиральнями з окремими 

кабінками для людей з інвалідністю; 

− пляжі «Молодіжний» та «Венеція» – кабінками для переодягання, 

душовими установами та громадськими вбиральнями з окремими кабінками 

для людей з інвалідністю; 

− пляжі «Троєщина» та «Галерний» – кабінками для переодягання, 

душовими установами, доріжками до води та громадськими вбиральнями з 

окремими кабінками для людей з інвалідністю; 

− пляж «Галерний» – спеціальним пандусом для забезпечення можливості 

доступу до пляжу; 

− пляж «Чорторий» – кабінками для переодягання, душовими установами, 

громадською вбиральнею з пандусами  та  санітарним контейнером 

(модульним туалетом) з окремими кабінками для людей з інвалідністю, та 

пакувальним майданчиком; 

− пляж «Вербний» – дитячим та спортивним майданчиками для людей  

інвалідністю та спеціальними пандусами для доступності до пляжу. 

Станом на 01.10.2022 облаштовано та підтримується в належному стані: 

− дитячих майданчиків – 20 од.; 

 

https://t.me/kyivreklama_bot
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− майданчики з вуличними тренажерами – 3 од.; 

− бруси, турніки тощо – 19 од.; 

− волейбольні та баскетбольні майданчики – 15 од.  

Крім того, відповідно до наказу Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 09.09.2022 № 36 «Про капітальний ремонт об’єктів, що 

фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню 

екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)», станом на 01.10.2022 триває 

процедура укладання договорів з переможцями закупівель щодо капітальних 

ремонтів: 

− скверу на вул. Михайлівська у Шевченківському районі – ТОВ «БК БУД 

АЛЬЯНС»; 

− скверу на вул. Іскрівській, 18 у Солом’янському районі – ТОВ 

«БРУКОВКА». 

Також оголошено закупівлі на  виконання робіт з капітальних ремонтів: 

− скверу на розі вулиці Михайла Донця та проспекту Відрадного з 

влаштуванням освітлення за адресою: 03061, м. Київ, ріг вул. Михайла Донця 

та просп. Відрадний; 

− благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки 

Берковщина у Дарницькому районі; 

− скверу на вул. Наумова, 33 у Святошинському районі. 

Відповідно до укладених договорів виконуються будівельні роботи на 

об’єктах: 

− капітальний ремонт скверу між будинками, 5-7Б на просп. Г. Гонгадзе у 

Подільському районі – ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» проводяться роботи з 

благоустрою, зокрема ФЕМ покриття, ремонт підпірної стінки, озеленення; 

− влаштування стежки здоров'я у північно-західній частині парку 

Партизанської Слави у Дарницькому районі – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА 

РУХУ» проводяться роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення; 

− капітальний ремонт скверу по вул. Симиренка, 13/1 у     Святошинському 

районі – ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» проводяться роботи з благоустрою, 

зокрема влаштування доріжок з ФЕМ покриття, влаштування покриття на 

дитячому майданчику з гумового грануляту, озеленення; 

− капітальний ремонт ротонди та алеї в парку «Супутник» в 

Солом’янському районі міста Києва за адресою: 03087, м. Київ,  

вул. Уманська (парна cторона) – ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» проводиться  

влаштування пандусу та сходів, доріжки з ФЕМ покриття 
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130 Впровадження концепції 

«Культурний вигул тварин у 

місті» 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року систематизовано інформацію щодо наявності 5 

майданчиків / зон для вигулу / дресирування тварин у м. Києві, які 

потребують інвентаризації, визначення геопозиції та нанесення на 

інтерактивну карту 

 

131 Модернізація існуючих та 

створення нових притулків для 

тварин 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, будівельні роботи на об’єктах 

«Будівництво Центру захисту тварин на 

вулиці Автопарковій у Дарницькому р-

ні» та «Будівництво міського кладовища 

для тварин у складі колумбарію з 

надмогильником для захоронення тварин, 

крематорію, АТП та господарських 

приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському 

районі» призупинені 

132 Реконструкція об’єктів 

Київського зоологічного парку 

загальнодержавного значення 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року видано розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

27.01.2022 № 221 «Про надання КИЇВСЬКОМУ ЗООЛОГІЧНОМУ ПАРКУ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ згоди на списання майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва» про 

надання дозволу на списання з балансу закладу адмінкорпусу господарської 

частини, бойні, складу залізного та складу сталевого покриття, які мають 

площу до 100 кв. м. 

Крім того, прийнято рішення Київської міської ради від 23.06.2022 

№ 4756/4797 «Про надання дозволу Київському зоологічному парку 

загальнодержавного значення на списання майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва» про надання 

дозволу на списання з балансу закладу гуртожитка (акватераріума), 

сіносховища, конюшні, які мають площу більше 100 кв. м. 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, Київський зоопарк з 24.02.2022 був закритий для відвідувачів.  
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Поряд з цим, у режимі 24/7 здійснювалося належне життєзабезпечення парку. 

З 12.05.2022 Київський зоопарк відновив роботу в режимі парку з 

дотриманням всіх вимог у разі повітряних тривог 

133 Забезпечення мешканців та 

гостей столиці України 

послугами громадських 

вбиралень 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року мешканці та гості столиці, в межах існуючих 

потужностей та потреб, забезпечувалися послугами громадських вбиралень. 

Крім того, заплановано провести капітальний ремонт однієї громадської 

вбиральні та здійснити розробку проєктно-кошторисної документації на 

будівництво 6 об’єктів інженерних мереж – пунктів підключення для 

встановлення громадських вбиралень модульного типу 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, виконання робіт 

призупинено, фінансування капітальних 

видатків перенесено на грудень 2022 року 

Завдання 1.2. Впорядкування об’єктів міського простору 

134 Скорочення кількості 

тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності 

відповідно до Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд у 

місті Києві 

2021-2023 Впорядкування розміщення тимчасових споруд відбувається у відповідності 

до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) у м. Києві. 

Після оформлення власниками ТС паспорту прив’язки ТС вони зобов’язані 

замінити архітип ТС та розмістити її у відповідності до вимог паспорту 

прив’язки. 

У січні-вересні 2022 року КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 

989 незаконно встановлених ТС для провадження підприємницької 

діяльності 

 

135 Посилення контролю за 

розміщенням пересувних засобів 

дрібнороздрібної торговельної 

мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної 

мережі відповідно до 

затверджених в місті Києві 

порядку та схем 

2021-2023 Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 об'єкти 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі розміщуються з 01 квітня до 

15 жовтня календарного року. 

У січні-вересні 2022 року КП «Київблагоустрій» переміщено 582 пересувні 

засоба дрібнороздрібної торговельної мережі та демонтовано 214 об'єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

 

136 Впровадження схеми розміщення 

реклами в/на транспорті 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва 

2021-2023 Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207 затверджено Порядок 

розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та Порядок погодження 

реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста 

Києва (зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у 

місті Києві 25.02.2019 за № 34/2211, № 35/2212), який набрав чинності з 

01.07.2019.  

З метою удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Києві 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 
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адміністрацією) прийнято розпорядження від 12.10.2020 № 1603 «Про 

затвердження змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві 

та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної 

власності територіальної громади міста Києва», яке було зареєстровано в 

Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) 

21.10.2020 за № 264/267. 

Одночасно, Управління з питань реклами виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) завершує підготовку 

проєкту регуляторного акту щодо затвердження Правил розміщення реклами 

на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, а 

також схем розміщення засобів та обладнання реклами на внутрішніх 

поверхонь стін станцій, вестибюлів, ескалаторних тунелів та платформ 

Київського метрополітену та переходів між ними та внутрішніх поверхнях 

рухомого складу наявного в експлуатації КП «Київський метрополітен» та 

КП «Київпастранс» 

Завдання 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 

137 Вдосконалення правил 

утримання домашніх тварин та 

поводження з безпритульними 

тваринами в місті Києві 

2021-2023 Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проєкт 

рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення 

Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань 

утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві». У звітному періоді 

2022 року здійснювалося доопрацювання зауважень і пропозицій, які 

надійшли до постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики, та узгодження їх із представниками зоозахисних організацій міста 

Києва 

 

Завдання 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору 

138 Посилення контролю за 

утриманням домашніх тварин 

шляхом регулювання 

чисельності безпритульних 

тварин у м. Києві гуманними 

методами та створення системи 

контролю за порушенням правил 

їх утримання 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року: 

− проведено стерилізацію 1291 безпритульної собаки та 

4767 безпритульним котам; 

− розглянуто 7937 звернень та скарг, отриманих від фізичних та юридичних 

осіб, зокрема щодо порушення правил утримання тварин; 

− за результатами проведених рейд-перевірок щодо дотримання правил 

утримання тварин складено 134 акти щодо порушення правил утримання 

тварин; 

− взято на облік 5587 тварин; 

− чіповано 87 тварин; 

− проведено 8 інформаційно-просвітницьких заходів з метою роз’яснень 

Правил утримання тварин у м. Києві та питань небезпеки сказу тварин, питань 

гуманного поводження з тваринами, популяризації реєстрації та чіпування 

тварин та привернення уваги до проблеми безпритульних тварин та їх 

прилаштування. 
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Крім того, здійснювався супровід та підтримка інформаційної системи 

«Реєстр домашніх тварин», проаналізовано потреби у модернізації 

інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин» та підготовлено відповідні 

проєкти технічних вимог. 

Також, постійно здійснюється наповнення бази даних щодо безпритульних 

тварин та їх опікунів 

2.7. Адміністративні послуги 

Оперативна ціль 1 «Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка» 

Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг 

139 Створення нових територіальних 

підрозділів ЦНАПів, 

модернізація ЦНАПів та їх 

територіальних підрозділів, 

зокрема з урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

2021–2023 У місті Києві станом на 30.09.2022 функціонує 12 з 15 центрів надання 

адміністративних послуг: 1 міський, 9 районних та 2 філії (у Солом’янському 

та Шевченківському районах). 

У січні–вересні 2022 року нові територіальні центри не створювалися. 

Всі центри надання адміністративних послуг облаштовані за сучасними 

стандартами: електронна черга та документообіг, wi-fi, кондиціонери, умови 

для осіб з інвалідністю, дитячі куточки та кімнати матері і дитини, зони 

самообслуговування, забезпечені інформаційними матеріалами 

надрукованими шрифтом Брайля щодо порядку отримання найпопулярніших 

адміністративних послуг. 

Адміністратори Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) пройшли навчання жестовій мові з урахуванням специфіки 

обслуговування заявників в центрах надання адміністративних послуг 

 

Завдання 1.2. Кадрове забезпечення 

140 Створення корпоративного 

університету адміністраторів 

ЦНАПів 

2021–2023 Відповідно до рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 73/9152 «Про 

затвердження Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року» передбачається реалізація проєкту щодо 

створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг м. Києва (період реалізації проєкту 2021–2023 роки), 

що забезпечить створення системи безперервного навчання на робочому 

місці, постійне підвищення кваліфікації адміністраторів, моніторинг їх знань 

та професійних навичок шляхом тестувань тощо.  

У звітному періоді проведено підготовку до реалізації проєкту, зокрема, в 

частині уточнення необхідних напрямків підвищення кваліфікації 

адміністраторів та підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали для 

практичного застосування адміністраторами. 

Станом на 30.09.2022 для адміністраторів Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на базі Департаменту (Центру) 

надання адміністративних послуг проведено: 
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− 9 семінарів з метою підвищення якості надання адміністративних послуг, 

постійного професійного розвитку та підвищення кваліфікації, зокрема один 

спільно з Регіональним центром підвищення кваліфікації Київської області та 

Місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування «Київська 

агломерація» для адміністраторів Київської області; 

− серії тренінгів «Психологічна стресостійкість в надзвичайних ситуаціях», 

в межах програми підтримки надання адміністративних послуг в Україні в 

умовах воєнного стану (проведено 5 модулів)  

Оперативна ціль 2 «Підвищення якості надання адміністративних послуг» 

Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді 

141 Розширення кількості 

адміністративних послуг, що 

надаються в електронному 

вигляді 

2021–2023 Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

систематично проводиться робота щодо розширення кількості 

адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді. 

Станом на 30.09.2022 в інформаційній системі «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві» зареєстровано майже 165,2 тис. 

особистих кабінетів заявників, з них у січні–вересні 2022 року – майже 

21,7 тис. особистих кабінетів заявників. 

В електронному вигляді функціонує 15 адміністративних послуг: 

− державна реєстрація потужностей операторів ринку 

(https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/4bcef7cd-53bf-465d-a020-

25e02ab6edae); 

− дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або 

габаритні параметри яких перевищують нормативи 

(https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/1f9190a7-307f-4dc0-8aec-

448da6131f8b); 

− погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів 

(https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/1f9190a7-307f-4dc0-8aec-

448da6131f8b); 

− видача довідки «Дитина війни» (https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/ 

eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx); 

− довідка про отримання (не отримання) соціальної допомоги 

(https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx? 

ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx); 

− довідка про перебування на квартирному обліку 

(https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx? 

ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx); 

− призначення соціальної допомоги при народженні дитини (http://e-

services.msp.gov.ua/); 
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https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/4bcef7cd-53bf-465d-a020-25e02ab6edae
https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/1f9190a7-307f-4dc0-8aec-448da6131f8b
https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/1f9190a7-307f-4dc0-8aec-448da6131f8b
https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx
https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx
https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx
https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx
https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx
https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx
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− кількість зареєстрованих за моєю адресою 

(https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/dc13457b-4785-4ccf-b434-

de84bfd7bbf1); 

− отримання даних про мою реєстрацію 

(https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/7aeb8691-6b22-451a-bdd0-

2a8b86864041); 

− реєстрація декларації про відходи (https://e-eco.gov.ua/site/index); 

− витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (з 

можливістю отримання результату у будь якому ЦНАП м. Києва) 

(https://e.land.gov.ua/services);  

− витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку ділянку (з 

можливістю отримання результату в будь якому ЦНАП м. Києва) 

(https://e.land.gov.ua/services);  

− відомості про право власності на земельну ділянку 

(https://e.land.gov.ua/services); 

− інформація про осіб, що переглядали відомості щодо прав власності на 

земельні ділянки (https://e.land.gov.ua/services); 

− отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно (https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords=). 

Станом на 30.09.2022 роботу Єдиних та Державних реєстрів та баз даних, які 

адмініструються державою призупинено, у зв’язку з загрозою 

несанкціонованого доступу до них внаслідок військових дій російської 

федерації проти України та з метою збереження цілісності й конфіденційності 

інформації, недопущення несанкціонованого втручання, спотворення даних і 

випадків рейдерства. З огляду на вказане надання деяких послуг, що 

надавалися в електронному вигляді, обмежено 

142 Розвиток та модернізація 

офіційного вебпорталу 

адміністративних послуг міста 

Києва (зовнішнього сайту та 

внутрішнього порталу), 

інтеграція внутрішнього порталу 

та зовнішнього сайту офіційного 

вебпорталу адміністративних 

послуг міста Києва з державними 

та міськими електронними 

реєстрами 

2021–2023 Станом на 30.09.2022 адміністраторам центрів надання адміністративних 

послуг міста Києва надано доступ до: 

− Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

− Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

− відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України; 

− Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) (Єдиний 

державний реєстр МВС); 

− Державного реєстру актів цивільного стану; 

− автоматизованої системи Державного земельного кадастру; 

− Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія»; 

− Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). 

Також, забезпечено інтеграцію з Реєстром територіальної громади міста 

Києва, що зменшило термін видачі довідки про реєстрацію місця проживання. 

 

https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/dc13457b-4785-4ccf-b434-de84bfd7bbf1
https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/dc13457b-4785-4ccf-b434-de84bfd7bbf1
https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/7aeb8691-6b22-451a-bdd0-2a8b86864041
https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/7aeb8691-6b22-451a-bdd0-2a8b86864041
https://e-eco.gov.ua/site/index
https://e.land.gov.ua/services
https://e.land.gov.ua/services
https://e.land.gov.ua/services
https://e.land.gov.ua/services
https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords=
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Упродовж звітного періоду здійснювався технічний супровід роботи 

інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в 

місті Києві» тощо 

143 Забезпечення багатоманітності 

форм взаємодії та зворотного 

зв’язку із заявниками за 

допомогою впровадження нових 

форм консультування, зокрема, 

через сучасні месенджери та  чат-

бот на базі інформаційної 

системи «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті 

Києві» 

2021–2023 Станом на 30.09.2022 продовжують функціонувати: 

− мобільна версія зовнішнього сайту та мобільний додаток «Особистий 

кабінет Центр надання адміністративних послуг» (створено версію 

особистого кабінету для користувачів, за допомогою якого можливо замовити 

консультацію, оформити заявку на надання послуги, завантажити необхідні 

документи, замовити довідку про перебування на квартирному обліку тощо); 

− мобільний додаток PQService, за допомогою якого заявник може 

заздалегідь вибрати зручну дату і час візиту до центрів надання 

адміністративних послуг м. Києва, що сприяє оптимізації роботи операторів 

та зменшенню кількості відвідувачів у залі очікування. Вищезазначений 

сервіс можна скачати за допомогою додатку Play Market (для пристроїв з 

системою Android та App Store (для пристроїв з системою IOS). Зі 

стаціонарного пристрою реєстрація в електронній черзі доступна через 

офіційний сайт Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за посиланням: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/Equeue/Register. 

В умовах воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-IX, надання адміністративних послуг в повному обсязі було 

призупиненою. Значно посилено роботу єдиного Call-центру ЦНАП міста 

Києва, який не припиняв свою роботу з початку війни, зокрема  Call-центром 

здійснювалося консультування заявників щодо можливостей отримання 

адміністративних послуг. Протягом січня– вересня 2022 року надано понад 

330 тис. телефонних консультацій та понад 12 тис. електронних консультацій.  

Станом на 30.09.2022 прийом суб’єктів звернень у центрах надання 

адміністративних послуг міста Києва відновлено в повному обсязі 

 

Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг 

144 Оптимізація процедур отримання 

адміністративних послуг за 

допомогою розширення спектру 

комплексних послуг за 

життєвими подіями та 

«швидких» послуг, які надаються 

за одне звернення до ЦНАП 

2021–2023 Пріоритетом Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) – є розширення спектру комплексних послуг за життєвими 

подіями та «швидких» послуг, які надаються за одне звернення до центрів 

надання адміністративних послуг.  

Станом на 30.09.2022: 

− за допомогою інформаційної системи «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві» можна скористатися 15 видами 

послуг в електронному вигляді; 

 

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/Equeue/Register
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− в центрах надання адміністративних послуг міста Києва можна 

скористатися комплексом послуг за різними життєвими подіями, а саме: при 

народженні дитини, отриманні паспортних послуг та отриманні посвідчення 

водія та реєстрації транспортного засобу; 

− забезпечено роботу адміністраторів центрів надання адміністративних 

послуг в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 

(ЄДЕССБ), функціоналом якої передбачено реалізацію всього життєвого 

циклу будівництва об’єкту, починаючи з отримання містобудівних умов та 

обмежень, закінчуючи його введенням в експлуатацію. 

Зокрема, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг» запроваджено надання 

через центри надання адміністративних послуг міста Києва низки послуг для 

сфери бізнесу, суб’єктами надання яких є, зокрема, Міністерство економіки 

України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Головне 

управління Держпраці у Київській області, Головне управління 

Держпродспоживслужби в місті Києві.  

У звітному періоді розширено спектр адміністративних послуг, зокрема 

додано послуги, суб’єктами надання яких є Департамент молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), територіальні сервісні центри регіонального сервісного центру 

Міністерства внутрішніх справ в Києві, Управління молоді та спорту 

Київської обласної державної адміністрації, Головне управління 

Держпродспоживслужби в Київській області, Департамент екології та 

природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.  

Крім того, в умовах воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-IX, забезпечено прийом документів з одночасним оформленням 

паспорту громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина 

України з безконтактним електронним носієм (ID картки) відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 541 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі 

замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон».  

Впровадження нових послуг в ЦНАП дозволяє розширити спектр 

комплексних послуг за життєвими та бізнес–ситуаціями 

 

 

 



83 

 

 

1 2 3 4 5 

2.8. Освіта 

Оперативна ціль 1 «Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу» 

Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти 

145 Розвиток ЗДО, ЗЗСО (зокрема, 

шляхом будівництва, 

реконструкції, капітального 

ремонту та відновлення 

непрацюючих закладів) 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року на об’єктах: 

− реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 на 

вул. Великій Китаївській, 85 у Голосіївському районі (на 1521 місце) – 

розпочато  ІІ етап реконструкції (оголошено тендерну закупівлю); 

− реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 на 

вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі міста Києва виконувались 

внутрішні будівельні роботи: частково змонтоване обладнання басейну; 

залито стяжку підлоги у частині приміщень підвалу; проведено підготовчі 

роботи до штукатурення стін приміщень підвалу; 

− реконструкція загальноосвітньої школи № 305 на вул. Євгена Харченка, 53 

у Дарницькому районі виконана основна частина комплексу робіт з 

термомодернізації будівлі: утеплення фасадів мінеральними плитами та 

фарбуванням, утеплення відкосів мінеральними плитами; 

− реконструкція приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-а для 

відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 зовнішні 

інженерні мережі, благоустрій території; 

реконструкція будівлі для розміщення дошкільного начального закладу на 

вул. Генерала Тупікова, 27 у Солом’янському районі м. Києва виконано 

роботи з цегляної укладки стін та підсилення фундаменту, влаштування 

монолітних ділянок перекриттів в середині будівлі.; 

− реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 306 на 

просп. Повітрофлотському, 40-а у Солом’янському районі; 

Також виконувались проєктні роботи по об’єктах: 

− реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-З» спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 

міста Києва, вул. Маршала Якубовського, 7-б у Голосіївському районі; 

− реконструкція будівлі з облаштування території середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 289 на вул. Славгородській, 14 у 

Дарницькому районі; 

− будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у 20 мікрорайоні 

житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва; 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні по інших об’єктах 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів ЗДО та ЗЗСО 

процедура із визначення виконавця робіт не розпочиналася та/або роботи на 

об’єктах не виконувалися 

 

 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, на інших об’єктах 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту закладів ЗДО та 

ЗЗСО процедури із визначення виконавця 

робіт та/або роботи на об’єктах 

призупинені 
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146 Сприяння розвитку мережі 

приватних закладів освіти 

2021-2023 Отримано ліцензії на право здійснення освітньої діяльності та введено у 

мережу закладів освіти приватні заклади, зокрема: 

− 15 суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження 

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (створено додатково 

260 місць):  

 Голосіївський район – ПЗ «Ліцей Печерська міжнародна школа 

міста Києва», ПЗДО «Ньютон кідз», ФОП Гарчук О.В. (ЗДО «Малюк 

Хаус»); 

 Дарницький район – ТОВ «Прайм інжиніринг»; 

 Дніпровський район – ПЗДО «Кідс Гелаксі», ПЗДО «Кідс Гелаксі +», 

ФОП Фетісова К.А., ТОВ Київська гімназія «Міжнародна школа 

М’андрик», ТОВ «Софі Емілі Монтессорі»; 

 Оболонський район – ТОВ «ЗДО «Смартіс»; 

 Печерський район – ПЗДО «ВОВ Кідс», ФОП Сікачина О.М.; 

 Солом’янський район – ПЗДО «Світлофор Кідс», ФОП Павлюченко К.С.; 

 Шевченківський район – ФОП «Лосєва О.В.». 

− 3 суб’єкти господарювання отримали ліцензію на право провадження 

освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти:  

 ПО «Приватний заклад загальної середньої освіти «Київський 

дистанційний ліцей «Смарт Нест»»;  

 ПЗ «Ліцей «Печерська міжнародна школа міста Києва»; 

 ТОВ «Початкова школа «Ньютон кідз» міста Києва» 

відновили роботу в очному режимі засновники 104 приватних дошкільних 

закладів освіти, 4 приватні заклади працюють дистанційно 

 

147 Створення сучасних навчально-

практичних центрів з підготовки 

фахівців різного галузевого 

спрямування на базі закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року здійснювалась підготовка технічного завдання 

для проведення процедури закупівель на проведення ремонтних робіт, 

закупівлю обладнання, інструментів та засобів навчання.  

У зв’язку з введенням воєнного стану роботи зі створення центрів з 

підготовки фахівців різного галузевого спрямування на базі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти перенесено на 2023 рік 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, роботи зі створення центрів 

перенесено на 2023 рік  

148 Розвиток мережі інклюзивних 

класів ЗЗСО 

2021-2023 Функціонувало: 

− у 2021/2022 н. р. 1304 інклюзивні класи у 251 ЗЗСО, в яких здобували освіту 

2021 учень з особливими освітніми потребами, зокрема діти з інвалідністю; 

− 109 спеціальних класів для 1264 учнів з особливими освітніми потребами 

у 19 закладах загальної середньої освіти. 
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У січні-вересні 2022 року: 

− введено 1190 (у 2021/2022 н. р.) та більше 1000 (у 2022/2023 н. р.) ставок 

асистентів вчителів для забезпечення в інклюзивних класах освітнього 

процесу особистісно орієнтованого спрямування;  

− працювало 100 (у 2021/2022 н. р.) асистентів дитини на громадських 

засадах для забезпечення освітніх і соціальних потреб дітей зі складними 

порушеннями розвитку під час їх перебування в ЗЗСО; 

− здійснено психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами; 

− розроблено індивідуальні програми розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах. 

До складу команд психолого-педагогічного супроводу входять педагоги та 

психологи закладів загальної середньої освіти та фахівці (спеціалісти) 

14 інклюзивно-ресурсних центрів м. Києва 

149 Підтримка діяльності 

позашкільних ЗО як центрів 

виховної роботи та поширення 

неформальної освіти 

2021-2023 У системі освіти міста Києва функціонує 42 заклади позашкільної освіти 

комунальної форми власності: з них 5 закладів міського та 37 – районного 

підпорядкування. 

Позашкільною освітою в місті Києві охоплено 77 тис. вихованців, які 

відвідують 5274 гуртки. 

З метою розвитку позашкільної освіти в м. Києві проведено: 

− онлайн-нараду з питань переходу на автоматизований збір 

адміністративної звітності закладів позашкільної освіти в ПАК «АІКОМ»  

(12.01.2022);  

− засідання комісії з присвоєння, підтвердження звання «Зразковий музей» 

музеям закладів освіти міста Києва (20.01.2022); 

− фестиваль стартапів Class ідея (01.02–13.04.2022, підведення підсумків 

02.06.–03.06.2022); 

− круглий стіл з питань позашкільної освіти та виховання, для заступників 

директорів закладів позашкільної освіти за темою «Організація діяльності 

закладів позашкільної освіти Києва в умовах воєнного часу» (12.09.2022); 

− ХХІV етап міської акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай свій край – 

пізнай себе» (17.09.2022); 

− туристсько-краєзнавчий фестиваль серед учнівської молоді, присвячений 

Всесвітньому дню туризму (24.09.2022); 

− туристично-краєзнавчий фестиваль «Будь сміливим, як Україна» (26.09-

30.09); 

− методичний вебінар для педагогічних працівників: «Застосування Арт-

терапевтичних методів самодопомоги  та підтримки учнів» (29.09.2022); 

− круглий стіл  «Історія Києва – історія європейського міста» до Дня 

працівників освіти (29.09.2022); 
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− міський конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Дарунок Вчителю», 

присвячений Дню працівників освіти (вересень 2022 року); 

− творчий благодійний проєкт до Дня рятівника (вересень 2022 року) тощо. 

Також, забезпечено роботу міської оглядової комісії 

з підтвердження/присвоєння дитячим творчим колективам закладів освіти 

міста Києва почесних звань «Народний художній колектив» та «Зразковий 

художній колектив» (вересень 2022 року). 

Також, забезпечено участь у: 

− онлайн-зустрічі вихованців Київського Палацу дітей та юнацтва із 

українською дитячою письменницею, дослідницею дитячої літератури 

Оксаною Лущевською у межах заходів Всеукраїнського тижня дитячого 

читання та Міжнародного дня дитячої книги (29.03.2022) 

− всеукраїнському організаційному семінарі «Активне літо для українських 

дітей» (07.06.2022); 

− засіданні круглого столу «Військово-патріотичне виховання учнівської та 

студентської молоді в умовах боротьби за Україну» (07.06.2022); 

− засіданні круглого столу «Відверта розмова про приховану проблему: як 

працює допомога  потерпілим від домашнього насильства в м. Києві в умовах 

війни» (02.09.2022); 

− Міжнародному семінарі «Фітнес на захисті фізичного і психічного здоров’я 

під час війни» (09.09.2022); 

− міському заході до Дня фізичної культури і спорту (10.09.2022); 

− засіданні Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (14.09.2022); 

− вебінарі «Підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи 

закладу освіти НУШ в умовах воєнного стану» у межах проєкту «Будь 

активним заради миру!» (20.09.2022); 

− презентації донорських проєктів у сфері захисту дітей (22.09.2022); 

− брифінгу з презентацією систем безпеки / оповіщення про воєнні тривоги в 

Ajax Systems (27.09.2022); 

− Всеукраїнському форумі «Діти і освітянський фронт позашкілля» з нагоди 

Дня позашкілля (27.09.2022); 

− тренінугу з надання першої домедичної допомоги (28.09.2022); 

− вебінарі на тему «Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей 

та підлітків під час війни» (29.09.2022); 

− заходах до Європейського дня шкільного спорту (30.09.2022). 

Продовжує свою роботу фейсбук-платформа «Електронний освітній простір 

позашкілля Києва #Все_буде_Україна_ОК! (ОК – Освіта Києва)» 

https://bit.ly/3JD15bR. 

Крім того, скоординовано роботу щодо: 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAbJUFEawX3WZRDSgTCGMrwPcNGD7qFR4xa-ITm7FoYG5j_73C6n1-SDQypyVQsCVrgSp9Q2yAalp3wLuNb-zSbNQFfNtwYqUJn8o5bLUpU-S8qTyyIibOhYPghPTGvs0tjQa2vcRCj94b1B85YwfnT2XlPsJv4T42nHi-QTtwcA&__tn__=*NK-y-R
https://bit.ly/3JD15bR
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− забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в онлайн-

режимі щодо психологічної підтримки учасників освітнього процесу; 

− участі учнівської молоді та педагогічної громадськості в інтернет-військах 

України. 

Забезпечено проведення національно-патріотичних онлайн-проєктів 

учнівської молоді для підтримки захисників України: #UAразом, 

#Разом_до_Перемоги, #Освітній_фронт, #Світло_крізь_темряву, 

#Дякуємо_ЗСУ; проєкт до Дня матері в Україні; #Моя_вишиванка до 

Всесвітнього дня вишиванки тощо 

Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів 

150 Модернізація лабораторій та 

комп’ютерних класів, 

забезпечення ЗО сучасними 

навчальними засобами 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року модернізація лабораторій та комп’ютерних класів, 

забезпечення закладів освіти сучасними навчальними засобами не 

здійснювалася 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, закупівля комп’ютерної 

техніки для забезпечення закладів освіти 

сучасними навчальними засобами не 

проводилась, плани закупівель 

перенесено на IV квартал 2022 року 

Оперативна ціль 2 «Підвищення актуальності та якості освіти» 

Завдання 2.1. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм 

151 Реалізація концепції 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» 

2021-2023 Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021 

№ 406 та від 29.09.2021 № 1032 у 2021/2022 навчальних роках розпочато 

реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і провадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти» (далі – Проєкт), що здійснюється на базі 26 закладів 

загальної середньої освіти міста Києва на 2021-2027 роки. 

За програмою Нової української школи навчаються близько 1000 учнів 

(35 класів) учасників Проєкту.  

Також, здійснюється постійний науково-методичний супровід діяльності всіх 

педагогів закладів загальної середньої освіти, які братимуть участь в Проєкті 

(консультації, обмін досвідом та навчання педагогів). 

Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка за Програмою з підготовки педагогів до 

запровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти (НУШ) 
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забезпечено онлайн-навчання понад 4860 осіб (за десятьма освітніми 

галузями та управлінським напрямом). За класичною Програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників навчалося понад 21350 педагогів 

м. Києва. 

Зокрема проведено: 

− 420 тренінгів для розвитку професійних компетентностей педагогічних 

працівників закладів освіти за напрямами: «Основи коучингу в освіті», 

«Визначення індивідуальних та командних цінностей», «Психологія 

управління конфліктними ситуаціями» (охоплено понад 5900 педагогів); 

− курси підвищення кваліфікації пройшли 52 педагогічні працівника закладів 

позашкільної освіти, де їх ознайомили з завданнями реформуванням загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»; 

− масову підготовку вчителів 5-6 класів до впровадження Державного 

стандарту базової середньої освіти (за десятьма освітніми галузями та 

управлінським напрямом) у змішаному дистанційному форматі (синхронне та 

асинхронне навчання). Наразі навчаються понад 900 педагогів загальної 

середньої освіти; 

− проведено 85 онлайн-тренінгів для педагогів, 70 – для батьків дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, 23 – для батьків дітей 

з особливими освітніми потребами; 

− понад 80 онлайн-уроків та 45 консультацій для учнів закладів загальної 

середньої освіти 

152 Стимулювання інноваційної та 

дослідницької діяльності у 

закладах освіти 

2021-2023 Здійснювалася дослідно-експериментальна робота:  

− регіонального рівня у 195 закладах освіти; 

− всеукраїнського рівня у 172 закладах освіти 

 

153 «Розвиток єдиної інформаційної 

системи управління освітою у 

місті, зокрема, впровадження 

електронних форм освіти та 

розширення функціоналу 

«Освітньої карти міста Києва» 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року здійснювався супровід та технічна підтримка 

системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної 

освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО» і системи 

менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS 

– educational management system). 

Станом на 01.10.2022 оголошено відкриті торги на закупівлі: 

− «Супровід Системи електронного запису дітей до комунальних закладів 

дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО»; 

− «Модернізація Системи електронного запису дітей до комунальних 

закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО». 

У звітному періоді проводилася дослідна експлуатація на тестовому 

середовищі інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб» та 

наповнення її контентом. За результатами відкритих торгів укладено договір 

щодо модернізації інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх 

потреб». 
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Продовжено роботи з наповнення бази даних (спортивна інфраструктури) в 

системі автоматизації взаємозв’язків між учасниками спортивного освітнього 

процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку (далі – АВУСОП).  

Готувалися документи для введення сервісу АВУСОП в промислову 

експлуатацію. 

Станом на 01.10.2022 робочою групою у складі працівників Комунального 

підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр», 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), КНП «Освітня агенція 

міста Києва», районних в місті Києві державних адміністрацій, закладів 

загальної середньої освіти м. Києва напрацювано пропозиції до проєкту 

технічних вимог із створення електронного продукту для організації єдиного 

цифрового освітнього простору міста Києва. Проєкт технічних вимог 

погоджено в установленому порядку. 

1-4 класи ЗЗСО міста Києва використовували 8 видів «електронних 

журналів»: «Єдина школа» (60,5%), «HUMAN» (27,1%), «АТОМС» (9,6%), 

«E-schools» (0,8%), «Моя школа» (0,5%) ,«E-journal» (0,5%), EDDY (0,3%), 

PROSVITA (0,3%), власна розробка (0,4%). 

Крім того, в інформаційній системі управління освітою (ІСУО, isuo.org) 

розміщені (зареєстровані) дані дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

У закладах освіти працюють сайти та створені сторінки у Facebook, viber, 

youtube, telegram-kanal тощо. 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, 

та відповідно листа Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 

№ 1/3276-22 «Про організацію освітнього процесу» з 28 лютого у ЗДО було 

призупинено освітній процес, організовано роботу в умовах воєнного стану. 

З 28 березня 2022 року частина ЗДО використовує елементи дистанційного 

навчання у роботі з вихованцями та батьками. Із 01.06.2022 робота ЗДО 

у звичайному режимі поступово відновлюється. 

Станом на 01.10.2022 офлайн працюють 437 ЗДО різних типів і форм 

власності, ще 5 ЗДО надають дистанційну дошкільну освіту 

Завдання 2.2. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва 

154 Проведення освітніх заходів, 

націлених на піднесення 

престижу української мови, 

культури, історичної пам’яті 

2021-2023 На платформі електронного освітнього простору позашкілля міста Києва «Все 

буде Добре! ОК!» у звітному періоді проведено: 

− флешмоб «У єдності сила!», присвячений Дню Соборності України (19.01–

20.01.2022); 
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− міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Україна – це ми!», 

присвячений Дню Соборності України (17.01–20.01.2022); 

− міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу» (22.01.2022); 

− міський конкурс історичних постерів, присвячений Дню пам’яті Героїв 

Крут (15.01–31.01.2022); 

− меморіальні, освітньо-просвітницькі, творчі, наукові заходи за участі  дітей 

та учнівської молоді Києва з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту (25.01–

28.01.2022); 

− захід до Дня Героїв Небесної Сотні «Стоголосий янгол молить за Україну» 

(20.02.2022); 

− ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») – 2022 (23.05-10.06.2022); 

− ХХ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпрових схилах» (29.05.2022); 

− національно-патріотичні онлайн-проєкти до Дня вшанування Кіборгів та 

літературно-мистецькі онлайн-проєкти до Міжнародного дня рідної мови; 

− арт-проєкт «Діти за мир» для учнівської молоді столиці; 

− проєкт «Наукова перекличка» Київської Малої Академії наук. 

Організовано та забезпечено участь у: 

− Всеукраїнському онлайн-форумі до Дня захисту дітей «Ми діти сильної 

країни – України! (01.06.2022); 

− патріотичному онлайн-проєкті до Дня Української Державності (25.07-

31.07.2022); 

− патріотичному онлайн-проєкті до Дня Державного Прапора України та Дня 

Незалежності (20.08-26.08.2022); 

− патріотичному онлайн-проєкті до Дня вшанування пам’яті захисників, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України (28 серпня та протягом вересня 2022). 

Також, сформовано команду учнів-членів Київської Малої академії наук 

учнівської молоді у складі 212 осіб для участі в ІІІ Всеукраїнському етапі 

Конкурсу-захисту 

Завдання 2.3. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці 

155 Посилення співпраці між 

закладами освіти та науково-

дослідницькими установами / 

підприємствами з метою 

професійного спрямування 

учнівської молоді 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року взято участь у:  

− І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills 

Ukraine» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти за компетенцією:  

 «Технологія моди» на базі Навчально-практичного центру «Smart фабрика» 

Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу 

(11.01.2022);  
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 «Обслуговування важкої техніки» на базі Міжрегіонального вищого 

професійного училища автомобільного транспорту та будівельної 

механізації (13.01.2022);  

 «Перукарське мистецтво» серед здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Києва на базі Київського вищого 

професійного училища швейного та перукарського мистецтва (14.01.2022);  

 «Робота на верстатах з програмним керуванням» на базі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» (18.01.2022); 

− конкурсах фахової майстерності серед здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти за професіями: 

 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на базі 

Київського професійного енергетичного ліцею (17.02.2022); 

 «Кравець» на базі Київського вищого професійного училища технологій та 

дизайну одягу (18.02.2022); 

 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» на базі Навчально-

наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України (22.02.2022); 

 «Токар» на базі Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти» (23.02.2022). 

Також, організовано та проведено дні відкритих дверей та онлайн-екскурсії в 

межах профорієнтаційних заходів «Дайджест сучасних професій» 

2.9. Безпека та цивільний захист 

Оперативна ціль 1 «Зниження рівня злочинності» 

Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки 

156 Створення муніципальної поліції 

міста Києва після законодавчого 

врегулювання реформи МВС 

України та передачі певних 

повноважень на регіональний 

(місцевий) рівень управління 

2021-2023 Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» 10 лютого 2017 року зареєстровано Київське 

міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону «Муніципальна варта». 

Рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 43/3050 утворено 

комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона». 

З метою задоволення суспільних потреб територіальної громади міста Києва 

у забезпеченні діяльності з організації та практичного здійснення заходів, 

спрямованих на охорону майна територіальної громади міста Києва, та на 

виконання рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 532/6583 «Про 

деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» КО «Муніципальна охорона» 

забезпечує охорону об’єктів комунальної власності 

Створення муніципальної поліції не 

передбачено чинним законодавством. 

У Верховній Раді України зареєстровано 

проєкт Закону України від 18.05.2015 

№ 2890 «Про муніципальну варту», який 

не розглянутий Верховною Радою 

України 
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157 Розвиток комплексної системи 

відеоспостереження та систем 

забезпечення безпеки, зокрема 

дооснащення інтелектуально-

аналітичного комплексу 

комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року здійснювався збір інформації та аналіз потреб щодо 

функціоналу та масштабування відеоплатформи, уточнювалася необхідність 

закупівлі обладнання та програмних засобів. 

За інформацією Головного управління національної поліції у м. Києві 

кількість камер зареєстрованих у комплексній системі відеоспостереження  

становить 8276 одиниць, з яких: 

− 4489 зовнішніх відеокамер встановлено на вулицях міста, мостах та 

закладах муніципальної влади; 

− 3787 камер встановлено на об'єктах соціальної інфраструктури міста 

(школи, дитячі садки, поліклініки, лікарні, музеї тощо). 

Крім того, до системи включено 408 камер сторонніх організацій. 

Система відеоспостереження дозволяє здійснювати визначення державних 

номерів автомобілів, на сьогоднішній день така підсистема налічує 

983 відеокамери, які розташовані на мостах через р. Дніпро, на Трухановому 

острові, а також у всіх районах міста, особливо на в’їздах і виїздах міста 

Києва, на світлофорних перехрестях і небезпечних ділянках автодоріг. 

Також, розгорнуто 8 винесених автоматизованих робочих місць у 

Ситуаційному центрі Головного управління національної поліції у м. Києві та 

встановлено 88 робочих місць у територіальних (відокремлених) підрозділах 

поліції. Всі автоматизовані робочі місця, що встановлені в підрозділах 

Головного управління національної поліції у м. Києві без обмежень 

забезпечують користувачів інформацією та відеоданими з комплексної 

системи відеоспостереження міста 

 

158 Створення єдиного міського 

ситуаційного центру для 

оперативного моніторингу, 

реагування та управління містом 

у сферах безпеки (аварії, 

надзвичайні ситуації, 

транспортний рух, забезпечення 

якості комунальних послуг) 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року здійснювалась розробка технічних вимог щодо  

придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів (модулів та 

інших комплектів обладнання) для масштабування функціоналу міської 

інтеграційної платформи ситуаційного центру. 

За інформацією Управління патрульної поліції у м. Києві у звітному періоді 

2022 року на вулично-дорожній мережі Києва зареєстровано 14761 дорожньо-

транспортна пригода (далі – ДТП), що на 49,2% менше ніж за аналогічний 

період минулого року (33392 ДТП). 

Зареєстровано 952 ДТП з постраждалими, що на 38,3% менше ніж за 

аналогічний період минулого року (1543 ДТП). Загинуло у ДТП 49 осіб, що 

на 33,8% менше ніж за аналогічний період минулого року, травмовано 1060 

осіб, що на 38,6% менше ніж за аналогічний період минулого року. 

Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду 

є зіткнення 66,56%, наїзд на транспортний засіб який стоїть 21,6%, наїзд на 

перешкоду 8,1%, наїзд на пішохода 2,1%, що загалом складає 98,4% від усіх 

ДТП.  

Основними причинами автопригод, які були скоєні у звітному періоді 

2022 року є порушення правил маневрування 7875 автопригод, що становить 
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59,5% від усіх ДТП, недодержання дистанції – 2660 (18%), перевищення 

безпечної швидкості – 1567 (10,6%), порушення правил проїзду перехресть – 

642 (4,4%). 

Крім того, на території міста зареєстровано 464 ДТП через перебування водія 

у нетверезому стані. Працівниками патрульної поліції складено 7856 

протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУпАП 

(керування транспортним засобам особами, які перебувають у стані 

алкогольного сп’яніння). 

Також, у звітному періоді спостерігається зменшення загальної кількості ДТП 

за участю дітей на 45% (з 205 до 113) та ДТП з потерпілими за участю дітей 

на 47% (з 153 до 81). 

З метою зниження стану аварійності працівниками Управління патрульної 

поліції у м. Києві здійснюються заходи з профілактики та попередження 

дорожньо-транспортних пригод, а саме: 

− контроль за дотриманням ПДР учасниками дорожнього руху та постійний 

аналіз стану аварійності та тяжкості їх наслідків; 

− проведення бесід, семінарів щодо безпеки дорожнього руху в 

загальноосвітніх школах, гімназіях та дошкільних закладах; 

− обстеження вулично-дорожньої мережі та внесенню пропозицій щодо 

зміни організації дорожнього руху 

159 Створення, розвиток та 

супроводження системи 

інформування населення та 

комунальних служб у разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій; оснащення місць 

встановлення комплексної 

міської системи 

відеоспостереження, 

техногенних об’єктів підвищеної 

небезпеки та інших місць 

скупчення населення зовнішніми 

датчиками-сенсорами; стеження 

за станом функціонування систем 

ЖКГ й оперативне реагування на 

збої в роботі її окремих частин 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року з метою інформування населення в умовах воєнного 

стану про надзвичайні ситуації удосконалено мобільний додаток «Київ 

цифровий», до якого тимчасово додано функціональність та забезпечено її 

удосконалення: 

− інформування киян через повідомлення про початок та кінець повітряної 

тривоги, а також можливість відключати / включати звукове сповіщення в 

налаштуваннях користувача мобільного додатку «Київ цифровий»; 

− посилання на інформаційні сервіси: Google-мапу укриттів в місті Києві, 

телеграм-канал Київської міської державної адміністрації, сторінку в 

соціальних мережах Генерального штабу Збройних сил України, телеграм-

канал «Народний месник» (для можливості повідомити про мітки), сайт 

«Знайди прихисток», сайт оплати фонду «Повернись живим», інструкцію дій 

при обстрілі, Google-мапу працюючих аптек, хлібних магазинів, магазинів, 

травмпунктів міста Києва, АЗС, СТО, працюючого бізнесу тощо; 

− у розділі «Допомога армії» додано посилання на телеграм-канал 

«Повідомити про ворожі війська», сайт де можливо повідомити про військові 

злочини, сайт Київської міської державної адміністрації, для тих хто бажає 

стати донором крові; 

− в розділі «Допомога Киянам» додані посилання на: Google-форму (анкету) 

для юридичних осіб, які бажають надати гуманітарну допомогу в місті Києві, 

на Google-мапу, де вказано інформацію про гуманітарні штаби міста Києва 
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(адреса, ПІБ та телефон відповідальної особи, категорія продукції, що 

приймається в штаб), підключення WiFi в укриттях міста Києва з можливістю 

переглянути мапу де підключений інтернет в укриттях, або подати заявку на 

підключення; 

− в розділі «Офіційна інформація» додано посилання на офіційний канал 

Київської міської державної адміністрації, сторінку Офісу Президента 

України, офіційний канал мера, офіційну сторінку Генерального штабу 

Збройних сил України; 

− в розділі «Свідчення громадян»: свідчення про руйнування, пошкоджені 

та зруйновані в результаті війни будинки, школи, лікарні та інші об’єкти, 

особисті матеріальні втрати внаслідок війни для проєкту «Росія заплатить», 

щоб оцінити збитки та сформувати позови проти агресора у міжнародні суди; 

− в розділі «Здоров’я»: мапи аптек, медичних закладів, травмпунктів, 

ветеринарних клінік, стати донором, психологічна підтримка; 

Крім того, функціонує сервіс інформування населення про якість повітря в 

Києві (значок AQI на головному екрані). У застосунок передаються дані з 

міських пунктів моніторингу якості повітря та інформація відображається на 

мапі з позначеними пунктами моніторингу стану повітря у столиці. У 

зазначених локаціях відображається загальний стан повітря, індекси 

визначеного кола показників забруднення та подається їх опис. Дані 

публікуються у тестовому режимі. 

Також, додано функцію сповіщення від «Центральної диспетчерської служби 

з питань ЖКГ 1557» про проведення робіт в будинках (світло, опалення, вода 

і газ). У сповіщеннях про завершення робіт користувачі можуть взяти участь 

в опитуванні, чи відповідає дійсності інформація від комунальників 

Завдання 1.2. Профілактика правопорушень 

160 Здійснення заходів з 

профілактики та упередження 

вчинення кримінальних 

правопорушень 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року Управлінням патрульної поліції у м. Києві 

здійснено обхід понад 60 тис. помешкань громадян. У ході відвідувань 

помешкань громадянам та консьєржам вручались візитки і інформаційні 

листи щодо попередження квартирних крадіжок та інших кримінальних 

правопорушень, що посягають на життя, здоров'я і майно громадян. 

Одночасно здійснювались обстеження будинків житлового сектору на 

предмет виявлення відкритих горищ, підвалів, інших технічних приміщень, а 

також непрацюючих ліфтів, неосвітлених під'їздів тощо. За результатами 

таких обстежень виявлено відкритих, зокрема 279 горищ, 254 підвальних 

приміщень, 11 об'єктів ліфтового господарства, 45 інших технічних 

приміщень, а також 419 неосвітлених під'їзди та 102 непрацюючі ліфти, про 

що до районних у місті Києві державних адміністрацій та житлових органів 

унесено пропозиції про усунення недоліків у технічній укріпленості 

житлових споруд, вжиття заходів з усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню кримінальних правопорушень. 
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Управлінням патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України відвідано 181 загальноосвітній–навчальний 

заклад та організовано та проведено 35 робочих зустрічей з керівництвом 

загальних навчальних закладів (4 онлайн), 1 шкільний захід, 10 зустрічей з 

батьками (2 онлайн), 9 профілактичних бесід (3 онлайн) та 596 занять 

(31 онлайн) з питань правової освіти, попередження та профілактики 

правопорушень, якими охоплено 15207 дітей 

Завдання 1.3. Забезпеченість матеріально-технічною базою 

161 Розвиток та вдосконалення 

системи централізованого 

управління нарядами поліції у м. 

Києві 

2021-2023 Для підвищення ефективності функціонування системи безпеки згідно зі 

Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року Департаментом муніципальної 

безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) розроблено проєкт міської цільової  програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 

2022-2024 роки (від 21.09.2021 № 08/231-3482/ПР), в якій враховані 

пропозиції правоохоронних органів столиці щодо здійснення заходів для 

модернізації та розвитку цифрової інноваційної інфраструктури поліції 

Києва, покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних 

органів столиці, а також подальше здійснення заходів щодо попередження та 

профілактики правопорушень. Це дасть можливість своєчасного виявлення та 

реагування на правопорушення, терористичну загрозу, встановлення осіб, які 

їх вчинили, оперативного реагування поліції на виклики, що призведе до 

зменшення рівня злочинності в місті. 

У звітному періоді 2022 року середній час прибуття наряду поліції на місця 

виклику (вчинення кримінального правопорушення) становить до 15 хв. 

Крім того, з метою оперативного реагування, вжиття необхідних заходів для 

оборони території міста Києва та захисту населення, а також, щодобового 

моніторингу та перевірки підозрілих осіб надано доступ до інформаційного 

порталу «Блокпост» понад 1,2 тис. поліцейським 

 

Оперативна ціль 2 «Забезпечення цивільного захисту населення» 

Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту 

162 Поповнення та постійне 

відновлення регіонального 

матеріального резерву для 

забезпечення запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 

2021-2023 Відповідно до п. 1.1.1. Міської цільової програми забезпечення готовності до 

дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної 

системи цивільного захисту на 2020–2022 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 12.12.2019 № 451/8024, на поповнення 

матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в місті Києві (далі – Матеріальний резерв) у 2022 році 

передбачено виділення з бюджету м. Києва коштів в сумі 6700,0 тис. грн.  

Поповнення Матеріального резерву у звітному періоді 2022 року не 

здійснювалося.  
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Станом на 30.09.2022 Матеріальний резерв створений на загальну суму 

6625,6 тис. грн. Укомплектованість матеріальними засобами складає 81,6% 

від затвердженої номенклатури 

163 Покращення матеріально-

технічного забезпечення 

підрозділів КАРС «Київська 

служба порятунку» та 

приведення їх функціональних 

можливостей до стану виконання 

аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт у найкоротші 

строки та в необхідному обсязі 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року придбано: 

− пальне на суму 520,5 тис. грн; 

− рукавички для проведення аварійних робіт – 75,0 тис. грн; 

− драбини – 18,0 тис. грн; 

− мотузки – 46,0 тис. грн; 

− та встановлено аварійне освітлення та системи відеоспостереження – 

65,0 тис. грн; 

− костюми та захисні комбінезони – 35,8 тис. грн. 

Крім того, заключено договори: 

− на обслуговування автомобілів на суму 945,0 тис. грн; 

− на обслуговування, ремонт техніки та інструментів – 170,0 тис. грн; 

Також, відремонтовано автогідропідйомник (витрачено 166,0 тис. грн), 

проведено навчання рятувальників (50,0 тис. грн), обслужено високоточне 

спорядження газоаналітичної лабораторії (33,3 тис. грн) 

 

164 Створення, використання, 

утримання та реконструкція 

фонду захисних споруд 

цивільного захисту комунальної 

власності 

2021-2023 Станом на 01.10.2022 на обліку перебуває 4130 захисних споруд цивільного 

захисту, зокрема: 

− 514 сховищ; 

− 728 захисних споруд подвійного призначення; 

− 2888 найпростіших укриттів. 

За період з 19 по 22 квітня перевірено майже 2000 захисних споруд цивільного 

захисту. Загалом захисні споруди цивільного захисту перебувають у 

задовільному стані, мають освітлення та вільний доступ до них. Входи/виходи 

з приміщень не захаращені, деякі облаштовані майном мешканців за їх 

власним бажанням. Всі перевірені захисні споруди використовуються за 

призначенням, до них забезпечено вільний доступ громадян у разі 

оголошення сигналу тривоги. 

Крім того, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно із столичними інтернет-провайдерами впроваджує 

проєкт зі створення платформи для підключення Wi-Fi інтернету в укриттях 

та бомбосховищах, зокрема підключено вже 815 укриттів 

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

 

Завдання 2.2. Підвищення рівня інженерного захисту територій 

165 Виконання робіт з експлуатації та 

поточного ремонту 

гідротехнічних споруд 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року виконувались роботи з експлуатації та поточного 

ремонту 893 од. гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі 

КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» протяжністю 

224,3 км, зокрема:  

− дренажно-штольневих систем – 77448,4 м п; 
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− дренажів мілкого залягання (колодязі до 2м) – 9906,1 м п; 

− лотків та відкритих водостоків – 28171,90 м п; 

− підпірних стінок довжиною – 32670 м п; 

− водостоків, дренажів та дощових колекторів закритого типу – 61565,80 м 

п;  

− інших об’єктів, які розташовані на правому березі річки Дніпро м. Києва 

166 Забезпечення моніторингу 

територій, споруд та будівель у 

зсувонебезпечних місцях 

2021-2023 Згідно з Картою-схемою зсувних процесів площа зсувонебезпечних ділянок 

на території міста, що потребують постійного обстеження та нагляду 

гідрогеологічною службою КП «СУППР», становить 5121,06 га. 

КП «СУППР» забезпечується: 

− нагляд за дотриманням вимог протизсувного режиму забудовниками та 

землекористувачами; 

− погодження проєктної документації на будівництво у зсувній та 

зсувонебезпечній зоні м. Києва.  

У сіні-вересні 2022 року КП «СУППР» видано та погоджено 70 технічних 

умов та висновків, надано додаткових послуг, які виконуються у зв’язку з 

відведенням земельних ділянок у користування на забудову в 

зсувонебезпечних зонах міста 

 

 

 

Завдання 2.3. Розгортання територіальної оборони міста Києва 

167 Забезпечення розгортання та 

функціонування територіальної 

оборони міста Києва 

2021-2023 Рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 затверджена 

Міська цільова програма з організації військової служби, виконання 

військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у 

місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки. 

В межах програми виконувалися заходи з поліпшення матеріально-

технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України та інших 

військових формувань необхідним спорядженням, компенсації витрат за 

виконання робіт з фортифікаційного обладнання міста Києва та евакуації 

населення з зони проведення активних бойових дій, які були проведені 

протягом лютого-березня 2022 року, та планування майбутніх перевезень 

підрозділів Збройних Сил України за поданнями військового командування 

тощо 

 

Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві 

3.1. Історико-культурна спадщина 

Оперативна ціль 1 «Збереження та актуалізація об’єктів культурної спадщини міста Києва» 

Завдання 1.1. Реставрація об’єктів культурної спадщини 

168 Реставрація та реновація об’єктів 

культурної спадщини, а також 

створення умов для сучасного 

використання таких об’єктів 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року проводилися роботи з реставрації на об’єктах 

культурної спадщини: 
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(зокрема їх пристосування до 

туристичної та музейної 

діяльності) 

 реставрація Корпусу № 16 – келії Флорівського монастиря (будинок 

Артинова, 1809-1811рр.) м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 (пам’ятка 

містобудування і архітектури національного значення): 

 завершуються роботи щодо реставрації фасадів з відновленням 

декоративних елементів стін; 

 завершуються внутрішні опоряджувальні роботи в приміщеннях будівлі; 

 виконуються оздоблювальні роботи в підвальних приміщеннях. 

Сума частково виконаних робіт становила 1575,9 тис. грн; 

 реставрація житлового будинку по вул. Г. Сковороди, 9-Б (пам`ятки 

містобудування архітектури національного значення): 

 виконуються підготовчі роботи з демонтажу внутрішніх перегородок, 

очищення фасадів для подальшого виконання ремонтно-реставраційних 

робіт; 

 завершуються роботи з внутрішньої гідроізоляції стін, підвалу та 

підсилення основ фундаментів. 

Сума частково виконаних робіт становила 1 656,3 тис. грн; 

 ремонтно-реставраційні роботи житлового буднику ювеліра Захара 

Брезгунова (1815-1860 рр.) по вул. Андріївський узвіз 5/31: 

 надано вихідні дані проєктній організації для проведення коригування 

проєктно-кошторисної документації; 

 реставрація корпусу настоятеля та проскурнi братського  монастиря по 

вул. Сковороди, 2 (пам’ятка містобудування і архітектури національного 

значення, охоронний № 15/7 та № 15/8): 

 надано вихідні дані проєктній організації для проведення коригування 

проєктно-кошторисної документації; 

 за участі фахівців комунального закладу «Центр консервації предметів 

археології» (далі – Центр) здійснювалися заходи щодо збереження 

історичного та культурної надбання, зокрема: 

 проведено обстеження стану збереженості предметів археології з колекції 

Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; відібрано 14 предметів археології, що потребують 

першочергових консерваційно-реставраційних заходів, розроблено щодо 

них паспорти обстеження пам’ятки історії та культури (рухомої), 

попередню програму консерваційно-реставраційних заходів та завдання на 

реставрацію; здійснено консерваційно-реставраційні заходи на зазначених 

14 предметах археології згідно з договором з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка від 03.05.2022 № ПРД 03/05; 

 отримано 16 предметів археології з фондів відділу «Музей грошей» 

Департаменту комунікацій Національного банку України, проведено 

обстеження стану їх збереженості, складено відповідні акти, розроблено 
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завдання на реставрацію, здійснено консерваційно-реставраційні заходи та 

розроблено паспорти консерваційно-реставраційних заходів на пам’ятках 

історії та культури (рухомих) згідно з договором з Національним банком 

України від 01.03.2022 № 104747 «Реставраційні та консерваційні роботи 

предметів Музею грошей - 92521200-1»; 

 визначено 47 предметів археології та доповнено їх 11 предметами 

археології, що разом становлять єдиний комплекс та потребують 

першочергових консерваційно-реставраційних заходів (колекція 

Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка), розроблено щодо них паспорти обстеження пам’ятки історії та 

культури (рухомої) та завдання на реставрацію; продовжується здійснення 

консерваційно-реставраційних заходів згідно з договором з Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка від 20.04.2022 № ЗП 

2201; 

 проведено нараду із представниками Інституту археології НАН України 

щодо перспективи збереження предметів археології з вологої деревини, 

знайдених під час науково-рятівних археологічних досліджень на Поштовій 

площі в м. Києві у 2014-2018 рр. Зокрема за участі представників 

громадськості фахівцями Центру здійснено обміри дерев’яного короба, що 

зберігається в розкопі на Поштовій площі та потребує спеціальних заходів 

зі збереження; продовжилися підготовчі роботи до консерваційних заходів 

щодо зазначеного короба; 

 розроблено завдання на реставрацію та продовжено реставраційні роботи 

щодо 01 музейного предмета з колекції Національного музею «Київська 

картинна галерея» відповідно до договору з цим закладом від 23.02.2022 

№ 1; 

 опрацьовано Рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Верховної Ради України (протокол № 79 від 02.02.2022), 

проаналізовано наукові та нормативно-правові матеріали щодо консервації 

пам’яток археології м. Києва та на основі цього визначено перспективи 

реалізації проєкту консервації пам’яток археології столиці 

169 Здійснення культурно-

просвітницької, науково-

дослідної діяльності у сфері 

охорони та популяризації 

історико-культурної спадщини, 

розроблення програм щодо 

популяризації історико-

культурної спадщини з метою 

залучення грантів, коштів 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року: 

− діяв (І квартал 2022 року) культурний проєкт «Мистецька вітальня на 

Подолі», у межах якого започатковано цикл інтерактивних заходів за темою 

«Кам’яниця київського війта в контексті слов’янсько-італійської міфології, а 

також - безкоштовні майстер-класи  для дітей 5-12 років «Малюємо разом» (2 

заняття); 

− взято участь у: 

 першій Всеукраїнській науковій конференції з історії гуманітаристики, що 

відбулася у Національному заповіднику «Києво-Печерська Лавра» (13-

14.01.2022);  
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благодійних організацій та 

інвестиційних коштів 
 онлайн-обговоренні у кризисному медіа-центрі в Європейському домі за 

тематикою «Культурна спадщина ІІ половини ХХ ст.: збереження 

архітектури модернізму та монументально-декоративного мистецтва» 

(лютий 2022 року); 

 організації та проведенні культурного проєкту - мистецький пленер 

«Пам’ятки Києво-Подолу крізь віки» спільно з Національною академією 

образотворчого мистецтва і архітектури (ІІІ квартал 2022 року); 

− проведено 51 екскурсію / консультацію в музеях Київського науково-

методичного центру «Кам’яниця київського війта» та «Музей історії 

Михайлівського Золотоверхого монастиря»; 

− розроблено два маршрути та підготовлено тексти пленерних сезонних 

екскурсій по музею «Кам’яниця київського війта» з виходом на об’єкти 

культурної спадщини, а саме: «Кам’яні свідки київської магдебургії» та 

«Подільські адреси урядовців київського магістрату 18-19 ст.»; 

− організовано та проведено семінар «Охорона і збереження об’єктів 

культурної спадщини» для державних службовців та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування Чернівецької області (15-16.09.2022); 

− в межах проведення культурного проєкту «День народження 

Андріївського узвозу» реалізовано культурно-виставковий проєкт «Пам’ятки 

Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» 

(банери); 

− в межах організації та проведення Днів європейської спадщини в м. Києві 

урочисто відкрито в Музеї «Кам’яниця київського війта» 

(вул. Костянтинівська 6/8) виставку живописних та графічних творів «Київ 

тривожного часу» (більше 50 робіт) за результатами мистецького пленеру 

«Пам’ятки Києво-Подолу крізь віки» (30.09.2022); 

− у межах підготовки заходів культурно-просвітницького та науково-

дослідного спрямування: 

 визначено план організаційних заходів щодо проведення наукової 

конференції та семінару, присвячених збереженню археологічної 

спадщини; 

 визначено перелік текстових та ілюстративних матеріалів, необхідних для 

проведення віртуальних виставок, які присвячені популяризації предметів 

археології, відреставрованих фахівцями Комунального закладу «Центр 

консервації предметів археології»; 

 проведено консультації щодо переліку і технічних особливостей роботи над 

3D-моделями нерухомих об’єктів (задля створення 3D-моделі 

Богоявленського собору Києво-Братського монастиря); 

− комунальним закладом «Центр консервації предметів археології»: 

 налагоджено функціонування сторінки закладу в соціальній мережі 

Facebook та вебсторінки закладу, як одного з майданчиків культурно-
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просвітницької роботи у сфері охорони та популяризації історико-

культурної спадщини (https://www.archkyiv.org.ua/); 

 видано друком випуск (за 2021 р.) наукового періодичного видання 

Комунального закладу «Центр консервації предметів археології» 

(Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного 

реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої 

продукції Серія ДК № 7537 від 09.12.2021) - «Київські збірники історії, 

археології, мистецтва та побуту» (Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24846-14786Р від 

06.05.2021; ISSN (Print) 2786-5789; ISSN (Online) 2786-5797; веб-сторінка 

видання: http://kyivskizbirnyky.org.ua/), надіслано обов’язкові примірники 

цього випуску адресатам, визначеним у відповідності до Переліку 

одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 

№ 608 (зі змінами); 

 проводилася підготовка до публікації чергового випуску наукового 

періодичного видання Комунального закладу «Центр консервації предметів 

археології» - «Київські збірники історії, археології, мистецтва та побуту» 

 

Завдання 1.2. Контроль за належним утриманням та збереженням об’єктів культурної спадщини 

170 Забезпечення підготовки 

облікової документації на об'єкти 

культурної спадщини та 

формування облікових справ на 

пам'ятки, занесені до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток 

України 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року розроблено та підготовлено 46 облікових карток з 

історичними довідками на об’єкти культурної спадщини: 

− вул. Ярославська, 10;  

− вул. Велика Васильківська, 14 (фонтан «Пелікан»), 86, 108; 

− вул. Рейтарська, 16, 17, 18, 22 (Флігелі 1 та 2), 41; 

− вул. Гончара, 41, 50, 65, 88а, 88б; 

− вул. Дмитрівська, 19-А,19-Б; 

− вул. Багговутівська, 1: 

 комплекс Єврейської лікарні; 

 корпус хворих на легені, туберкульозний; 

 інфекційний корпус; 

− вул. Байкова, 6: 

 «Огорожа Байкового кладовища з надбрамною церквою і порталами»; 

 поховання Кістяківського, О.Ф. на Байковому кладовищі (стара частина); 

 склеп-надгробок невідомого на Байковому кладовищі (ділянки 6, 8); 

 склеп-надгробок Єремеєвих Г.Н. на Байковому кладовищі; 

 поховання Брондукова Б.М. на Байковому кладовищі; 

− територія Державного історико-меморіального Лук’янівського 

заповідника: 

 поховання Андрієвського О.Ю.; 

 

https://www.archkyiv.org.ua/
http://kyivskizbirnyky.org.ua/


102 

 

 

1 2 3 4 5 

− вул. Антоновича, 20: 

 міська Садиба ХІХ – поч. ХХ ст.; 

 будинок 1910 р.; 

− вул. Антоновича, 20-а, 20-б; 

− вул. Жилянська, 23: 

 міська садиба Голомбека Ф.Ф. (1913-1914 рр.); 

 будинок  1913-1914 рр.; 

 Флігель, 1913-1914 рр.; 

− вул. Пушкінська, 42/4; 

− вул. Рейтарська, 7, 7б, 8/5-а; 

− вул. Тургенєвська, 55; 

− вул. Саксаганського, 41: 

 міська садиба В. П. Єрмакова,  О. Д. Павловського (кін. ХІХ- поч. ХХ ст.); 

 будинок 1888 р. (надбудова 1937 р); 

− вул.  Саксаганського, 41-в, 48, 83; 

− вул.  Леонтовича, 4. 

Крім того, Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

− розглянуто облікову документацію комунального закладу «Центр 

консервації предметів археології» на засіданні Консультативної ради з питань 

охорони культурної спадщини, а саме на 23 пам’ятки археології місцевого 

значення м. Києва та 2 щойно виявлених об’єкти культурної спадщини 

м. Києва (передано до Міністерства культури та інформаційної політики 

України облікову документацію на 23 пам’ятки археології місцевого значення 

м. Києва та 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва); 

− розроблено облікову документацію на щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини за видами – археологія, історія, архітектура «Залишки 

Богоявленського собору Києво-Братського монастиря», вул. Григорія 

Сковороди, 2; 

− у межах розробки облікової документації на щойно виявлені об’єкти 

культурної спадщини м. Києва за видами – археологія «Рештки мурованої 

церкви ХІІ ст.», вул. Волоська, 23; «Печерне житло», вул. Кирилівська, 9/3; 

«Смородинський археологічний комплекс», Смородинський узвіз: 

 опрацьовано наукові видання, доповнено історичні довідки; 

 здійснено пошук та підготовлено графічні матеріали (карти, схеми, 

історичні фото, матеріали археологічних досліджень); 

 заповнено облікові картки на основі напрацьованих матеріалів; 

 задля підготовки акту стану збереження здійснено моніторинг інформації 

щодо права власності на території об’єктів, підземних комунікацій на цих 

територіях та проведених геологічних дослідженнях; 
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 триває робота над підготовкою акту стану збереження; 

− у межах розробки облікової документації на пам’ятку археології місцевого 

значення «Фундаменти церкви», Вознесенський узвіз, 22: 

 розпочато підготовку акту стану збереження; 

 здійснено фотофіксацію території пам’ятки; 

− у межах розробки облікової документації на об’єкти археологічної 

спадщини м. Києва – «Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної 

церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря», «Комплекс печерного 

монастиря у садибі Кирилівської церкви» (вул. Олени Теліги, 12; вул. 

Кирилівська, 103): 

 опрацьовано наукові видання, доповнено історичні довідки; 

 здійснено пошук та підготовлено графічні й ілюстративні матеріали до 

історичної довідки (карти, схеми, історичні фото, матеріали археологічних 

досліджень); 

 здійснено фотофіксацію території об’єктів та огляд їх стану збереженості 

171 Забезпечення контролю за 

дотриманням вимог чинного 

законодавства у сфері охорони 

культурної спадщини при 

використанні та проведенні робіт 

на об’єктах культурної спадщини 

міста Києва, посилення 

відповідальності фізичних і 

юридичних осіб при виявленні 

фактів порушення вимог чинного 

законодавства у сфері охорони 

культурної спадщини 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року: 

− проведено 76 обстежень об'єктів культурної спадщини; 

− розглянуто 6 проєктів реставрації об’єктів культурної спадщини; 

− складено та направлено правопорушникам: 

 61 припис з відповідними пам’яткоохоронними вимогами; 

 8 актів про вчинення правопорушення; 

 4 постанови про накладення фінансових санкцій; 

− видано 11 дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

об’єктах культурної спадщини; 

− зареєстровано 2 дозволи Міністерством культури та інформаційної 

політики України на проведення земельних робіт  та археологічних 

досліджень з метою здійснення нагляду за проведенням робіт. 

Крім того, комунальним закладом «Центр консервації предметів археології» 

за матеріалами фотофіксації повідомлено Департамент охорони культурної 

спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) про загрозу пошкодження чи руйнування території 

пам’ятки археології місцевого значення «Фундаменти церкви» 

(Вознесенський узвіз, 22) 

 

172 Розвиток потенціалу територій 

Державного історико-

архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ», музею 

«Київська фортеця» та пам’яток 

містобудування місцевого 

значення 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, проведено моніторинг стану музейних 

колекцій державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній 

Київ» щодо збереження колекції рухомих пам’яток шляхом підготовки 
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музейних предметів до евакуації зі складанням списків та облікової 

документації, пакуванням у захисні матеріали й тару, зокрема демонтовано 

експозиції музею «Кам’яниця київського війта» та «Музею історії 

Михайлівського Золотоверхого собору». 

Крім того: 

− створено Групу з моніторингу території державного історико-

архітектурного заповідника «Стародавній Київ» з метою формування 

оперативної інформації щодо стану пам’яток на території заповідника; 

− складено 65 актів обстеження стану пам’яток на території державного 

історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»; 

− підготовлено перелік предметів музейної колекції, що потребують 

консерваційно-реставраційних втручань, здійснено їх фотофіксацію (40 

предметів); 

− організовано та проведено дві екскурсії «Пам’ятки Андріївського узвозу», 

«Пам’ятки державного історико-архітектурного заповідника Стародавній 

Київ» 

173 Розроблення пам’яткоохоронної 

документації з визначенням 

територій, меж та режимів 

використання зон охорони 

пам’яток 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року Київським науково-методичним центром по 

охороні пам’яток розроблено документацію на 3 пам’ятки національного 

значення, зокрема Володимирський собор, Дмитрівська церква та Костьол 

Святого Олександра. 

У зв’язку зі змінами у законодавстві (Закон України «Про охорону культурної 

спадщини» стаття 334) щодо розроблення проєктів землеустрою у складі 

науково-проєктної документації на визначення меж і режимів використання 

зон охорони пам’яток здійснення відповідних заходів не проводилося 

У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-ІХ, виконання 

заходу заплановано на 2023 рік 

Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини 

174 Наповнення та модернізація 

програмного модуля 

«Інформаційна база пам’яток 

культурної спадщини» 

інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим 

комплексом територіальної 

громади міста Києва» та 

інтерактивної карти об’єктів 

культурної спадщини 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року: 

 підготовлено інформацію на 9 поховань та територію Міського кладовища 

(Берківці): могила Педаченка Г.О., Загородського М.П., Горюнова С.К., 

Журби І.М., Годліна М.М., Башти Т.М., Дашкієва М.О., Горської А.О., 

територія Міського кладовища Берківці (загальна довідка), підготовлено 

інформацію по Лісовому кладовищу до Словника (списку персоналій); 

 проводилася підготовка проєкту технічних вимог на модернізацію та 

доопрацювання програмного модуля «Інформаційна база пам’яток 

культурної спадщини міста Києва» інформаційно-аналітичної системи 

«Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» 

(остаточне опрацювання проєкту технічних вимог з КП «ГІОЦ» триватиме до 

кінця року).  

Робота з розробки інтернет-порталу не проводилась та перенесена на 

наступний рік 

У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-ІХ, документація 

не вносилась до відповідних розділів 

програмного модулю «Інформаційна база 

пам’яток культурної спадщини» 

інформаційно-аналітичної системи 

«Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва» та 

інтерактивної карти об’єктів культурної 
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спадщини, оскільки на час воєнного стану 

встановлена заборона на запис даних на 

сервери Київської міської державної 

адміністрації 

175 Розробка та встановлення 

інформаційних вивісок на 

пам’ятках міста Києва з QR-

кодами, що надає змогу отримати 

інформацію про пам’ятку 

культурної спадщини 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року на території Державного історико-архітектурного 

заповідника «Стародавній Київ» підготовлено перелік з 30 об’єктів 

культурної спадщини, які перебувають на балансі Київського науково-

методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток 

історії, культури і заповідних територій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-ІХ, виконання 

заходу заплановано у наступних періодах 

3.2. Культура 

Оперативна ціль 1 «Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою» 

Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури 

176 Відкриття нових музеїв, зокрема 

музею «Іван Франко і Київ» та 

музею Сержа Лифаря 

2021-2023 

 

У січні-вересні 2022 року проводилися заходи з підготовки відкриття нових 

музеїв: 

 «Іван Франко і Київ»: 

 підготовлено тендерну документацію (02.02.2022) на продовження 

реставраційних робіт будинку по вул. Саксаганського, 93-б з метою 

пристосування під експозицію музею «Іван Франко і Київ»; 

 розроблено тематико-експозиційний план музею «Іван Франко і Київ»; 

 виявлено і створено 152 одиниць електронних копій експонатів музею за 

темою «Іван Франко і Київ» та здійснено їх науковий опис; 

 продовжено формування (створено 108 карток) картотеки матеріалів за 

темою «Родина Івана Франка»; 

 підготовлено інформацію для проведення пішохідної екскурсії «Останній 

раз в Києві» (20 стор.); 

 здійснено переклад англійської мовою екскурсії музею «Іван Франко і 

Київ»; 

 Сержа Лифаря: 

 проведено круглий стіл «Музей Сержа Лифаря: бути чи не бути?» 

(08.02.2022); 

 підготовлено музейні предмети в межах партнерського проєкту 

українського культурного фонду «Україна відкриває Лифаря»  

(14.01–28.01.2022); 

 виконано пошукову роботу щодо окремих предметів колекції Сержа 

Лифаря у музеях світу (Уодсворт Атенеум Музеум, Хартфорд, США) 
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177 Переоснащення кінотеатрів з 

одночасним переформатуванням 

концепції кінотеатрів як 

культурних центрів, зокрема 

створення багатофункціональних 

культурних просторів для 

реалізації мультидисциплінарних 

проєктів на базі муніципальних 

кінотеатрів «Київська Русь», 

«Братислава» та «Кіото» 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-ІХ,  виконання 

заходу заплановано у наступних періодах 

178 Створення та розвиток 

Київського муніципального дому 

національностей 

2021-2023 

 

Протягом січня-вересня 2022 року здійснено комплекс організаційно-

правових заходів щодо створення та розвитку Київського муніципального 

дому національностей, а саме: 

 опрацьовано питання інформаційно–ресурсного забезпечення, зокрема з 

підготовки проєкту «Мозаїка етнічного Києва» - своєрідного історико-

етнографічного маршруту; 

 продовжено формування інформаційно-довідкового фонду (банку даних) 

щодо національних меншин столиці, національно-культурного товариства та 

їх творчих колективів; 

 здійснювалося інформаційно-ресурсне забезпечення постійно-діючої 

виставки-презентації «Етноси Києва», зокрема передбачається висвітлення 

життя, подій, благодійної діяльності громадських організацій етнічних 

громад у період війни російської федерації проти України 

 

179 Створення та підтримка 

альтернативного культурного 

простору (проведення 

театральних фестивалів та 

філармонійних концертів на 

відкритих майданчиках) 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року виступи за участю муніципальних колективів 

проведено з урахуванням вимог воєнного часу, зокрема до: 

 Дня столиці та Дня Києва (28-29.05.2022) проводилися у форматі 

класичного флешмобу, а також у репертуарі були народні та сучасні 

українські пісні, вокальна класичні твори, інструментальна музика: 

 у парку «Володимирська гірка» (Київський академічний муніципальний 

духовий оркестр); 

 біля арки «Свободи українського народу» (Київська академічна 

муніципальна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького, Український 

академічний театр українського фольклору «Берегиня» та Київський 

академічний муніципальний духовий оркестр); 

 на балконі приміщення Київської опери на Контрактовій площі (солісти та 

хор театру); 

 на Андріївському узвозі (Український академічний фольклорно – 

етнографічного ансамблю «Калина» та Академічний камерний хор 

«Хреща́тик»); 
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 у парку імені Тараса Шевченка (Київський академічний ансамбль 

української музики «Дніпро», аматорські художні колективи під проводом 

Київського міського центру народної творчості та культурологічних 

досліджень); 

 Дня Святої Трійці (11.06.2022) на подвір’ї Національного музею мистецтв 

імені Богдана та Варвари Ханенків відбувся камерний концерт Ансамблю 

солістів «Благовість» «О, Музика»; 

 Дня Конституції України (28.06.2022) Київський академічний 

муніципальний духовий оркестр презентував свій новий мистецький проєкт 

під час концерту на центральних площах мм. Бучі та Гостомеля; 

 Дня народження Андріївського узвозу (17.09.2022) Київська академічна 

муніципальна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького на Андріївському 

узвозі провела Музичну прогулянку біля пам’яток знаменитої вулиці 

Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури відповідно до вимог часу 

180 Комплексний ремонт та 

модернізація об'єктів культури 

(зокрема покращення їх 

матеріально-технічної бази) 

 

 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року захід не виконувався Кошти з бюджету м. Києва на виконання 

заходу у звітному періоді не виділялися 

181 Впровадження автоматизованої 

системи обліку експонатів у 

музеях  

та покращення умов їх зберігання 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року оцифровано 14724 музейних предметів  

182 Створення єдиної електронної 

бібліотеки, використання ресурсу 

бібліотек для створення 

культурно-інформаційних 

центрів, оновлення бібліотечних 

фондів (зокрема на електронних 

носіях) 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року до фондів публічних бібліотек міста надійшло 

39962 примірників нової літератури, зокрема, 2 –  на електронних носіях 

 

183 Приведення матеріально-

технічної бази театрів до 

сучасних вимог європейського і 

світового рівня технічного 

оснащення 

2021-2023 

 

У2022 році на поліпшення матеріально-технічної бази театрів передбачено 

кошти з бюджету м. Києва у розмірі 40,0 тис. грн. 

Наразі проводиться робота з укладання договору щодо заміни теплопункту в 

будівлі Київської малої опери 

 

Оперативна ціль 2 «Актуалізація та просування культурної пропозиції» 

Завдання 2.1. Забезпечення культурної пропозиції відповідно до сучасних вимог 

184 Сприяння розвитку креативних 

індустрій у контексті сучасних 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні відповідно до Указу Президента 
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культурних процесів, що 

відбуваються у світі, зокрема 

участь в організації великих 

культурних подій шляхом 

залучення приватного сектору 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-ІХ, проведення 

культурних заходів перенесено на 

наступні періоди 

185 Проведення виставок видатних 

вітчизняних та зарубіжних діячів 

мистецтв та культури у музеях 

комунальної власності міста та 

центральних міських бібліотеках, 

проведення перших 

персональних виставок митців у 

Київській міській галереї 

мистецтв «Лавра» 

 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року проведено 649 виставок, з них:  

 бібліотеками - 477 виставок; 

 музеями – 172 виставки. 

Проведення перших персональних виставок Календарним планом державних, 

міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів на 2022 рік не 

передбачено 

 

186 Стимулювання культурної 

пропозиції та просування 

культурних ініціатив на 

районному рівні, зокрема 

проведення культурно-

мистецьких заходів на 

концертних майданчиках, 

розташованих на лівому березі 

річки Дніпро 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-ІХ, не проводилися 

культурно-мистецькі заходи на 

концертних майданчиках, розташованих 

на лівому березі річки Дніпро 

187 Проведення мистецьких 

конкурсів з визначення 

культурно-мистецьких проєктів, 

для реалізації яких 

передбачається надання 

фінансової підтримки з бюджету 

м. Києва 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-ІХ, мистецькі 

конкурси не проводилися 

188 Проведення дитячих конкурсів, 

фестивалів, виставок, олімпіад, 

пленерів та інших мистецьких 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року Київським міським методичним центром закладів 

культури та навчальних закладів проведено у онлайн-форматі: 

 семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, вебінарів – 22; 
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творчих заходів  відкритих уроків, тренінгів – 9; 

 методичних доповідей, лекцій – 12; 

 презентацій навчально-методичної літератури – 5; 

 науково-просвітницьких, методично-освітніх та навчально-методичних  

проєктів – 4; 

 майстер-класів, практичних занять – 5;  

 творчих зустрічей – 1;  

 міських оглядів технічної підготовки – 1; 

 конкурсів, фестивалів, конкурсів-виставок, виставок, конференцій, 

театральних вистав, поетично-драматичних композицій  та концертів (гала- 

концертів) – 18;  

 благодійних мистецьких проєктів – 1; 

 методичних засідань педагогічних працівників мистецьких шкіл за 

різними напрямами – 85. 

З метою популяризації сучасного актуального українського мистецтва 

підготовлено та проведено: 

 Всеукраїнський учнівський конкурс – 1; 

 фестиваль української пісні – 1; 

 міські концерти, конкурси – 3; 

 вистави, літературно-музичні композиції, мюзикли – 3; 

 концерт Київської дитячої філармонії  

52-го концертного сезону – 1. 

Крім того, під гаслом «Зупинимо війну в Україні разом!» заплановано 

Міжнародну учнівську конференцію «Мистецтво без меж: шлях до науки» 

відлуння ХХХІІІ Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест-2022», в межах 

якої  передбачено проведення виставки творчих робіт учнів мистецьких шкіл 

міста Києва 

189 Розширення міжнародної 

культурної співпраці, сприяння 

інтеграції у світовий культурний 

простір, реалізація спільних 

проєктів та обмін досвідом 

театральними та концертними 

організаціями з існуючими 

партнерами і пошук нових 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року Департаментом культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надано 

підтримку щодо успішної інтеграції української культури в європейський і 

світовий культурний простір, розширенню міжнародних зв’язків і 

популяризації українського мистецтва, зокрема: 

 КП «Київкінофільм» долучився до Кіномарафону «CinemAid Ukraine» і 

спільно з Асоціацією «Дивись українське» став співорганізатором від 

української сторони (м. Софія, Болгарія, 18-20.04.2022). Серед країн-

учасниць США, Польща, Латвія, Румунія, Туреччина, Найробі, Кенія, 

Болгарія, зокрема представлені повнометражні фільми «Мої думки тихі» й 

«Шляхетні волоцюги» та короткометражну стрічку альманаху «Все 

починається в Києві» (зібрані кошти перераховано: фонду «Повернись 
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живим»; на підтримку кіноіндустрії країни під час війни; на допомогу 

постраждалим від війни кінематографістам та їх сім'ям); 

 підтримано відрядження Малого українського драматичного театру з 

виставою «Зальот» (реж. Ю. Радіонов) на запрошення Staats Theater Stutgart 

(м. Штутгард, Федеративна Республіка Німеччина) (за підтримки грантових 

коштів програми Європейського Союзу House of Europe) (29.05-15.06.2022); 

 проведено зустріч щодо підготовки постановки балету «Аладін» 

директора-художнього керівника Київської опери Петра Качанова з 

директором Каунаського державного музичного театру (Литовська 

Республіка) Бенджамінасом Желвісом (26.05-01.06.2022); 

 забезпечено проведення благодійного концерту солідарності з Україною у 

Сент-Галені (м. Швейцарія) за участю артистів хору Київського 

національного академічного театру оперети зокрема у концертній програмі 

звучали українські народні пісні, популярні українські пісні та симфонічні 

твори українських композиторів (01.06.2022); 

 організовано поїздку на фестивалі «Divo into the  Theatre» (Литовська 

Республіка, (29.05-06.06.2022) та «Ukraine theater days» (м. Алітус, Литовська 

Республіка) (07-30.06.2022) частини  колективу Київського академічного 

театру «Золоті ворота»; 

 забезпечено поїздки колективу Київського академічного театру драми і 

комедії на лівому березі Дніпра у європейських театральних фестивалях та 

спеціальних Українських програмах, зокрема: 

 м. Вільнюс (Литовська Республіка) (08-13.06.2022); 

 м. Клайпеда (Литовська Республіка) (14-17.06.2022); 

 м. Прага (Чеська Республіка) (18-21.06.2022); 

 м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) (22.06-02.07.2022); 

 відбулася постановка вистави «П’єса йде не так» у копродукції  з Dailes 

teātris (03-30.07.2022), яка представлена на сцені латвійського театру з 29 

серпня до 04 вересня; 

 створено спільний проєкт з німецькою стороною «Озброюючись проти 

моря лих» (Федеративна Республіка Німеччина) (24.08-14.09.2022); 

 надано організаційну підтримку частині колективу Київського 

національного академічного театру оперети у відрядженні до Каунаського 

державного музичного театру (м. Каунас, Литовська Республіка) на 

фестиваль «Оперета у Каунаському замку» (26.06-08.07.2022); 

 підтримано поїздки театрів та концертних колективів: 

 Київського академічного театру «Колесо» в Литовську Республіку на VIII 

Міжнародний театральний фестиваль «SANKYZA» (05-15.08.2022); 
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 Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» в 

Португальську Республіку на 36-й Міжнародний фольклорний фестиваль 

Фолк-Азорі (10-24.08.2022); 

 Київського національного академічного Молодого театру до Італійської 

Республіки на Міжнародний фестиваль Шекспіра у Вероні (22-29.08.2022); 

 Академічного камерного хору «Хрещатик» в Естонську Республіку на 

Фестиваль «Талліннські дні моря» (25-28.08.2022); 

 Муніципального академічного камерного хору «Київ» до Королівства 

Норвегія та Королівства Данія на Фестиваль TRONDHEIM 

INTERNATIONAL OLAVFEST (28.07-22.08.2022) та представлення серії 

концертів з програмою української духовної та народної музики; до 

Королівства Норвегія для концертного туру по країні (02-25.09.2022); до 

Великобританії на Фестиваль «Тижні української культури» (25.09-

03.10.2022) 

190 Надання можливості доступу 

через інтернет до унікальних для 

міста послуг музеїв, театрів, 

бібліотек тощо 

2021-2023 

 

У січні–вересні 2022 року представлено віртуальні екскурсії експозиціями на 

офіційних сайтах музеїв комунальної власності міста Києва. 

Центральні міські бібліотеки на своїх вебсайтах, сторінках у соціальних 

мережах, блогах на каналі YouTube проводять активну просвітницьку роботу 

(віртуальні виставки, записи просвітницьких та літературних заходів, 

зокрема, прямих етерів, відеооглядів, відеозвернень, поетичних читань, 

майстеркласів, книжкових оглядів, тощо). Користувачам надано доступ до 

відкритих електронних інформаційних ресурсів, власних електронних 

каталогів, зокрема на сайті публічної бібліотеки ім. Лесі Українки відкрито 

доступ до цифрової бібліотеки «Київ» 

 

ІІІ. Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста 

Умова 1. Бюджетно-фінансова політика 

191 Реалізація пілотних проєктів із 

застосуванням механізму 

державно-приватного 

партнерства 

2021-2023 У зв’язку з кадровими змінами Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про 

внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2020 № 1226 в частині 

оновлення персонального складу комісії з питань проведення конкурсу з 

визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного 

партнерства для реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації 

порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному 

режимі у місті Києві» 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, погодження проєкту 

розпорядження призупинено  

192 Залучення в установленому 

порядку коштів приватних 

компаній до фінансування 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року пропозиції приватних компаній щодо фінансування 

міських проєктів у якості спонсорської / меценатської допомоги постійно 

діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінансування 

будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового 
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міських проєктів як спонсорської 

/ меценатської допомоги 

призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 

інфраструктури м. Києва, утвореною розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

22.10.2007 № 1403, не надходили 

193 Проведення та участь у заходах, 

направлених на посилення 

співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями і 

донорами: 

   

193.1 проведення презентацій проєктів 

за стратегічними секторами 

міського розвитку за участі 

ключових донорів, які 

представлені в Україні; 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року з метою залучення позабюджетних коштів до 

відновлення та розвитку інфраструктури м. Києва виготовлено інформаційно-

презентаційний буклет «Відновлення та розвиток Києва» в електронному та 

друкованому вигляді (укр. / анг. мовами) для представлення представникам 

влади іноземних держав, міжнародним фінансовим структурам, 

дипломатичному корпусу, представникам бізнесу 

 

193.2 реалізація проєктів із залучення 

коштів міжнародних фінансових 

організацій та донорів 

2021-2023 Відповідно до переліку діючих проєктів міжнародної технічної допомоги за 

підтримки країн-донорів та міжнародних організацій, що реалізуються в 

Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві 

економіки України, виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією) продовжувалася реалізація проєктів: 

− «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» Замовник – Федеральне 

Міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ), Державний 

секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), бенефіціар – 

Міністерство розвитку громад та територій України, тривалість – 2019–

2023 роки, бюджет проєкту – 6 млн ЄВРО. Мета проєкту: розвиток міст 

України на довгострокову перспективу, з урахуванням принципів сталості та 

з увагою до потреб громадян. У проєкті беруть участь 8 міст України, зокрема, 

м. Київ –  в частині інтегрованого розвитку Подільського району; 

− «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем 

опалення в громадських будівлях м. Києва». Донор – Уряд Королівства 

Норвегія через Міністерство закордонних справ Норвегії; Північна 

екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) в якості розпорядника Фонду 

«Норвезько-Українська ініціатива енергоефективності». Виконавець 

– Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) в якості розпорядника 

Фонду «Норвезько-Українська ініціатива енергоефективності»; КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

У січні-вересні 2022 року продовжувалася співпраця м. Києва з 

міжнародними фінансовими організаціями: Європейським інвестиційним 

банком (ЄІБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
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Світовим банком (World Bank) та іншими міжнародними організаціями та 

іноземними банками. 

З ЄІБ реалізуються 4 проєкти: 

− «Міський громадський транспорт України» - залучення кредитних коштів 

від ЄІБ на оновлення громадського транспорту (до 50 млн євро). Бенефіціар 

проєкту – КП «Київпастранс», зокрема, щодо підпроєктів: 

 оновлення трамвайного парку;  

 оновлення автобусного парку;  

 придбання кабін фунікулеру та обладнання до них; 

− «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» - залучення 

кредитних коштів від ЄІБ (до 30 млн євро) для капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення міста Києва. Бенефіціар проєкту – 

КП «Київміськсвітло»;  

− «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» - залучення 

кредитних коштів від ЄІБ та ЄБРР (до 37,6 млн євро) на реалізацію заходів з 

підвищення безпеки дорожнього руху в місті Києві. Бенефіціари проєкту – 

КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху»; 

− «Київський міський електротранспорт» - реалізується напряму з містом 

(100 млн євро - оновлення рухомого складу;, з них 50 млн євро - закупівля 

тролейбусів, 50 млн євро - закупівля вагонів метрополітену).  

Також, у січні-вересні 2022 року здійснювалася реалізація проєктів з ЄБРР: 

− «Зелені міста» (Green cities) - співпраця в межах укладеного Меморандуму 

про порозуміння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією) та ЄБРР в частині підготовки Плану дій 

«Зелене місто» (Green City Action Plan); 

− «Модернізація міського транспорту м. Києва II» - залучення кредитних 

коштів на оновлення рухомого складу КП «Київський метрополітен» - 

закупівля вагонів метро (до 50 млн євро), КП «Київпастранс» - закупівля 

трамваїв та комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки 

«Контрактова площа» в межах Контрактової площі (до 70 млн євро), 

КК «Київавтодор» - капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро (до 60 млн 

євро); 

− «Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Києва» - 

залучення кредитних коштів ЄБРР (до 140 млн євро) для модернізації 

критично важливих для системи теплопостачання міста інвестиційних 

проєктів (передбачається: модернізація ТЕЦ-6 шляхом впровадження 

газотурбінної установки, модернізація ТЕЦ-5 - впровадження 

теплоутилізатора, впровадження системи SCADA, закриття неефективних 

котелень, реконструкція та перепідключення споживачів на інші джерела 

теплопостачання). Бенефіціар проєкту – КП «Київтеплоенерго». 
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У межах співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (входить 

до Групи Світового Банку) м. Київ знаходиться в процесі підготовки 

інвестиційного проєкту, спрямованого на поліпшення міської мобільності в 

місті «Київська міська мобільність», щодо подовження лінії Борщагівського 

швидкісного трамваю до станції м. Палац Спорту і реконструкції Вокзальної 

площі 

Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом 

194 Активізація роботи з існуючими 

партнерами та пошуку нових на 

національній та міжнародній 

арені для реалізації спільних 

проєктів та обміну досвідом 

(зокрема через співпрацю з 

асоціаціями, містами-

побратимами тощо) 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року в межах активізації співробітництва між 

регіонами та налагодження регіональних зв’язків відбулися: 

− засідання Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціації міст України» в місті Києві (28.01.2022); 

− Форум «reVIVEd Ukraine - reVIVEd communities» («Відродження України 

- відродження громад») (02.06.2022); 

− засідання Правління Всеукраїнської Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» (22.08.2022); 

− засідання загальних зборів «Асоціації земляцьких організацій «Рада 

земляцтв областей та регіонів України» у місті Києві (15.09.2022). 

Одночасно, після початку збройної агресії російської федерації проти України 

Київська міська влада забезпечувала ефективну взаємодію з містами 

провідних країн. 

У межах реалізації Міської цільової програми зміцнення і розвиток 

міжнародних зв’язків на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 15.11.2018 № 2/6053, у січні-вересні 2022 року: 

− організовано відрядження й офіційні візити керівництва та представників 

міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за 

кордоном – 16, зокрема:  

 відрядження до м. Мюнхен (ФРН) з метою участі у Мюнхенській 

конференції з безпеки та у переговорах з мерією м. Мюнхен щодо 

подальшого розвитку співпраці на рівні муніципалітетів; 

 відрядження до м. Давос (Швейцарська Конфедерація) з метою 

представлення столиці перед європейською політичною спільнотою під час 

Всесвітнього економічного форуму; 

 відрядження до м. Мадрид (Королівство Іспанія) з метою участі 

Громадському форумі НАТО у межах Саміту НАТО 2022; 

 відрядження до м. Прага (Чеська Республіка), м. Барселона (Королівство 

Іспанія) з метою участі у робочому засіданні Комітету регіонів Ради 

Європи; у зв’язку з обранням м. Києва головним містом-гостем на 

фестивалі La Merce 2023; участь в офіційній церемонії відкриття 

цьогорічного фестивалю та отримання від м. Рим естафети зазначеного 

статусу та укладання Угоди про побратимство між Києвом і Барселоною; 

участь у зустрічі мерів міст для вступу м. Києва до Пакту вільних міст; 
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− організовано та проведено заходи міжнародного характеру в місті Києві – 

81, зокрема організовано та забезпечено:  

 перебування у м. Києві делегацій м. Прага на чолі з мером Зденеком 

Гржибом, м. Варшава на чолі з мером Рафалем Тшасковським та 

м. Вільнюс на чолі з мером Реміґіюсом Шимашюсом; 

 офіційного візиту до України Президента Турецької Республіки 

Р. Ердогана з дружиною; 

 зустрічі Київського міського голови з делегацією Міжнародного комітету 

Червоного Хреста та його президентом Петером Маурером; 

 зустрічі Київського міського голови з делегацією сейму Литовської 

Республіки; 

 зустрічі Київського міського голови з Комісаром ЄС з прав людини Дунею 

Міятович;  

 зустрічі Київського міського голови з міністрами закордонних справ 

Німеччини та Нідерландів – Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою; 

 зустрічі Київського міського голови з Генеральним секретарем Норвезької 

ради у справах біженців Яном Ягелланом; 

 зустрічі Київського міського голови з Леендердтом Вербек Президент 

Конгресу місцевих і регіональних влад Європи; 

 зустрічей Київського міського голови з урядовими делегаціями на чолі з 

Прем’єр-міністром Чорногорії Дританом Абазовичем та Прем’єр-міністром 

Республіки Албанія Еді Рами; 

 участі (онлайн) Київського міського голови у форумі мерів на платформі 

Економічного комітету ООН у Женеві; 

 організація та забезпечення перебування у м. Києві делегації м. Париж на 

чолі з мером Парижа Анн Ідальго; 

 перебування у м. Києві делегації м. Кракова; 

 перебування у м. Києві делегації м. Рига на чолі з віце-мером латвійської 

столиці Едвардсом Смілтенсом; 

 перебування у м. Києві делегації м. Брюссель на чолі з мером Брюсселя 

Філіпом Клозом; 

 перебування у м. Києві делегації м. Париж на чолі з Президентом 

Метрополії Великого Парижу Патріком Ольє тощо. 

Також, у звітному періоді підписано: 

− Меморандум про встановлення дружніх відносин між Києвом та Тирана; 

− Угоду про дружбу і співробітництво між Києвом та Парижем; 

− Угоду про стратегічне партнерство між Києвом та Гамбургом; 

− Меморандум про побратимство між Києвом та Мадридом; 

− Меморандум про взаєморозуміння між містами Києвом та Барселоною; 

− Меморандум про взаєморозуміння між містами Києвом та Осло; 
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− Угоду про встановлення дружніх відносин між містами Київ та Ліон; 

− Угоду про побратимство між містами Київ та Марсель 

Завдання 2.2. Співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проектів 

195 Розробка взаємовигідних 

механізмів реалізації спільних 

проєктів з громадами територій, 

прилеглих до м. Києва 

2021-2023 14.09.2022 Київський міський голова Віталій Кличко підписав договори з 

головами Баришівської, Бишівської, Бучанської, Макарівської, Немішаївської 

та Бородянської громад про надання їм фінансової допомоги від міста Києва 

для відбудови постраждалих громад Київщини. 

У січні-вересні 2022 року: 

− відбулася онлайн-презентація «Здешевлення вартості іпотечних кредитів 

для мешканців територіальних громад. Досвід Броварської міської громади» 

(21.02.2022); 

− Бориспільська міська та Гірська, Вороньківська, Золочівська і 

Пристолична сільські територіальні громади підписали Договір про 

співробітництво територіальних громад (18.02.2022); 

− відбулося засідання загальних зборів Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Київська агломерація», на якому обговорили питання, які 

потрібно спільного вирішення, особливо в умовах протистояння російському 

агресору та для відновлення життя у звільнених від окупантів передмістях 

столиці (04.05.2022); 

− відбувся Форум «reVIVEd Ukraine – reVIVEd communities» («Відродження 

України – відродження громад»), організований Асоціацією міст України 

(02.06.2022); 

− відбувся круглий стіл «Транспортна модель для Київської агломерації: 

вивчення європейського досвіду», організований Місцевою асоціацією 

«Київська агломерація» у партнерстві з Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» (21.06.2022); 

− проведено короткостроковий тематичний семінар «Актуальні питання 

надання адміністративних послуг», який організований Асоціацією «Київська 

агломерація» спільно з Департаментом (Центром) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) за підтримки Регіонального центру підвищення 

кваліфікації Київської області (14.07.2022). 

Протягом звітного періоду працівниками Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (далі – Департамент суспільних комунікацій) 

вживались заходи щодо розробки механізмів реалізації спільних проєктів з 

громадами територій, прилеглих до міста Києва, зокрема 21.06.2022 взято 

участь у робочій зустрічі з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) з питань подальших напрямків співпраці та розробки 

спільних грантових проєктів. Так, за підтримки Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH виготовлено брошуру «Перелік 
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актуальних відповідей на найчастіші питання, що надходять від внутрішньо 

переміщених осіб» (тираж - 1000 примірників). 

Також протягом звітного періоду Департаментом суспільних комунікацій 

спільно з КП «Центр комунікації» та партнерськими громадськими 

організаціями інститутами громадянського суспільства подано 30 грантових 

заявок. 

На ресурсах комунальних засобів масової інформації (КП КМР «ТК «Київ» (у 

межах проєкту «Київ. Newsroom»), у соцмережах та на вебпорталі 

підприємства), КП «Радіостанція «Голос Києва») і КП «Київінформ» – на 

сайті «Вечірній Київ» (https://vechirniy.kyiv.ua), об’єднаній мультимедійній 

платформі КП КМР «ТК «Київ» та КП «Радіостанція «Голос Києва» «КИЇВ 

МЕДІА» (https://kyiv.media) протягом звітного періоду розміщувалися 

матеріали з реалізації спільних столичних проєктів з громадами територій, 

прилеглих до міста Києва. 

На вебпорталі «Вечірній Київ» створено відповідні тематичні хештеги:  

− # Департамент  економіки та інвестицій (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/608/),  

− # Генплан (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/98/);  

− # Стратегія розвитку Києва (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/strategy/);  

− # Агломерація (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/142/). 

Крім того, журналісти КП КМР «ТК «Київ» одні з перших в медіа просторі 

України зробили серію телевізійних репортажів про деокуповані населенні 

пункти Київської області. Також, у ефірі КП «Радіостанція «Голос Києва» у 

talk форматі представники влади та громадські активісти, волонтери 

прилеглих до Києва громад обговорювали різні аспекти життя на 

деокупованих територіях та розповідали про повернення до мирного життя 

мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова тощо. 

Крім того, у квітні, після деокупації Київської області, фахівцями ПРАТ «АК 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» прокладено новий водогін, що з’єднав водопровідну 

систему м. Києва та м. Ірпінь, вода до якого подається з нещодавно 

модернізованої Дніпровської водопровідної станції 

Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики 

Завдання 3.1. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія) 

196 Розвиток проєкту «Громадський 

бюджет» для залучення киян до 

прийняття рішень щодо розвитку 

міста, забезпечення діалогу між 

місцевою владою та 

громадськістю шляхом співпраці 

під час процесу формування 

бюджету 

2021–2023 У 2022 році відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 «Про 

бюджет міста Києва на 2022 рік» передбачено реалізацію 393 громадських 

проєктів на загальну суму 200 млн грн. 

Реалізація громадських проєктів тимчасово призупинена до моменту 

скасування правового режиму воєнного стану, стабілізації політичної та 

економічної ситуації в країні та відновлення функціонування електронної 

системи Громадський бюджет. Крім того, з метою захисту інформації від 

можливого стороннього втручання, доступ до електронної системи 

«Громадський бюджет», на період воєнного стану обмежено  

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

https://vechirniy.kyiv.ua/
https://kyiv.media/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/608/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/98/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/strategy/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/142/
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№ 2102-ІХ, бюджет Києва спрямований 

на забезпечення роботи виключно 

критичної інфраструктури за платежами в 

порядку реалізації постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.06.2021 № 590 

«Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах 

воєнного стану», у зв’язку з чим 

реалізація проєктів громадського 

бюджету тимчасово призупинена 

197 Розвиток Платформи електронної 

демократії, створення мобільних 

додатків для участі у голосуванні, 

поданні петицій тощо 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) забезпечив супровід та функціонування електронних 

сервісів, інформаційно-комунікаційних систем, зокрема: ІТС «Єдиний веб-

портал територіальної громади міста Києва», сервіс «Громадський бюджет», 

сервіс електронних петицій. 

У звітному періоді для впровадження системи електронного проходження 

проєктів рішень Київської міської ради та модернізованої у 2021 році ІТС 

«Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» підготовлено 

проєкти технічних вимог. Станом на 01.10.2022 проведено закупівлю та 

укладено договір на надання послуг із впровадження та налаштування 

системи електронного проходження проєктів рішень Київської міської ради 

та оголошено закупівлю послуг із впровадження модернізованої ІТС «Єдиний 

веб-портал територіальної громади міста Києва». 

Забезпечено можливість користування сервісом електронних петицій у 

мобільному застосунку «Київ цифровий». 

Вивчалася можливість реалізації системи для збору підписів на підтримку 

місцевих ініціатив в електронній формі, опрацьовувався проєкт Порядку 

внесення та розгляду місцевих ініціатив, розроблений Київською міською 

радою 

 

198 Проведення інформаційно-

консультаційних заходів щодо 

реалізації міських проєктів зі 

створення ІКТ та е-сервісів, 

популяризація та навчання 

користуванню е-сервісами 

2021–2023 У звітному періоді інформаційно-консультаційні заходи щодо реалізації 

міських проєктів зі створення ІКТ та е-сервісів не здійснювалися. 

Одночасно, навчання користуванню е-сервісами забезпечується шляхом 

організації інформаційно-консультаційної підтримки в онлайн-режимі 

(телефоном, електронною поштою тощо). Популяризація визначених міських 

е-сервісів здійснюється через розміщення контенту на вебсайтах, у 

соціальних мережах тощо 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ,  у звітному періоді 
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проведення інформаційно-

консультаційних заходів не 

здійснювалося 

Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва 

199 Використання сучасних 

геоінформаційних та 

інформаційних систем для 

надання доступу до 

муніципальних даних 

(інформація про об’єкти 

комунальної власності, 

земельного кадастру тощо) 

2021–2023 У січні–вересні 2022 року Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) забезпечував супроводження та технічну підтримку 

інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно») у режимі посиленої 

безпеки у період воєнного стану. 

Станом на 01.10.2022 відповідно до пропозицій структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та підпорядкованих їм організацій для модернізації ІАС 

«Майно» оголошено закупівлю «Придбання ліцензії для ІАС «Управління 

майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (придбання 

невиключної ліцензії на використання об’єктів авторського права – 

програмного забезпечення ArcGIS Enterprise)». 

Протягом січня–вересня 2022 року на мапі ІАС «Майно»: 

− створено нові тематичні шари в розділі «Екологія»; 

− розроблено 3-D модель реєстру дерев міста Києва; 

− модернізовано автоматизоване робоче місце «Благоустрій»; 

− впроваджено автоматизоване робоче місце «Інспектора» в Управлінні 

екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

− проводилася дослідна експлуатація геопорталу ІАС «Майно». 

У січні–вересні 2022 року впроваджено цифровий проєкт «SaveKyiv» 

(https://guide.kyivcity.gov.ua/savekyiv) для оцифрування об’єктів культурно-

туристичного надбання, що потенційно знаходяться у небезпеці у зв’язку з 

наслідками воєнної агресії російської федерації проти України, до них 

відносяться пам’ятники, пам'ятки культурного надбання, фонди музеїв, 

туристична інфраструктура тощо.  

Станом на 01.10.2022: 

− актуалізовано контент (додано 24 новини); 

− інтегровано 3-D моделі; 

− створено блок «Наслідки руйнування міської інфраструктури» з дев’ятьма 

віртуальними турами; 

− отримано частковий дозвіл та проведено зйомки для віртуального туру в 

центральній частині міста (воєнні артефакти); 

− організовано спільне інтерв’ю, з метою промоції проєкту, за участі 

представників Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого 
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органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

міжнародними видавництвами (18.05.2022); 

− організовано робочі зустрічі з представниками музеїв для огляду фондів 

музеїв з метою отримання переліку одиниць для оцифрування під час та після 

війни оцифровані об'єкти військового часу опубліковано на культурно-

туристичному хабі (https://guide.kyivcity.gov.ua.); 

− опрацьовано маршрут «Незламний Київ» та проведено підготовку для 

запису аудіоекскурсії тощо. 

Станом на 01.10.2022 укладено договір щодо надання послуг із формування 

інтерактивного контенту для туристично-культурного хабу в інформаційному 

просторі міста Києва. 

У Департаменті комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

функціонує програмний комплекс - модуль обліку та інформаційного 

відображення процесу управління об’єктами нерухомого майна 

територіальної громади міста Києва - «Єдина інформаційна система» (ЄІС 

ДКВ). Інформація з зазначеної системи щодо належності об’єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Києва, їх використання, 

вільних площ, що пропонуються для передачі в оренду, трансформується в 

публічний простір і розміщується на офіційному вебсайті Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). Інформація про вільні 

приміщення, що пропонуються для передачі в оренду, відображається на 

інтерактивній карті міста Києва (http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/ 

Report1NFFreeMap__GIS.aspx). 

Також, у складі інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади м. Києва» розроблено та впроваджено 

програмні модулі «Приватизація комунального майна» 

(http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFPrivatisatMap.aspx) та 

«Оренда комунального майна» 

(http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFFreeMap__GIS.aspx) 

200 Створення автоматизованої 

публічно доступної системи 

обліку договорів, пов‘язаних з 

майном громади Києва 

(аналітичні дані та тексти 

договорів, включаючи всі зміни) 

2021–2023 Протягом звітного періоду Департамент комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 

− забезпечує розміщення у публічному доступі актуалізованої інформації 

щодо продажу об’єктів приватизації комунального майна територіальної 

громади міста Києва, оприлюднення якої є обов’язковим відповідно до 

чинного законодавства України (https://kmr.gov.ua/uk/privatizac); 

− як орган приватизації в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» 

опубліковує договори купівлі-продажу об’єктів приватизації, оренди об’єкта 

укладені за результатом проведення електронного аукціону 

 

https://guide.kyivcity.gov.ua/
http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFFreeMap__GIS.aspx
http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFFreeMap__GIS.aspx
http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFPrivatisatMap.aspx
http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFFreeMap__GIS.aspx
https://kmr.gov.ua/uk/privatizac


121 

 

 

1 2 3 4 5 

(https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all 

=sellout.english&proc_type_all=sellout.insider&source=all&index=3). 

Інформація про укладенні договори купівлі-продажу із зазначенням номеру, 

дати договору, покупця та предмету договору, акту приймання-передачі 

розміщується на вебсайті Департаменту комунальної власності м. Києва 

(http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/); 

− забезпечується розміщення у публічному доступі (на сайті Департаменту 

комунальної власності м. Києва та в електронній торговій системі 

«ProZorro.Продажі») інформації щодо передачі в оренду об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

(https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all=propertyL

ease&source=all&index=3). 

Станом на 01.10.2022 доопрацьовується Інформаційно-аналітична система 

«Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади 

м. Києва» (далі - Модуль ДКВ) в частині забезпечення повної інформаційної 

кореляції з електронною торговою системою «Прозорро.Продажі». Також, у 

Модулі ДКВ передбачено наявність інформації щодо використання об'єктів 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, зокрема, в 

частині, переліків договорів оренди нерухомого майна, що належать до 

комунальної власності, за результатами проведення аукціонів та без 

проведення аукціонів 

 

Завдання 3.3. Налагодження комунікації «влада – громадськість» 

201 Розробка проєкту та 

затвердження концепції 

Комунікативної стратегії міста 

Києва на 2021–2023 роки з 

урахуванням основних 

пріоритетів розвитку міста Києва 

й сучасних суспільно-

економічних реалій 

2021–2023 Розроблено Комунікативну стратегію міста Києва, проте, робота щодо її 

затвердження призупинена у зв’язку з веденням воєнного стану в Україні. 

Поряд з цим, у березні–вересні 2022 року до висвітлення основних 

пріоритетних питань життєдіяльності міста Києва в умовах військового стану 

та сучасних суспільно-економічних реалій долучилися комунальні засоби 

масової інформації: 

− КП КМР «Телекомпанія «Київ» у мережах проєкту «Київ. Newsroom» 

висвітлювалося залучення громадян до процесів формування, реалізації та 

контролю міської політики, у соцмережах та на вебпорталі підприємства; 

− КП «Радіостанція «Голос Києва» у щоденному інтерактивному форматі  

відбувалася постійна комунікація між представниками столичної влади 

(депутатами Київської міської ради, заступниками голови виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

керівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)), представниками 

громадських організацій, експертами, військовими, представниками 

територіальної оборони тощо) та слухачами радіостанції «Київ FM». Під час 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, робота із затвердження 

Комунікативної стратегії міста Києва 

призупинено 

 

https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all=sellout.english&proc_type_all=sellout.insider&source=all&index=3
https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all=sellout.english&proc_type_all=sellout.insider&source=all&index=3
http://www.gukv.gov.ua/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83/
https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all=propertyLease&source=all&index=3
https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all=propertyLease&source=all&index=3
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безперервного інформаційного марафону охоплювалися усі теми та актуальні 

події життя столиці в умовах військового стану; 

КП «Київінформ» активно долучався до висвітлення основних пріоритетів 

розвитку міста Києва в сучасних суспільно-економічних реаліях. Тематичні 

матеріали розміщувалися на вебпорталі «Вечірній Київ» за хештегами: 

#Комунікації (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/85/), #Громадянське суспільство 

(https://vechirniy.kyiv.ua/tag/86/), #ЦПКІ (https://vechirniy. kyiv.ua/tag/344/)  

 

 

 

202 Створення Київ-медіапростору 

для підвищення рівня 

медіаграмотності населення та 

розвитку взаємодії громади і 

влади міста 

2021–2023 У межах реалізації проєкту «Київ медіапростір» передбачено організацію 

тренінгів, семінарів, конференцій. Також важливим сроком реалізації проєкту 

є фінансування й формування матеріальної бази / обладнання; організація 

офлайн-зустрічей з цільовими групами та кінцевими бенефіціарами.  

Проте, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні реалізацію проєкту 

«Київ медіапростір» призупинено. 

З перших годин повномасштабного військового вторгнення російської 

федерації на територію України КП Київської міської ради «ТК «Київ» 

розпочало власний інформаційний марафон 24/7 та на постійній основі 

безпосередньо у прямому ефірі розвінчує російські фейки та маніпуляції й 

продовжує це робити протягом звітного періоду, в межах інформаційного 

мовлення. Зокрема, варті уваги нові проєкти:  

 «Моя війна» (історії людей, що змінили свої мирні професії на військову 

справу і стали на захист Батьківщини: музиканти та актори, спортсмени і 

моделі та багато інших, чиїм сьогоденням стала війна); 

 «Війна це» (історії українців – тих, хто втратив своє життя на цій війні; 

тих, хто не знає долю своїх рідних, адже їх викрали російські терористи; тих, 

хто втратив свої домівки і поневіряється по світу); 

 «Міста – герої» (серія сюжетів про українські міста, які потерпають від 

російської навали, відвойовують нашу незалежність та чинять супротив 

окупантам: Київ, Чернігів, Харків, Одеса, Маріуполь, Охтирка, Миколаїв, 

Буча, Гостомель, Ірпінь – понівечені, але не завойовані незламні міста-герої); 

 «Військовий блок» (актуальна інформація щодо нових видів озброєння, 

контрнаступу, путінської пропаганди); 

 «Запоребрік» (рубрика про події в російській федерації та життя росіян. 

Про їх ставлення до українців, реакцію на світові санкції; про життя людей, 

які свідомо підтримують путінський режим). На вебпорталі «Вечірній Київ» 

тематичні матеріали розміщуються за тегом # Цифрові компетентності 

(https://vechirniy.kyiv.ua/tag/563/). 

Протягом січня-вересня 2022 року зростанню медіаграмотності населення 

сприяли тематичні матеріали, розміщенні на платформах комунальних 

У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, реалізацію проєкту «Київ 

медіапростір» призупинено 

 

https://vechirniy.kyiv.ua/tag/85/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/86/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/563/
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засобів масової інформації (КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос 

Києва») і КП «Київінформ» та нові можливості застосунку «Київ цифровий», 

а саме: 

− відстеження стану повітря у столиці;  

− розклад евакуаційних рейсів; 

− запити на психологічну допомогу; 

− мапа автоматів з безкоштовною питною водою у столиці; 

− мапа працюючих продовольчих магазинів столиці; 

− можливість киян записатися до Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг; 

− початок роботи в Україні міжнародної електронної платіжної системи 

PayPal; 

− перелік платформ для збирання коштів на підтримку армії в боротьбі з 

російською агресією; 

− створення у м. Києві єдиної платформи для заявок на підключення 

бомбосховищ до інтернету; 

− оновлену мапу аптек Києва та наявності інсуліну в муніципальних аптеках 

тощо.  

У січні-вересні 2022 року загальна кількість унікальних відвідувачів на 

вебресурсах («Ютуб канал», «Фейсбук», «Інстаграм», КП «Київінформ», 

«Телеграм канал», «Тікток») становить 19,7 млн; загальне охоплення 

аудиторії у соціальних мережах КП «Київінформ» становить 54 млн 

переглядів; загальна кількість переглядів сторінок вебсайтів (вебпорталів) 

КП «Київінформ» становить 49,5 млн контактів/переглядів. 

КП «Київінформ» виготовлено 14790 одиниць інформаційних матеріалів; 

Станом на 01.10.2022 тираж газети «Хрещатик Київ» становить 24,5 тис. 

примірників 

203 Розвиток КП «Центр публічної 

комунікації та інформації», 

зокрема шляхом створення 

відкритих просторів 

(громадських хабів) та залучення 

киян до інструментів 

партисипації 

2021–2023 Станом на 01.10.2022 у місті Києві функціонують: 

− громадський простір VCENTRI HUB Шевченківського району 

(вул. Володимирська, 51Б); 

− громадський простір VCENTRI HUB в Оболонському районі (проспект 

Оболонський, 22-а); 

− громадський простір Vcentrі HUB Голосіївського району столиці (вул. 

Велика Китаївська, 83). 

У січні–вересні 2022 року, з метою залучення киян до інструментів 

партисипації, у відкритих громадських просторах Шевченківського та 

Оболонського та Голосіївського районах столиці проведено низку заходів, 

зокрема: 

 робочі зустрічі з відповідальними особами розпорядників бюджетних 

коштів, щодо проведення експертизи проєктів громадського бюджету, 

зустрічей з киянами щодо подання проєктів громадського бюджету; 
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 зустрічі з мешканцями щодо муніципальної безпеки спільно з 

представниками Київського міського громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону «Муніципальна Варта»; 

 за участі представників Київського міського центру зайнятості проведено 

ознайомчий семінар «Пошук праці – актуальне питання для киян» та семінари 

з питань пошуку праці у період воєнного часу; 

 семінари щодо вступу на магістерську освітню програму за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» за замовленням Національного 

агентства України з питань державної служби; 

 тренінг «Кризові комунікації в умовах війни», за участі представників 

Науково-освітнього центру соціальних трансформацій, атестацій, тренінгів з 

підвищення кваліфікації, грантового менеджменту та організації 

міжнародних мистецьких резиденцій Київського міського центру народної 

творчості та культурологічних досліджень; 

 круглий стіл щодо презентації Порядку проведення в місті Києві 

конкурсів з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка, за участі 

інститутів громадянського суспільства, представників депутатського корпусу 

тощо. 

У перші дні повномасштабного російського вторгнення відкриті громадські 

простори Шевченківського та Оболонського районів столиці було 

перепрофільовано під гуманітарні штаби, об'єднувалися можливості 

міжнародних та українських органів виконавчої влади, районних в місті Києві 

державних адміністрацій та волонтерів для ефективної допомоги киянам. 

З початку березня поточного року у відкритому громадському просторі 

Оболонського району організовано діяльність штабу Благодійного Фонду 

Caritas та гуманітарного штабу Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

З квітня 2022 року відкриті громадські простори відновили традиційну 

діяльність і почали проводити заходи як для киян, так і тих, хто приїхав за 

прихистком у столицю.  

З червня 2022 року розпочалася співпраця з Гуманітарно-інформаційним 

центром «Я Маріуполь», в межах проєкту щопонеділка проводяться 

фасилітаційні сесії. 

У Vcentrі HUB розширили спектр послуг для внутрішньо переміщених осіб 

Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Чернігівської областей та 

зробили консультативну допомогу системною.  

Консультації надавалися спеціалістами структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), 

Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії 

насильству, Київського міського центру зайнятості, Правобережного 
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київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Київської міської організації Товариства Червоного Хреста 

України тощо (консультації надавалися щоп’ятниці, з 10.00 до 16.00). 

Найбільш поширені питання, які цікавили громадян країни, наступні: 

- відновлення втрачених документів та розірвання трудових відносин з 

попереднім роботодавцем; 

- як подолати посттравматичний синдром; 

- як і де можна отримати матеріальну допомогу або ж продуктові набори; 

- як влаштуватися на роботу та знайти доступне житло тощо. 

Анонси про заходи публікувалися у соціальних мережах «Фейсбук» та 

«Інстаграм», у телеграм каналі Центру комунікацій, на вебпорталі «Вечірній 

Київ». Протягом звітного періоду консультації отримали приблизно 

1400 осіб. 

Станом на 01.10.2022 у відкритих громадських просторах Vcentrі HUB 

Шевченківського, Оболонського та Голосіївського районів міста Києва 

проведено 852 заходи для налагодження системного діалогу «влада – 

громадськість», з них: 

316 - у Vcentrі HUB Шевченківського району, 

477 - у Vcentrі HUB Оболонського району, 

59 - у Vcentrі HUB Голосіївського району столиці. 

У межах інформаційної кампанії щодо перейменування міських об’єктів, які 

мають назви, пов’язані з росією та білоруссю співробітники Центру 

комунікації долучилися до інформування киян щодо перейменування 

279 міських об’єктів (вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе, станцій 

метрополітену). У період з 25.04–30.04.2022 проведено інформування, 

опитування, а також розповсюджено поліграфічні матеріали на 23 вулицях 

міста, з 01.05–05.05.2022 було проведено інформування щодо 

перейменування 5 станцій київського метрополітену.  

Також, КП «Київінформ» проводить постійну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з залучення киян до інструментів партисипації та інформує читачів 

про створення відкритих просторів (громадських хабів), зокрема, на: 

− вебпорталі «Вечірній Київ» створено відповідні тематичні хештеги: 

 # Vcentri Hub (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/860/); 

 # ЦПКІ (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/344/); 

 # Громадянське суспільство  (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/86/); 

 # Комунікації (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/85/), 

 # Громадський бюджет (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/65/); 

КП КМР «ТК «Київ» та КП «Радіостанція «Голос Києва» у радіо- і телеефірі 

в межах проєкту «Київ. Newsroom», у соцмережах та на спільній 

мультимедійній платформі КП КМР «ТК «Київ» та КП «Радіостанція «Голос 

Києва» «КИЇВ МЕДІА» (https://kyiv.media) проводять постійну інформаційно-

https://vechirniy.kyiv.ua/tag/860/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/344/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/86/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/85/
https://vechirniy.kyiv.ua/tag/65/
https://kyiv.media/
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роз’яснювальну роботу з залучення киян до інструментів партисипації та 

інформують про створення відкритих просторів (громадських хабів)  

 

 

 

Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City 

Завдання 4.1. Розвиток сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними 

204 Розвиток міської сервісної 

мережевої інфраструктури на 

об’єктах комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва 

2021-2023 У звітному періоді укладено договори на придбання обладнання з метою 

забезпечення сталої роботи сервісної мережевої інфраструктури в умовах 

воєнного стану на території України 

 

 

205 Розвиток мобільного додатка із 

особистим кабінетом 

користувача для швидкого та 

зручного доступу громадян до 

всіх електронних міських сервісів 

2021-2023 Протягом звітного періоду здійснювалась робота з модернізації мобільного 

додатку «Київ цифровий» інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» (далі – ІТС 

ПЦМС «Київ цифровий»), щодо: 

− оптимізовано та сформовано нові звіти з можливістю фільтрувати метрик 

та забезпечено можливість ІТС ПЦМС «Київ цифровий»: 

 налаштування адміністратором транспортної картки; 

 інтегрування з Програмною платформою електронних послуг; 

 оновлення до нової версії мобільного додатка; 

 керування швидким доступом до розділів послуг мобільного додатка з 

адміністративної частини системи (відключення / підключення послуги); 

 додавання тега «beta-версія» в розділі (послуги) з метою тестування нової 

послуги, отримання зворотного зв’язку для вдосконалення порядку надання 

послуг користувачам; 

 генерування QR-коду з електронної транспортної картки для сплати проїзду 

без використання пластикової картки; 

 налаштування модуля аналітики; 

 коригування інформації в електронній справі фахівцем інспекції з 

паркування; 

 введення даних про транспортний засіб (марка і модель транспортного 

засобу) в автоматизованому робочому місці інспектора з паркування; 

 формування та ведення довідників правопорушень і постанов про 

накладення адміністративного стягнення за порушення правил зупинки, 

стоянки й паркування транспортних засобів, зон для паркування тощо; 

 ведення обліку транспортних засобів, евакуйованих за порушення правил 

зупинки, стоянки, паркування; 

 формування звітності кількості сесій паркування, винесених постанов про 

накладення адміністративного стягнення за порушення правил зупинки, 
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стоянки й паркування транспортних засобів, проведених евакуацій 

транспортних засобів; 

 формування аналітичних даних про результати роботи інспекторів з 

паркування (кількість перевірених транспортних засобів за робочий час, 

кількість винесених постанов про накладення адміністративного стягнення 

за порушення правил зупинки, стоянки й паркування транспортних 

засобів); 

 відображення можливості переходу з мобільного додатка на зовнішні 

вебсторінки за посиланням; 

 запобігання авторизації автоматизованими системами шляхом перевірки 

унікальності мобільного пристрою; 

 створення автоматизованої e-mail-розсилки з даними щодо послуг з 

паркування, послуг з евакуації й винесення постанов про накладення 

адміністративного стягнення за порушення правил зупинки, стоянки, 

паркування транспортних засобів; 

 створення облікового запису у реєстрі замовлень абонементів для 

паркування транспортних засобів юридичних осіб; 

  відображення розкладу руху громадського транспорту  

м. Києва; 

 голосування за електронні петиції; 

 відображення вільних місць для паркування на міських майданчиках; 

 здійснення запису на прийом до фахівців центрів надання адміністративних 

послуг (електронна черга); 

 формування електронної взаємодії шляхом використання прикладного 

програмного інтерфейсу для мобільного додатка «АРМ інспектора з 

паркування», зокрема щодо використання логіна та кваліфікованого 

електронного підпису інспектора з паркування під час авторизації; 

розпізнавання державного номера транспортного засобу за допомогою 

відеорежиму додатку «АРМ інспектора з паркування»; 

 відображення показників про екологічний стан міста (показники 

забруднення повітря); 

 відображення статусу транспортної картки під час дії обмежувальних 

заходів у місті Києві; 

 редагування інформації в мобільному додатку «Київ цифровий» шляхом 

додавання до кожного розділу мобільного додатка кнопки видалення; 

 зберігання пуш-повідомлень на головному екрані облікового запису; 

− створено модуль щодо: 

 проведення та участі в опитуваннях користувачам мобільного додатка 

«Київ цифровий» та формування механізму отримання даних щодо 

результатів опитувань для подальшого аналізу; 
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 відображення електронних перепусток «Електронна перепустка»: 

створення модуля відображення електронних перепусток «Електронна 

перепустка» для надання можливості вільного переміщення працівникам 

підприємств критичної інфраструктури в ході виконання своїх посадових 

обов’язків під час дій обмежувальних заходів, зокрема, у період 

комендантської години та/або воєнного стану; реалізації взаємодії із 

програмним забезпеченням «Система керування спеціальними 

перепустками «Карантин»; 

Крім того, ІТС ПЦМС «Київ цифровий» в умовах воєнного стану 

передбачено: 

− інформування через повідомлення про початок та кінець повітряної 

тривоги, а також можливість відключати/включати звукове сповіщення; 

− відображення посилання на інформаційні сервіси: 

 в розділі «Допомога армії»: телеграм-канал «Повідомити про ворожі 

війська», сайт де можливо повідомити про військові злочини; сайт КМДА, 

для тих хто бажає стати донором крові;  

 в розділі «Допомога Киянам»: Google-форму (анкету) для юридичних осіб, 

для надання гуманітарної допомоги в м. Києві; Google-мапу, з інформацією 

про гуманітарні штаби міста Києва; сайт підключення WiFi в укриттях м. 

Києва з можливістю подати заявку на підключення; 

 в розділі «Офіційна інформація»: офіційний канал КМДА; сторінку Офісу 

Президента України; офіційний канал мера;  офіційну сторінку 

Генерального штабу та Збройних сил України; 

 Google-мапу укриттів в м. Києві;  

 телеграм-канал КМДА;  

 сторінку в соціальних мережах Генерального штабу Збройних сил України;  

 телеграм-канал «Народний месник» (для можливості повідомити про 

мітки);  

 сайт «Знайди прихисток»;  

 сайт оплати фонду «Повернись живим»; 

  інструкцію дій при обстрілі;  

 Google-мапу працюючих аптек, хлібних магазинів, працюючих магазинів, 

травмпунктів міста Києва, працюючих АЗС, працюючих СТО, працюючого 

бізнесу тощо 

206 Забезпечення високошвидкісним 

доступом до мережі Інтернет та 

міських сервісів у закладах освіти 

та охорони здоров’я м. Києва 

2021-2023 Станом на 01.10.2022 до широкосмугового доступу до Інтернету міської 

мережевої інфраструктури підключено: 

− 736 закладів освіти, зокрема з них: 

 34 об’єкти укриття у закладах середньої освіти у семи районах м. Києва; 

− 48 закладів охорони здоров’я 
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207 Створення муніципальної мережі 

wi-fi для забезпечення доступу до 

мережі Інтернет та електронних 

послуг мешканцям та гостям 

м. Києва 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року вивчалося питання необхідності дооснащення та 

модернізації муніципальних Wi-Fi мереж для підготовки відповідних 

технічних вимог в умовах воєнного стану. 

Крім того, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно із столичними інтернет-провайдерами впроваджує 

проєкт зі створення платформи для підключення Wi-Fi інтернету в укриттях 

та бомбосховищах, зокрема підключено вже 815 укриттів 

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

 

208 Розбудова міського дата-центру, 

створення резервного дата-

центру, модернізація локальних 

обчислювальних мереж 

структурних підрозділів КМДА, 

створення систем та центру 

кібербезпеки 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року в межах супроводження та технічної підтримки 

функціонування всіх систем апаратно-програмного комплексу міського дата-

центру:  

− придбано та замінено батарейні модулі системи безперебійного 

електроживлення для забезпечення центру обробки даних (міського дата-

центру) безперебійним електричним живленням серверного обладнання та 

системи кондиціювання (договір від 10.08.2022 № 10082022); 

− укладено договір (від 21.07.2022 № 21072022) з надання послуг для потреб 

м. Києва  щодо оренди промислового дата-центру;  розміщення обладнання в 

дата-центрі та каналів передачі даних;  

− закуплено послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних 

комплексів; 

− проаналізовано наявність та рівень цін на ринку на апаратний ресурс та 

системне програмне забезпечення, необхідного для оснащення резервного 

дата-центру зокрема: 

 сформовано вимоги до побудови резервного дата-центру (з урахуванням 

умов воєнної агресії російської федерації проти України); 

 розпочато розробку технічної документації; 

− змонтовано локальну обчислювальну мережу архівного відділу в будівлі 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та додаткову 

структуровану кабельну систему (далі - СКС) Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

адміністрації); 

− створено центр моніторингу та кібербезпеки міських сервісів у складі СКП 

«Київтелесервіс» для побудови контрольованого середовища для 

моделювання поточної чи можливої конфігурації обладнання, виконання 

практичних завдань та оцінки рівня кваліфікації щодо цільових мереж та 

інфраструктури із розгортанням реальних атак з метою відпрацювання 

контрзаходів, необхідних для запобігання або реагування на кіберзагрози в 

умовах воєнного стану на території України  
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209 Розвиток та розширення 

функціоналу ІТС «Єдина міська 

платформа електронної 

взаємодії, управління даними та 

сервісами», інтеграція 

інформаційно-аналітичних 

систем у єдину міську платформу 

з метою удосконалення та 

збільшення кількості сервісів для 

населення в електронному 

вигляді та забезпечення їх 

подальшого розвитку 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року здійснювався супровід та технічна підтримка 

функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина міська 

платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами» 

 

210 Розвиток міських реєстрів, 

проєкту «Мініципальна картка 

«Картка киянина» та інших 

інформаційних ресурсів 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року забезпечено супровід та технічну підтримку: 

− інформаційної системи «Муніципальний реєстр»; 

− функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів 

нерухомості міста Києва» автоматизованої системи «Нормативно-довідкова 

інформація»; 

 інформаційної системи «Реєстр територіальної громади  

м. Києва»; 

− інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів 

багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка 

киянина»: 

 опрацьовано звернення громадян щодо роботи «Картки киянина»;  

 надано консультації працівникам управлінь соціального захисту населення;  

 проведено перевірку даних від АТ «Ощадбанк» (створено нові вихідні 

форми згідно з рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4007/4048 

«Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві», 

сформовано оновлені звіти для Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен»); 

 виправлено дані щодо некоректно замовлених карток, які виникли в 

результаті кібератаки; 

 надано пропозиції щодо внесення змін до положення інформаційно-

телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної 

електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»; 

 опрацьовано протокол обміну даними з Єдиним державним 

автоматизованим реєстром пільговиків; в частині протоколу обміну даними 

з податковою інспекцією України. 

Визначено потреби у модернізації та підготовлено проєкти технічних вимог 

щодо: 
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− автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» в частині 

функціонального компонента «Модуль  консолідації адрес об’єктів 

нерухомості міста Києва»; 

− інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів 

багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка 

киянина»; 

− інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин»; 

− інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної 

громади м. Києва» 

211 Розгортання мережі LoRaWAN та 

розвиток платформи інтернету 

речей (ІоТ) 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року: 

− забезпечено виконання 4-го етапу впровадження опорної безпроводової 

мережі зв’язку LoRaWAN; 

− підготовлено  технічні вимоги для закупівлі 23 базових станцій та 

устаткування для керування та обслуговування засобів мережі зв’язку з 

супутніми послугами з впровадження для створення системи раннього 

оповіщення від техногенних загроз та екологічного моніторингу. 

Крім того: 

− розпочато розробку технічних вимог до послуг з адаптації та модернізації 

IoT-платформи відповідно до потреб комунальних підприємств та служб 

м. Києва; 

− продовжено освоєння пакету програмного забезпечення для роботи з 

даними, що надходять з кінцевих пристроїв до платформи інтернету речей, та 

іншими даними, завантаженими в ручному режимі або внаслідок інтеграції 

(взаємодії) із сторонніми системами через доступні інтерфейси, зокрема 

Thingsboard  IoT-Platform; 

− здійснено дослідну експлуатацію програмного комплексу на території  

Оболонського району щодо: 

 приладів контролю відкриття люків та ліфтових приміщень; 

 давачів контролю рівня сміття у контейнерах для ПЕТ-пляшок 

 

212 Створення CRM-системи 

(створення, впровадження, 

супровід та модернізація 

автоматизованої системи 

управління єдиною міською 

абонентською службою) 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року роботи зі створення, впровадження, супроводу та 

модернізації автоматизованої системи управління єдиною міською 

абонентською службою не виконувалися 

Кошти з бюджету м. Києва на виконання 

заходу у звітному періоді не виділялися 

Завдання 4.2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань 

213 Розробка стандартів Smart City з 

метою стимулювання 

співробітництва між містом, 

бізнесом, спільнотою 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року роботи із розробки стандартів Smart City не 

виконувалися 

Кошти з бюджету м. Києва на виконання 

заходу у звітному періоді не виділялися 
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214 Стимулювання розвитку 

інноваційного середовища 

(створення хабів та інкубаторів 

міських проєктів, стимулювання 

співпраці університетів, 

дослідницьких структур, ІТ-

індустрії, міської влади та 

громадського сектору) 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року з метою розвитку інноваційного середовища 

(створення хабів та інкубаторів міських проєктів, стимулювання співпраці 

університетів, дослідницьких структур, ІТ-індустрії, міської влади та 

громадського сектору) забезпечено співпрацю щодо: 

− розвитку сфери телеметрії з волонтерськими групами; 

− спільних проєктів з апробації нових технічних рішень з партнерами 

Франції та Канади; 

− використання засобів телеметрії в екстремальних ситуаціях спільно з 

комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку»; 

− напрямів розвитку міської телеметрії з підприємствами, зокрема КК 

«Київавтодор», КП «Київкомунсервіс», КП «Київтеплоенерго», КП 

«Київводоканал» тощо; 

− спільних заходів в умовах воєнного стану з представниками бізнесу та 

військових структур. 

Крім того: 

− підготовлено та подано заявки м. Києва на конкурси: 

 Innovation City Award у співпраці з Міністерством цифрової трансформації 

України та Ukraininan Startup Fund; 

 Smart City Award Barcelona; 

‒ розроблено навчальні програми та матеріали для атестації студентів спільно 

з фахівцями «Київтелесервіс» та факультетом інформаційних технологій та 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка; 

− започатковано науково-технічне співробітництво з факультетом 

радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ ім. Тараса Шевченка 

(IоТ-лабораторію підключено до міської мережі зв’язку LoRaWAN); 

‒ забезпечено менторство в програмі USAID «Women in cybersecurity» 

 

215 Створення сучасної ефективної 

платформи управління міською 

інфраструктурою та даними у 

різних сферах життєдіяльності 

міста 

2021-2023 У січні–вересні 2022 року забезпечено супровід та технічну підтримку: 

− системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної 

освіти територіальної громади міста Києва  

(СЕЗ ЗДО), зокрема оголошено закупівлі: 

 «Супровід Системи електронного запису дітей до комунальних закладів 

дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО»; 

 «Модернізація Системи електронного запису дітей до комунальних 

закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ 

ЗДО»; 

− укладено договір щодо модернізації інформаційно-аналітичної системи 

«Карта освітніх потреб» за результатами відкритих торгів; 

 проведено дослідну експлуатацію інформаційно-аналітичної системи 

«Карта освітніх потреб»; 
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− наповнення бази даних системи автоматизації взаємозв’язків між 

учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного 

застосунку; 

 визначення потреб та пропозицій щодо створення системи єдиного 

цифрового освітнього простору м. Києва; 

 системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої 

освіти (EMS – educational management system), зокрема підготовлено проєкти 

технічних вимог та визначено потреби у модернізації; 

− автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі – АСОП) в міському 

пасажирському транспорті м. Києва: 

 випущено та доставлено в школи 172526 електронних учнівських квитків 

та 103333 студентських квитків; 

 проводився збір та опрацювання пропозицій від структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та підпорядкованих їм підприємств та організацій для  

формування проєктів технічних вимог щодо модернізації та розвитку 

АСОП; 

 організовано закупівлю «Монтаж автоматів з продажу та поповнення 

ресурсу засобів оплати проїзду в м. Києві» 

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб 

Завдання 5.1. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади 

216 Впровадження системи 

управління якістю (стандартів 

ISO) 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року захід не виконувався У зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та 

введенням воєнного стану в Україні 

відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, закупівля послуг з 

наглядового аудиту відповідності 

системи управління якістю Департаменту 

внутрішнього фінансового контролю та 

аудиту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) міжнародному стандарту 

ISO 9001:2015 не проведена 
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Завдання 5.2. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій 

217 Розробка і впровадження системи 

управлінської звітності для 

комунальних підприємств міста 

Києва, які мають стратегічне 

значення для столиці відповідно 

до міжнародних практик 

2021-2023 Виконано. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та 

контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку 

підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у якому є 

частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в 

розмірі не менше як 30%» підприємствами разом з органами управління 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) здійснюється розробка проєктів середньострокових 

стратегічних планів розвитку на період 2020-2022, 2021-2023 та на 2023-

2025 роки. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 03.12.2018 № 2178 затверджено 

Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників ефективності 

діяльності та завдань підприємств та організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську 

діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної 

самостійності, самоокупності та самофінансування з метою вдосконалення 

процесу оцінювання результатів діяльності підприємств та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

 

218 Вдосконалення системи 

внутрішнього контролю 

відповідно до Порядку СВК та 

моделі COSO 

2021-2023 У січні-вересні 2022 року забезпечено підготовку звіту про стан організації та 

здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього 

контролю в виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях 

за 2021 рік, шляхом надання роз’яснень структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям, а також 

узагальнення інформації за 2021 рік. 

Здійснюється поточна консультаційна підтримка структурних підрозділів 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій 

 

219 Розробка та затвердження 

стратегічних планів діяльності 

підприємств, установ, 

організацій комунальної 

власності м. Києва на 

середньострокову перспективу 

2021-2023 Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та 

контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку 

підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у якому є 

частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в 
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розмірі не менше як 30%», підприємствами проводилася робота з розробки 

стратегічних планів на період 2020-2022 роки, 2021-2023 роки та на 2023-

2025 роки. 

Станом на 01.10.2022 Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

опрацьовано 259 стратегічних планів на 2020-2022 роки, 2021-2023 роки та на 

2023-2025 роки (в томі числі зі змінами), з них погоджено 184 

220 Підвищення фінансової та 

операційної ефективності 

діяльності комунальних 

підприємств міста Києва шляхом 

покращення якості виконання 

покладених на них функцій і 

завдань та оптимізації їх 

кількості 

2021-2023 У 2021 році відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 грудня 2018 

року № 2178 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення 

ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств та 

організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання 

прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та 

самофінансування» з метою впровадження ефективних методів управління 

діяльністю підпорядкованих суб’єктів господарювання за допомогою 

правильно визначених ключових показників ефективності (КПЕ), 

підприємствами здійснюється розробка КПЕ та погодження планів їх 

діяльності та завдань. 

За звітний період 2022 року Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) опрацьовано: 

− 181 проєкт фінансового плану на 2022 рік, з них погоджено 124; 

69 КПЕ на період 2022 року, з них погоджено 41 

 

221 Підвищення ефективності 

видатків структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та 

комунальних підприємств 

територіальної громади міста 

Києва шляхом оптимізації 

процедур публічних закупівель 

(створення централізованої 

закупівельної організації міста 

Києва) 

2021-2023 Рішенням Київської міської ради від 13.03.2022 № 4544/4585 «Про утворення 

комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Централізована закупівельна організація 

міста Києва» створено Централізовану закупівельну організацію міста Києва 

 

Завдання 5.3. Забезпечення ефективного управління активами міста 

222 Оцифрування інвентаризаційних 

справ, які зберігаються у 

сховищах КП «Київське міське 

бюро технічної інвентаризації», 

2021-2023 Відповідно до Міської цільової програми «Управління об’єктами 

комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 

роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 

№ 4032/4073, передбачено продовжити роботу щодо оцифрування 
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та формування бази даних, 

впровадження та супроводження 

системи автоматизації процесів 

ведення електронної бази даних 

технічної документації на об'єкти 

нерухомого майна міста Києва 

інвентаризаційних справ, які зберігаються у сховищах КП «Київське міське 

бюро технічної інвентаризації» та створення електронної бази даних. 

У січні-червні 2022 року підготовлено документацію для проведення 

відкритих торгів з закупівлі код Класифікатора ДК 021:2015 (CPV):  

72310000-1 «Послуги з обробки даних» (Продовження створення електронної 

бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна міста Києва), 

зокрема: 

− Лот № 1 – Послуги з продовження створення електронної бази даних 

технічної документації на об’єкти нерухомого майна міста Києва та введення 

в експлуатацію Автоматизованої системи управління електронними 

інформаційними ресурсами (далі - АСУ ЕІР); 

− Лот № 2 – Послуги з розроблення Комплексу засобів захисту інформації 

від несанкціонованого доступу Автоматизованої системи управління 

електронними інформаційними ресурсами та консолідація електронних 

інформаційних баз та реєстрів у складі АСУ ЕІР 

223 Створення сервісу в рамках 

єдиного мобільного додатка із 

особистим кабінетом, який 

надаватиме користувачам 

інформацію про оренду майна: 

власник, місце розташування, 

вартість, можливість 

попереднього бронювання, 

мінімальний / максимальний 

період оренди та інші умови 

2021-2023 У звітному періоді 2022 року забезпечено супровід та технічну підтримку 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-аналітична 

звітність для органів влади, громадян та бізнесу» (далі – ІТС «Звітність»). 

Крім того, зібрано та опрацьовано пропозиції структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) і підпорядкованих їм підприємств та організацій для 

формування проєкту технічних вимог на модернізацію ІТС «Звітність». 

Також, планується модернізувати програмний модуль  «Облік та 

відображення об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва 

Департаменту комунальної власності м. Києва» для забезпечення інтеграції з 

геопорталом ІАС «Майно» 

 

 

Додатками до цього Звіту є: 

Додаток 1 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за напрямами використання бюджетних коштів 

у 2022 році за січень-вересень 2022 року на 15 арк. в 1 прим. 

Додаток 2 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках 

бюджетних коштів (зведена) у 2022 році за січень-вересень 2022 року на 9 арк. в 1 прим. 

Додаток 3 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках 

бюджетних коштів у 2022 році в частині капітальних вкладень за січень-вересень 2022 року на 55 арк. в 1 прим. 

Додаток 4 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках 

бюджетних коштів у 2022 році в частині капітальних ремонтів за січень-вересень 2022 року на 15 арк. в 1 прим. 
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 13154681,7 542809,9 471636,9      4,1 10990542,8 540538,1 471636,9      4,9  50000,0 2114138,9   2271,8      0,1

- капiтальнi вкладення 5868366,1 332086,7 313832,9      5,7 4318366,1 329814,9 313832,9      7,6  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальний ремонт 7286315,6 210723,2 157803,9      2,9 6672176,7 210723,2 157803,9      3,2 614138,9

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА IНФРАСТРУКТУРА, 

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 
6920348,3 131877,7 129472,3      1,9 4756209,4 129605,9 129472,3      2,7  50000,0 2114138,9   2271,8      0,1

- капiтальнi вкладення 3683621,3 131877,7 129472,3      3,6 2133621,3 129605,9 129472,3      6,1  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальний ремонт 3236727,0 2622588,1 614138,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 6878848,3 130624,1 128218,7      1,9 4714709,4 128352,3 128218,7      2,7  50000,0 2114138,9   2271,8      0,1

- капiтальнi вкладення 3642121,3 130624,1 128218,7      3,6 2092121,3 128352,3 128218,7      6,1  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальний ремонт 3236727,0 2622588,1 614138,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 249000,0 249000,0

- капiтальнi вкладення 124000,0 124000,0

- капiтальний ремонт 125000,0 125000,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 2750781,4 2136642,5 614138,9

- капiтальнi вкладення 372054,4 372054,4

- капiтальний ремонт 2378727,0 1764588,1 614138,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки

за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 році

Найменування

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Додаток 1

до звіту про виконання 

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2021-2023 роки

в тому числі:

за січень - вересень 2022 року

Цільові фонди
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

Найменування

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

- капiтальнi вкладення 2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
824860,4   3173,0   3173,0      0,4 824860,4   3173,0   3173,0      0,4

- капiтальнi вкладення 774860,4   3173,0   3173,0      0,4 774860,4   3173,0   3173,0      0,4

- капiтальний ремонт  50000,0  50000,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  29884,0  29884,0

- капiтальнi вкладення  29884,0  29884,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 702314,5 702314,5

- капiтальнi вкладення  32314,5  32314,5

- капiтальний ремонт 670000,0 670000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
 76000,0  76000,0

- капiтальнi вкладення  63000,0  63000,0

- капiтальний ремонт  13000,0  13000,0

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ  15000,0  15000,0

- капiтальнi вкладення  15000,0  15000,0

КП "ПЛЕСО"  15000,0  15000,0

- капiтальнi вкладення  15000,0  15000,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
   500,0    500,0

- капiтальнi вкладення    500,0    500,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 16000,0   1253,6   1253,6      7,8  16000,0   1253,6   1253,6      7,8

- капiтальнi вкладення  16000,0   1253,6   1253,6      7,8  16000,0   1253,6   1253,6      7,8

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 10000,0  10000,0

- капiтальнi вкладення  10000,0  10000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 3318916,5 186012,3 160090,7      5,6 3318916,5 186012,3 160090,7      5,6
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

Найменування

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

- капiтальнi вкладення 883511,9 121560,4 115958,8     13,8 883511,9 121560,4 115958,8     13,8

- капiтальний ремонт 2435404,6  64451,9  44131,9      2,6 2435404,6  64451,9  44131,9      2,6

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
1036566,0 115806,6 114285,3     11,2 1036566,0 115806,6 114285,3     11,2

- капiтальнi вкладення 538723,0 115806,6 114285,3     21,5 538723,0 115806,6 114285,3     21,5

- капiтальний ремонт 497843,0 497843,0

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"  99000,0   5942,6   4421,3      6,0  99000,0   5942,6   4421,3      6,0

- капiтальнi вкладення  95000,0   5942,6   4421,3      6,3  95000,0   5942,6   4421,3      6,3

- капiтальний ремонт   4000,0   4000,0

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"  60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

- капiтальнi вкладення  60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"  33300,0  33300,0

- капiтальнi вкладення  22000,0  22000,0

- капiтальний ремонт  11300,0  11300,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  57144,9  57144,9

- капiтальнi вкладення  57144,9  57144,9

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ   7943,0   7943,0

- капiтальнi вкладення    800,0    800,0

- капiтальний ремонт   7143,0   7143,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО   7900,0   7900,0

- капiтальний ремонт   7900,0   7900,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 

ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
  6000,0   6000,0

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

- капiтальний ремонт   1000,0   1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 12361,6  12361,6

- капiтальнi вкладення  12361,6  12361,6
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
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Профінан-
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% 
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% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Найменування

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   1500,0   1500,0

- капiтальний ремонт   1500,0   1500,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

195682,5 195682,5

- капiтальнi вкладення  18728,4  18728,4

- капiтальний ремонт 176954,1 176954,1

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

- капiтальнi вкладення 228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

СВКП "КИЇВВОДФОНД"   8088,1   8088,1

- капiтальнi вкладення   4588,1   4588,1

- капiтальний ремонт   3500,0   3500,0

КП "КИЇВКОМУНСЕРВIС"   6500,0   6500,0

- капiтальнi вкладення   6500,0   6500,0

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 312545,9  27956,3  27956,3      8,9 312545,9  27956,3  27956,3      8,9

- капiтальнi вкладення  28000,0  27956,3  27956,3     99,8  28000,0  27956,3  27956,3     99,8

- капiтальний ремонт 284545,9 284545,9

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
151500,0 151500,0

- капiтальнi вкладення 151500,0 151500,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 80000,0  80000,0

- капiтальнi вкладення  80000,0  80000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35500,0  35500,0

- капiтальнi вкладення  35500,0  35500,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  36000,0  36000,0

- капiтальнi вкладення  36000,0  36000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  31249,0   4080,3     13,1  31249,0   4080,3     13,1
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Програма Освоєно
Профінан-

совано
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освоєння
Програма Освоєно
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Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

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

Найменування

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

- капiтальнi вкладення  30893,7   4080,3     13,2  30893,7   4080,3     13,2

- капiтальний ремонт    355,3    355,3

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
 31249,0   4080,3     13,1  31249,0   4080,3     13,1

- капiтальнi вкладення  30893,7   4080,3     13,2  30893,7   4080,3     13,2

- капiтальний ремонт    355,3    355,3

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 698045,5   1762,3   1673,5      0,3 698045,5   1762,3   1673,5      0,3

- капiтальнi вкладення 124366,5   1673,5   1673,5      1,3 124366,5   1673,5   1673,5      1,3

- капiтальний ремонт 573679,0     88,8 573679,0     88,8

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 382642,0     88,8 382642,0     88,8

- капiтальнi вкладення  35853,8  35853,8

- капiтальний ремонт 346788,2     88,8 346788,2     88,8

КП "ПЛЕСО" 289903,5 289903,5

- капiтальнi вкладення  63012,7  63012,7

- капiтальний ремонт 226890,8 226890,8

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  10500,0   1673,5   1673,5     15,9  10500,0   1673,5   1673,5     15,9

- капiтальнi вкладення  10500,0   1673,5   1673,5     15,9  10500,0   1673,5   1673,5     15,9

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА"
 15000,0  15000,0

- капiтальнi вкладення  15000,0  15000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  14096,9   3146,3   3146,3     22,3  14096,9   3146,3   3146,3     22,3

- капiтальний ремонт  14096,9   3146,3   3146,3     22,3  14096,9   3146,3   3146,3     22,3

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
112204,0  17022,4   6735,1     15,2 112204,0  17022,4   6735,1     15,2

- капiтальний ремонт 112204,0  17022,4   6735,1     15,2 112204,0  17022,4   6735,1     15,2

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
167419,1    500,1      0,3 167419,1    500,1      0,3
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Цільові фонди

- капiтальний ремонт 167419,1    500,1      0,3 167419,1    500,1      0,3

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
177541,6  22361,4  21260,0     12,6 177541,6  22361,4  21260,0     12,6

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

- капiтальний ремонт 172541,6  22361,4  21260,0     13,0 172541,6  22361,4  21260,0     13,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
184272,2  12897,0   9920,2      7,0 184272,2  12897,0   9920,2      7,0

- капiтальний ремонт 184272,2  12897,0   9920,2      7,0 184272,2  12897,0   9920,2      7,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
161057,8   7192,3   3070,3      4,5 161057,8   7192,3   3070,3      4,5

- капiтальний ремонт 161057,8   7192,3   3070,3      4,5 161057,8   7192,3   3070,3      4,5

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 72138,6  72138,6

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

- капiтальний ремонт  67138,6  67138,6

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 59644,8    649,4      1,1  59644,8    649,4      1,1

- капiтальний ремонт  59644,8    649,4      1,1  59644,8    649,4      1,1

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
140213,7    594,2      0,4 140213,7    594,2      0,4

- капiтальний ремонт 140213,7    594,2      0,4 140213,7    594,2      0,4

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
177633,2 177633,2

- капiтальнi вкладення  20000,0  20000,0

- капiтальний ремонт 157633,2 157633,2

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
135334,1 135334,1

- капiтальнi вкладення   8028,7   8028,7

- капiтальний ремонт 127305,4 127305,4

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  41000,0  41000,0
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автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

- капiтальнi вкладення  41000,0  41000,0

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ  41000,0  41000,0

- капiтальнi вкладення  41000,0  41000,0

КП "ПЛЕСО"  31000,0  31000,0

- капiтальнi вкладення  31000,0  31000,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  10000,0  10000,0

- капiтальнi вкладення  10000,0  10000,0

ОСВIТА 1697279,0 175930,1 134605,4     10,4 1697279,0 175930,1 134605,4     10,4

- капiтальнi вкладення 751663,1  43962,1  34625,9      5,8 751663,1  43962,1  34625,9      5,8

- капiтальний ремонт 945615,9 131968,0  99979,5     14,0 945615,9 131968,0  99979,5     14,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ  19631,0  19631,0

- капiтальний ремонт  19631,0  19631,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 388640,1 388640,1

- капiтальнi вкладення 311256,3 311256,3

- капiтальний ремонт  77383,8  77383,8

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35000,5  35000,5

- капiтальнi вкладення  35000,5  35000,5

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 174000,0 174000,0

- капiтальнi вкладення 174000,0 174000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

 65255,8  65255,8

- капiтальнi вкладення  65255,8  65255,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 114383,8 114383,8

- капiтальнi вкладення  37000,0  37000,0

- капiтальний ремонт  77383,8  77383,8
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Цільові фонди

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
140410,4  48944,5  30974,9     34,9 140410,4  48944,5  30974,9     34,9

- капiтальнi вкладення  40812,6   5539,8   5539,8     13,6  40812,6   5539,8   5539,8     13,6

- капiтальний ремонт  99597,8  43404,7  25435,1     43,6  99597,8  43404,7  25435,1     43,6

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
251539,0  53902,2  52368,5     21,4 251539,0  53902,2  52368,5     21,4

- капiтальнi вкладення  95376,8  23095,3  23095,3     24,2  95376,8  23095,3  23095,3     24,2

- капiтальний ремонт 156162,2  30806,9  29273,2     19,7 156162,2  30806,9  29273,2     19,7

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
133437,8   1884,5      1,4 133437,8   1884,5      1,4

- капiтальнi вкладення  65000,0   1884,5      2,9  65000,0   1884,5      2,9

- капiтальний ремонт  68437,8  68437,8

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
128987,3    908,8    611,1      0,7 128987,3    908,8    611,1      0,7

- капiтальний ремонт 128987,3    908,8    611,1      0,7 128987,3    908,8    611,1      0,7

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 79460,5  28201,5  28182,2     35,5  79460,5  28201,5  28182,2     35,5

- капiтальнi вкладення  27000,0      2,4  27000,0      2,4

- капiтальний ремонт  52460,5  28199,1  28182,2     53,8  52460,5  28199,1  28182,2     53,8

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 87744,1   2398,4   2398,4      2,7  87744,1   2398,4   2398,4      2,7

- капiтальнi вкладення  30000,0  30000,0

- капiтальний ремонт  57744,1   2398,4   2398,4      4,2  57744,1   2398,4   2398,4      4,2

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
118412,5   9770,5   2676,3      8,3 118412,5   9770,5   2676,3      8,3

- капiтальнi вкладення  31619,9  31619,9

- капiтальний ремонт  86792,6   9770,5   2676,3     11,3  86792,6   9770,5   2676,3     11,3

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 90468,2  22301,6  17225,2     24,7  90468,2  22301,6  17225,2     24,7

- капiтальнi вкладення  18000,0   5990,8   5990,8     33,3  18000,0   5990,8   5990,8     33,3
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Цільові фонди

- капiтальний ремонт  72468,2  16310,8  11234,4     22,5  72468,2  16310,8  11234,4     22,5

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
198590,6   7449,3      3,8 198590,6   7449,3      3,8

- капiтальнi вкладення 132597,5   7449,3      5,6 132597,5   7449,3      5,6

- капiтальний ремонт  65993,1  65993,1

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 59957,5    168,8    168,8      0,3  59957,5    168,8    168,8      0,3

- капiтальний ремонт  59957,5    168,8    168,8      0,3  59957,5    168,8    168,8      0,3

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 481784,0  11262,3  11262,3      2,3 481784,0  11262,3  11262,3      2,3

- капiтальнi вкладення 220136,2   1804,3   1804,3      0,8 220136,2   1804,3   1804,3      0,8

- капiтальний ремонт 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 472601,5   9458,0   9458,0      2,0 472601,5   9458,0   9458,0      2,0

- капiтальнi вкладення 210953,7 210953,7

- капiтальний ремонт 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

- капiтальний ремонт 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  54500,0  54500,0

- капiтальнi вкладення  54500,0  54500,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
110953,7 110953,7

- капiтальнi вкладення 110953,7 110953,7

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ М. КИЄВА  40000,0  40000,0

- капiтальнi вкладення  40000,0  40000,0

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА

  1500,0   1500,0

- капiтальнi вкладення   1500,0   1500,0
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КНП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ДИТЯЧА КЛIНIЧНА 

ЛIКАРНЯ №2"
  4000,0   4000,0

- капiтальнi вкладення   4000,0   4000,0

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

  8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

- капiтальнi вкладення   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

- капiтальнi вкладення   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
   800,0    800,0

- капiтальнi вкладення    800,0    800,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦIАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
193508,2  29840,3  28929,7     15,4 193508,2  29840,3  28929,7     15,4

- капiтальнi вкладення  95114,7  29281,0  28370,4     30,8  95114,7  29281,0  28370,4     30,8

- капiтальний ремонт  98393,5    559,3    559,3      0,6  98393,5    559,3    559,3      0,6

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  10000,0  10000,0

- капiтальний ремонт  10000,0  10000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  59197,2  59197,2

- капiтальнi вкладення  12000,0  12000,0

- капiтальний ремонт  47197,2  47197,2

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  5000,0   5000,0

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 34114,7  15232,0  15232,0     44,6  34114,7  15232,0  15232,0     44,6

- капiтальнi вкладення  34114,7  15232,0  15232,0     44,6  34114,7  15232,0  15232,0     44,6

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  5500,0   5500,0

- капiтальний ремонт   5500,0   5500,0
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Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
   700,0    700,0

- капiтальний ремонт    700,0    700,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  2398,7   2398,7

- капiтальний ремонт   2398,7   2398,7

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 40000,0  13800,0  13029,4     34,5  40000,0  13800,0  13029,4     34,5

- капiтальнi вкладення  40000,0  13800,0  13029,4     34,5  40000,0  13800,0  13029,4     34,5

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1000,0    249,0    109,0     24,9   1000,0    249,0    109,0     24,9

- капiтальнi вкладення   1000,0    249,0    109,0     24,9   1000,0    249,0    109,0     24,9

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  3000,0   3000,0

- капiтальнi вкладення   3000,0   3000,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 32597,6    559,3    559,3      1,7  32597,6    559,3    559,3      1,7

- капiтальний ремонт  32597,6    559,3    559,3      1,7  32597,6    559,3    559,3      1,7

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 252284,7   3377,3   3251,4      1,3 252284,7   3377,3   3251,4      1,3

- капiтальнi вкладення  91000,0  91000,0

- капiтальний ремонт 161284,7   3377,3   3251,4      2,1 161284,7   3377,3   3251,4      2,1

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 201290,6 201290,6

- капiтальнi вкладення  91000,0  91000,0

- капiтальний ремонт 110290,6 110290,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  70000,0  70000,0

- капiтальнi вкладення  70000,0  70000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 110290,6 110290,6

- капiтальний ремонт 110290,6 110290,6
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано
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освоєння
Програма Освоєно
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Найменування

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

"КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 21000,0  21000,0

- капiтальнi вкладення  21000,0  21000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ
 34600,0   3232,2   3232,2      9,3  34600,0   3232,2   3232,2      9,3

- капiтальний ремонт  34600,0   3232,2   3232,2      9,3  34600,0   3232,2   3232,2      9,3

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  5000,0   5000,0

- капiтальний ремонт   5000,0   5000,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  1100,0   1100,0

- капiтальний ремонт   1100,0   1100,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
   500,0    500,0

- капiтальний ремонт    500,0    500,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1500,0   1500,0

- капiтальний ремонт   1500,0   1500,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  3087,0   3087,0

- капiтальний ремонт   3087,0   3087,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
   407,1    407,1

- капiтальний ремонт    407,1    407,1

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  2800,0    125,9      4,5   2800,0    125,9      4,5

- капiтальний ремонт   2800,0    125,9      4,5   2800,0    125,9      4,5

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  2000,0     19,2     19,2      1,0   2000,0     19,2     19,2      1,0

- капiтальний ремонт   2000,0     19,2     19,2      1,0   2000,0     19,2     19,2      1,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 147352,3   3601,2   3601,2      2,4 147352,3   3601,2   3601,2      2,4
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Найменування

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

- капiтальнi вкладення  66500,0   3601,2   3601,2      5,4  66500,0   3601,2   3601,2      5,4

- капiтальний ремонт  80852,3  80852,3

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  86500,0  86500,0

- капiтальнi вкладення  36500,0  36500,0

- капiтальний ремонт  50000,0  50000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  50000,0  50000,0

- капiтальний ремонт  50000,0  50000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС"
 36500,0  36500,0

- капiтальнi вкладення  36500,0  36500,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 23100,0  23100,0

- капiтальний ремонт  23100,0  23100,0

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1752,3   1752,3

- капiтальний ремонт   1752,3   1752,3

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 36000,0   3601,2   3601,2     10,0  36000,0   3601,2   3601,2     10,0

- капiтальнi вкладення  30000,0   3601,2   3601,2     12,0  30000,0   3601,2   3601,2     12,0

- капiтальний ремонт   6000,0   6000,0

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЇ ТА IНФОРМАТИКА   2685,0   2685,0

- капiтальний ремонт   2685,0   2685,0

ДЕПАРТАМЕНТ СУСПIЛЬНИХ КОМУНIКАЦIЙ   2685,0   2685,0

- капiтальний ремонт   2685,0   2685,0

КП "ЦЕНТР ПУБЛIЧНОЇ КОМУНIКАЦIЇ ТА 

IНФОРМАЦIЇ"
  2685,0   2685,0

- капiтальний ремонт   2685,0   2685,0

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ  65023,8    908,7    423,8      1,4  65023,8    908,7    423,8      1,4
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

- капiтальнi вкладення  10818,9  10818,9

- капiтальний ремонт  54204,9    908,7    423,8      1,7  54204,9    908,7    423,8      1,7

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ   5000,0   5000,0

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  5700,0   5700,0

- капiтальний ремонт   5700,0   5700,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 12818,9  12818,9

- капiтальнi вкладення   2818,9   2818,9

- капiтальний ремонт  10000,0  10000,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 23000,0    149,9      0,7  23000,0    149,9      0,7

- капiтальнi вкладення   3000,0   3000,0

- капiтальний ремонт  20000,0    149,9      0,8  20000,0    149,9      0,8

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
   467,7    467,7

- капiтальний ремонт    467,7    467,7

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  3500,0   3500,0

- капiтальний ремонт   3500,0   3500,0

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 14537,2    758,8    423,8      5,2  14537,2    758,8    423,8      5,2

- капiтальний ремонт  14537,2    758,8    423,8      5,2  14537,2    758,8    423,8      5,2

БУДIВНИЦТВО I РЕГIОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК  34500,0  34500,0

- капiтальнi вкладення  25000,0  25000,0

- капiтальний ремонт   9500,0   9500,0

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 

М.КИЄВА
  9500,0   9500,0

- капiтальний ремонт   9500,0   9500,0
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 всього Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Цільові фонди

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"   9500,0   9500,0

- капiтальний ремонт   9500,0   9500,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХIТЕКТУРИ
 25000,0  25000,0

- капiтальнi вкладення  25000,0  25000,0
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ВСЬОГО 13154681,7 542809,9 471636,9      4,1 10990542,8 540538,1 471636,9      4,9  50000,0 2114138,9   2271,8      0,1

- капiтальнi вкладення 5868366,1 332086,7 313832,9      5,7 4318366,1 329814,9 313832,9      7,6  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальний ремонт 7286315,6 210723,2 157803,9      2,9 6672176,7 210723,2 157803,9      3,2 614138,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 6878848,3 130624,1 128218,7      1,9 4714709,4 128352,3 128218,7      2,7  50000,0 2114138,9   2271,8      0,1

- капiтальнi вкладення 3642121,3 130624,1 128218,7      3,6 2092121,3 128352,3 128218,7      6,1  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальний ремонт 3236727,0 2622588,1 614138,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 249000,0 249000,0

- капiтальнi вкладення 124000,0 124000,0

- капiтальний ремонт 125000,0 125000,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 2750781,4 2136642,5 614138,9

- капiтальнi вкладення 372054,4 372054,4

- капiтальний ремонт 2378727,0 1764588,1 614138,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальнi вкладення 2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
824860,4   3173,0   3173,0      0,4 824860,4   3173,0   3173,0      0,4

- капiтальнi вкладення 774860,4   3173,0   3173,0      0,4 774860,4   3173,0   3173,0      0,4

Додаток 2

до звіту про виконання 

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2021-2023 роки

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

за січень - вересень 2022 року

в тому числі:

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки

за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів (зведена) у 2022 році

Найменування

Цільові фонди
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

в тому числі:

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг
Найменування

Цільові фонди

- капiтальний ремонт  50000,0  50000,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  29884,0  29884,0

- капiтальнi вкладення  29884,0  29884,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 702314,5 702314,5

- капiтальнi вкладення  32314,5  32314,5

- капiтальний ремонт 670000,0 670000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
 76000,0  76000,0

- капiтальнi вкладення  63000,0  63000,0

- капiтальний ремонт  13000,0  13000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
1036566,0 115806,6 114285,3     11,2 1036566,0 115806,6 114285,3     11,2

- капiтальнi вкладення 538723,0 115806,6 114285,3     21,5 538723,0 115806,6 114285,3     21,5

- капiтальний ремонт 497843,0 497843,0

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"  99000,0   5942,6   4421,3      6,0  99000,0   5942,6   4421,3      6,0

- капiтальнi вкладення  95000,0   5942,6   4421,3      6,3  95000,0   5942,6   4421,3      6,3

- капiтальний ремонт   4000,0   4000,0

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"  60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

- капiтальнi вкладення  60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"  33300,0  33300,0

- капiтальнi вкладення  22000,0  22000,0

- капiтальний ремонт  11300,0  11300,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  57144,9  57144,9

- капiтальнi вкладення  57144,9  57144,9

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ   7943,0   7943,0

- капiтальнi вкладення    800,0    800,0

- капiтальний ремонт   7143,0   7143,0
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автомобільних доріг
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Цільові фонди

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО   7900,0   7900,0

- капiтальний ремонт   7900,0   7900,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 

ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
  6000,0   6000,0

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

- капiтальний ремонт   1000,0   1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 12361,6  12361,6

- капiтальнi вкладення  12361,6  12361,6

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   1500,0   1500,0

- капiтальний ремонт   1500,0   1500,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

195682,5 195682,5

- капiтальнi вкладення  18728,4  18728,4

- капiтальний ремонт 176954,1 176954,1

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

- капiтальнi вкладення 228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

СВКП "КИЇВВОДФОНД"   8088,1   8088,1

- капiтальнi вкладення   4588,1   4588,1

- капiтальний ремонт   3500,0   3500,0

КП "КИЇВКОМУНСЕРВIС"   6500,0   6500,0

- капiтальнi вкладення   6500,0   6500,0

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 312545,9  27956,3  27956,3      8,9 312545,9  27956,3  27956,3      8,9

- капiтальнi вкладення  28000,0  27956,3  27956,3     99,8  28000,0  27956,3  27956,3     99,8

- капiтальний ремонт 284545,9 284545,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 472601,5   9458,0   9458,0      2,0 472601,5   9458,0   9458,0      2,0

- капiтальнi вкладення 210953,7 210953,7
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Цільові фонди

- капiтальний ремонт 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

- капiтальний ремонт 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  54500,0  54500,0

- капiтальнi вкладення  54500,0  54500,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
110953,7 110953,7

- капiтальнi вкладення 110953,7 110953,7

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ М. КИЄВА  40000,0  40000,0

- капiтальнi вкладення  40000,0  40000,0

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА

  1500,0   1500,0

- капiтальнi вкладення   1500,0   1500,0

КНП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ДИТЯЧА КЛIНIЧНА 

ЛIКАРНЯ №2"
  4000,0   4000,0

- капiтальнi вкладення   4000,0   4000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
151500,0 151500,0

- капiтальнi вкладення 151500,0 151500,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 80000,0  80000,0

- капiтальнi вкладення  80000,0  80000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35500,0  35500,0

- капiтальнi вкладення  35500,0  35500,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  36000,0  36000,0

- капiтальнi вкладення  36000,0  36000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  36249,0   4080,3     11,3  36249,0   4080,3     11,3
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- капiтальнi вкладення  35893,7   4080,3     11,4  35893,7   4080,3     11,4

- капiтальний ремонт    355,3    355,3

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
 31249,0   4080,3     13,1  31249,0   4080,3     13,1

- капiтальнi вкладення  30893,7   4080,3     13,2  30893,7   4080,3     13,2

- капiтальний ремонт    355,3    355,3

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ   5000,0   5000,0

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 754045,5   1762,3   1673,5      0,2 754045,5   1762,3   1673,5      0,2

- капiтальнi вкладення 180366,5   1673,5   1673,5      0,9 180366,5   1673,5   1673,5      0,9

- капiтальний ремонт 573679,0     88,8 573679,0     88,8

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 382642,0     88,8 382642,0     88,8

- капiтальнi вкладення  35853,8  35853,8

- капiтальний ремонт 346788,2     88,8 346788,2     88,8

КП "ПЛЕСО" 335903,5 335903,5

- капiтальнi вкладення 109012,7 109012,7

- капiтальний ремонт 226890,8 226890,8

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  20500,0   1673,5   1673,5      8,2  20500,0   1673,5   1673,5      8,2

- капiтальнi вкладення  20500,0   1673,5   1673,5      8,2  20500,0   1673,5   1673,5      8,2

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА"
 15000,0  15000,0

- капiтальнi вкладення  15000,0  15000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 

М.КИЄВА
  9500,0   9500,0

- капiтальний ремонт   9500,0   9500,0

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"   9500,0   9500,0

- капiтальний ремонт   9500,0   9500,0
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ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХIТЕКТУРИ
 25000,0  25000,0

- капiтальнi вкладення  25000,0  25000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 220921,6 220921,6

- капiтальнi вкладення  91000,0  91000,0

- капiтальний ремонт 129921,6 129921,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  70000,0  70000,0

- капiтальнi вкладення  70000,0  70000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 129921,6 129921,6

- капiтальний ремонт 129921,6 129921,6

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

"КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 21000,0  21000,0

- капiтальнi вкладення  21000,0  21000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 388640,1 388640,1

- капiтальнi вкладення 311256,3 311256,3

- капiтальний ремонт  77383,8  77383,8

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35000,5  35000,5

- капiтальнi вкладення  35000,5  35000,5

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 174000,0 174000,0

- капiтальнi вкладення 174000,0 174000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

 65255,8  65255,8

- капiтальнi вкладення  65255,8  65255,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 114383,8 114383,8

- капiтальнi вкладення  37000,0  37000,0

- капiтальний ремонт  77383,8  77383,8
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ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  96500,0  96500,0

- капiтальнi вкладення  36500,0  36500,0

- капiтальний ремонт  60000,0  60000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  60000,0  60000,0

- капiтальний ремонт  60000,0  60000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС"
 36500,0  36500,0

- капiтальнi вкладення  36500,0  36500,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  59197,2  59197,2

- капiтальнi вкладення  12000,0  12000,0

- капiтальний ремонт  47197,2  47197,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ
 34600,0   3232,2   3232,2      9,3  34600,0   3232,2   3232,2      9,3

- капiтальний ремонт  34600,0   3232,2   3232,2      9,3  34600,0   3232,2   3232,2      9,3

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

  8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

- капiтальнi вкладення   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

- капiтальнi вкладення   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  14096,9   3146,3   3146,3     22,3  14096,9   3146,3   3146,3     22,3

- капiтальний ремонт  14096,9   3146,3   3146,3     22,3  14096,9   3146,3   3146,3     22,3

ДЕПАРТАМЕНТ СУСПIЛЬНИХ КОМУНIКАЦIЙ   2685,0   2685,0

- капiтальний ремонт   2685,0   2685,0

КП "ЦЕНТР ПУБЛIЧНОЇ КОМУНIКАЦIЇ ТА 

IНФОРМАЦIЇ"
  2685,0   2685,0

- капiтальний ремонт   2685,0   2685,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
263314,4  65966,9  37710,0     25,1 263314,4  65966,9  37710,0     25,1
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Субвенція на утримання та розвиток 
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- капiтальнi вкладення  40812,6   5539,8   5539,8     13,6  40812,6   5539,8   5539,8     13,6

- капiтальний ремонт 222501,8  60427,1  32170,2     27,2 222501,8  60427,1  32170,2     27,2

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
425058,1  54402,3  52368,5     12,8 425058,1  54402,3  52368,5     12,8

- капiтальнi вкладення 100376,8  23095,3  23095,3     23,0 100376,8  23095,3  23095,3     23,0

- капiтальний ремонт 324681,3  31307,0  29273,2      9,6 324681,3  31307,0  29273,2      9,6

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
382313,0  39477,9  36492,0     10,3 382313,0  39477,9  36492,0     10,3

- капiтальнi вкладення 108233,6  17116,5  15232,0     15,8 108233,6  17116,5  15232,0     15,8

- капiтальний ремонт 274079,4  22361,4  21260,0      8,2 274079,4  22361,4  21260,0      8,2

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
342259,5  13955,7  10531,3      4,1 342259,5  13955,7  10531,3      4,1

- капiтальнi вкладення   3000,0   3000,0

- капiтальний ремонт 339259,5  13955,7  10531,3      4,1 339259,5  13955,7  10531,3      4,1

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
259186,0  36647,4  32506,1     14,1 259186,0  36647,4  32506,1     14,1

- капiтальнi вкладення  43000,0   1256,0   1253,6      2,9  43000,0   1256,0   1253,6      2,9

- капiтальний ремонт 216186,0  35391,4  31252,5     16,4 216186,0  35391,4  31252,5     16,4

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
165368,4   2398,4   2398,4      1,4 165368,4   2398,4   2398,4      1,4

- капiтальнi вкладення  35000,0  35000,0

- капiтальний ремонт 130368,4   2398,4   2398,4      1,8 130368,4   2398,4   2398,4      1,8

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
231964,4  24219,9  15705,7     10,4 231964,4  24219,9  15705,7     10,4

- капiтальнi вкладення  81619,9  13800,0  13029,4     16,9  81619,9  13800,0  13029,4     16,9

- капiтальний ремонт 150344,5  10419,9   2676,3      6,9 150344,5  10419,9   2676,3      6,9

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
236234,2  23270,7  17334,2      9,9 236234,2  23270,7  17334,2      9,9

- капiтальнi вкладення  19000,0   6239,8   6099,8     32,8  19000,0   6239,8   6099,8     32,8



9

тис.грн
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

в тому числі:

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг
Найменування

Цільові фонди

- капiтальний ремонт 217234,2  17030,9  11234,4      7,8 217234,2  17030,9  11234,4      7,8

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
393761,0   8208,1    423,8      2,1 393761,0   8208,1    423,8      2,1

- капiтальнi вкладення 155597,5   7449,3      4,8 155597,5   7449,3      4,8

- капiтальний ремонт 238163,5    758,8    423,8      0,3 238163,5    758,8    423,8      0,3

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
265889,2   4348,5   4348,5      1,6 265889,2   4348,5   4348,5      1,6

- капiтальнi вкладення  38028,7   3601,2   3601,2      9,5  38028,7   3601,2   3601,2      9,5

- капiтальний ремонт 227860,5    747,3    747,3      0,3 227860,5    747,3    747,3      0,3



1

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-
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Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
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% 

освоєння

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

ВСЬОГО 5868366,1 332086,7 313832,9      5,7 4318366,1 329814,9 313832,9      7,6  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальнi вкладення 5868366,1 332086,7 313832,9      5,7 4318366,1 329814,9 313832,9      7,6  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 3642121,3 130624,1 128218,7      3,6 2092121,3 128352,3 128218,7      6,1  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальнi вкладення 3642121,3 130624,1 128218,7      3,6 2092121,3 128352,3 128218,7      6,1  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 124000,0 124000,0

- капiтальнi вкладення 124000,0 124000,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 372054,4 372054,4

- капiтальнi вкладення 372054,4 372054,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

- капiтальнi вкладення 2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
774860,4   3173,0   3173,0      0,4 774860,4   3173,0   3173,0      0,4

- капiтальнi вкладення 774860,4   3173,0   3173,0      0,4 774860,4   3173,0   3173,0      0,4

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  29884,0  29884,0

- капiтальнi вкладення  29884,0  29884,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"  32314,5  32314,5

- капiтальнi вкладення  32314,5  32314,5

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Інформація 

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку 

міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

Найменування

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

в тому числі:

Бюджет розвитку

за січень - вересень 2022 року

Додаток 3

до звіту про виконання 

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2021-2023 роки

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

в тому числі:

Бюджет розвитку Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
 63000,0  63000,0

- капiтальнi вкладення  63000,0  63000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
538723,0 115806,6 114285,3     21,5 538723,0 115806,6 114285,3     21,5

- капiтальнi вкладення 538723,0 115806,6 114285,3     21,5 538723,0 115806,6 114285,3     21,5

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"  95000,0   5942,6   4421,3      6,3  95000,0   5942,6   4421,3      6,3

- капiтальнi вкладення  95000,0   5942,6   4421,3      6,3  95000,0   5942,6   4421,3      6,3

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"  60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

- капiтальнi вкладення  60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"  22000,0  22000,0

- капiтальнi вкладення  22000,0  22000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  57144,9  57144,9

- капiтальнi вкладення  57144,9  57144,9

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ    800,0    800,0

- капiтальнi вкладення    800,0    800,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 

ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
  5000,0   5000,0

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 12361,6  12361,6

- капiтальнi вкладення  12361,6  12361,6

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

 18728,4  18728,4

- капiтальнi вкладення  18728,4  18728,4

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

- капiтальнi вкладення 228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

СВКП "КИЇВВОДФОНД"   4588,1   4588,1

- капiтальнi вкладення   4588,1   4588,1

КП "КИЇВКОМУНСЕРВIС"   6500,0   6500,0
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

в тому числі:

Бюджет розвитку Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

- капiтальнi вкладення   6500,0   6500,0

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"  28000,0  27956,3  27956,3     99,8  28000,0  27956,3  27956,3     99,8

- капiтальнi вкладення  28000,0  27956,3  27956,3     99,8  28000,0  27956,3  27956,3     99,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 210953,7 210953,7

- капiтальнi вкладення 210953,7 210953,7

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  54500,0  54500,0

- капiтальнi вкладення  54500,0  54500,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
110953,7 110953,7

- капiтальнi вкладення 110953,7 110953,7

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ М. КИЄВА  40000,0  40000,0

- капiтальнi вкладення  40000,0  40000,0

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА

  1500,0   1500,0

- капiтальнi вкладення   1500,0   1500,0

КНП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ДИТЯЧА КЛIНIЧНА 

ЛIКАРНЯ №2"
  4000,0   4000,0

- капiтальнi вкладення   4000,0   4000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
151500,0 151500,0

- капiтальнi вкладення 151500,0 151500,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 80000,0  80000,0

- капiтальнi вкладення  80000,0  80000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35500,0  35500,0

- капiтальнi вкладення  35500,0  35500,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  36000,0  36000,0

- капiтальнi вкладення  36000,0  36000,0



4 тис.грн
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Найменування

в тому числі:

Бюджет розвитку Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  35893,7   4080,3     11,4  35893,7   4080,3     11,4

- капiтальнi вкладення  35893,7   4080,3     11,4  35893,7   4080,3     11,4

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
 30893,7   4080,3     13,2  30893,7   4080,3     13,2

- капiтальнi вкладення  30893,7   4080,3     13,2  30893,7   4080,3     13,2

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ   5000,0   5000,0

- капiтальнi вкладення   5000,0   5000,0

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 180366,5   1673,5   1673,5      0,9 180366,5   1673,5   1673,5      0,9

- капiтальнi вкладення 180366,5   1673,5   1673,5      0,9 180366,5   1673,5   1673,5      0,9

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"  35853,8  35853,8

- капiтальнi вкладення  35853,8  35853,8

КП "ПЛЕСО" 109012,7 109012,7

- капiтальнi вкладення 109012,7 109012,7

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  20500,0   1673,5   1673,5      8,2  20500,0   1673,5   1673,5      8,2

- капiтальнi вкладення  20500,0   1673,5   1673,5      8,2  20500,0   1673,5   1673,5      8,2

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА"
 15000,0  15000,0

- капiтальнi вкладення  15000,0  15000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХIТЕКТУРИ
 25000,0  25000,0

- капiтальнi вкладення  25000,0  25000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ  91000,0  91000,0

- капiтальнi вкладення  91000,0  91000,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  70000,0  70000,0

- капiтальнi вкладення  70000,0  70000,0

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

"КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 21000,0  21000,0

- капiтальнi вкладення  21000,0  21000,0



5 тис.грн
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

в тому числі:

Бюджет розвитку Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 311256,3 311256,3

- капiтальнi вкладення 311256,3 311256,3

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35000,5  35000,5

- капiтальнi вкладення  35000,5  35000,5

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 174000,0 174000,0

- капiтальнi вкладення 174000,0 174000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

 65255,8  65255,8

- капiтальнi вкладення  65255,8  65255,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  37000,0  37000,0

- капiтальнi вкладення  37000,0  37000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  36500,0  36500,0

- капiтальнi вкладення  36500,0  36500,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС"
 36500,0  36500,0

- капiтальнi вкладення  36500,0  36500,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  12000,0  12000,0

- капiтальнi вкладення  12000,0  12000,0

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

  8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

- капiтальнi вкладення   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

- капiтальнi вкладення   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 40812,6   5539,8   5539,8     13,6  40812,6   5539,8   5539,8     13,6

- капiтальнi вкладення  40812,6   5539,8   5539,8     13,6  40812,6   5539,8   5539,8     13,6

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
100376,8  23095,3  23095,3     23,0 100376,8  23095,3  23095,3     23,0

- капiтальнi вкладення 100376,8  23095,3  23095,3     23,0 100376,8  23095,3  23095,3     23,0



6 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

в тому числі:

Бюджет розвитку Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
108233,6  17116,5  15232,0     15,8 108233,6  17116,5  15232,0     15,8

- капiтальнi вкладення 108233,6  17116,5  15232,0     15,8 108233,6  17116,5  15232,0     15,8

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  3000,0   3000,0

- капiтальнi вкладення   3000,0   3000,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 43000,0   1256,0   1253,6      2,9  43000,0   1256,0   1253,6      2,9

- капiтальнi вкладення  43000,0   1256,0   1253,6      2,9  43000,0   1256,0   1253,6      2,9

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 35000,0  35000,0

- капiтальнi вкладення  35000,0  35000,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 81619,9  13800,0  13029,4     16,9  81619,9  13800,0  13029,4     16,9

- капiтальнi вкладення  81619,9  13800,0  13029,4     16,9  81619,9  13800,0  13029,4     16,9

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 19000,0   6239,8   6099,8     32,8  19000,0   6239,8   6099,8     32,8

- капiтальнi вкладення  19000,0   6239,8   6099,8     32,8  19000,0   6239,8   6099,8     32,8

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
155597,5   7449,3      4,8 155597,5   7449,3      4,8

- капiтальнi вкладення 155597,5   7449,3      4,8 155597,5   7449,3      4,8

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 38028,7   3601,2   3601,2      9,5  38028,7   3601,2   3601,2      9,5

- капiтальнi вкладення  38028,7   3601,2   3601,2      9,5  38028,7   3601,2   3601,2      9,5



7

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 3642121,3 130624,1 128218,7      3,6 2092121,3 128352,3 128218,7      6,1  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

в тому числi:

проектнi роботи 318478,4 268478,4  50000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КИЇВПАСТРАНС"
124000,0 124000,0

в тому числi:

проектнi роботи   6000,0   6000,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

124000,0 124000,0

1

РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО 

УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНIКУЛЕРА 

(МИХАЙЛIВСЬКОГО МЕХАНIЧНОГО 

ПIДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА 

САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА

 13000,0  13000,0

2

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД 

ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО 

ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛIЗНИЧНОГО 

ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

МIСТА КИЄВА 

 50000,0  50000,0

3

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО 

ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ 

ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" 

 55000,0  55000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   6000,0   6000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



8 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

4

БУДIВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД 

ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦIЇ 

КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ "ПАЛАЦ 

СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ 

ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ ТА 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МIСТА КИЄВА

  6000,0   6000,0

в тому числi: проектнi роботи   6000,0   6000,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ 

"КИЇВАВТОДОР"
372054,4 372054,4

в тому числi:

проектнi роботи 131922,1 131922,1

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

372054,4 372054,4

5

РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI МIСЬКОЇ 

ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ НА ТЕРИТОРIЇ, 

ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ 

КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

 34035,9  34035,9

6

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ 

НА ПРОСПЕКТI БРОВАРСЬКОМУ ВIД 

ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 

ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) 

ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНIВСЬКУ 

ПРОТОКУ В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

 28738,2  28738,2

7

БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ 

НА ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА 

БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

 49050,0  49050,0

8
РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ 

У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
 30000,0  30000,0

9

РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ 

МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ 

СНIГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М.КИЄВI

  1500,0   1500,0

в тому числi: проектнi роботи    907,0    907,0



9 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

10

БУДIВНИТЦВО ПIД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У 

ПРОМИСЛОВIЙ ЗОНI МIКРОРАЙОНУ 

БОРТНИЧI ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА

 11980,0  11980,0

11

БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ 

ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ 

"СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВI

 39498,0  39498,0

12

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПIДЗЕМНОГО 

ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ 

ГАЙДАЙ БIЛЯ БУДИНКУ №5 У 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 43558,5  43558,5

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 133693,8 133693,8

13

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КИРИЛIВСЬКОЇ З 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ 

У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

  8000,0   8000,0

в тому числi: проектнi роботи   8000,0   8000,0

14

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. 

БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

 27530,7  27530,7

в тому числi: проектнi роботи  27530,7  27530,7

15

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОРОГИ НА 

ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВI В 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 

  5040,7   5040,7

в тому числi: проектнi роботи   5040,7   5040,7

16
РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ 

МОСТУ IМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО 
 50000,0  50000,0

в тому числi: проектнi роботи  50000,0  50000,0

17

БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗДНИХ ШЛЯХIВ ДО 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНКИ, НАДАНОЇ ДЛЯ 

БУДIВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 

УЧАСНИКIВ АТО ТА ГРОМАДЯН, ЯКI 

ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ 

ОБЛIКУ, НА ВУЛИЦI ЖУЛЯНСЬКIЙ, 5 У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

  3000,0   3000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0



10 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

18

РЕКОНСТРУКЦIЯ СХОДИНОК 

МЕМОРIАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА 

ПЛОЩI БIЛЯ МОСКОВСЬКИХ ВОРIТ 

НАЦIОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ IСТОРIЇ 

УКРАЇНИ У ДРУГIЙ СВIТОВIЙ ВIЙНI. 

МЕМОРIАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

  3888,4   3888,4

в тому числi: проектнi роботи   3888,4   3888,4

19

РЕКОНСТРУКЦIЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА 

ПЕРЕТИНI ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ З 

БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ I 

СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛIНIЄЮ 

МЕТРОПОЛIТЕНУ БIЛЯ СТАНЦIЇ МЕТРО 

"ДАРНИЦЯ"

  9377,4   9377,4

в тому числi: проектнi роботи   9377,4   9377,4

20

РЕКОНСТРУКЦIЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В 

СКЛАДI ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА 

ПЕРЕТИНI ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКОЇ ТА ВУЛ. 

ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

 10000,0  10000,0

в тому числi: проектнi роботи   7321,3   7321,3

21

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ВУЗЛА В РIЗНИХ РIВНЯХ НА ПЕРЕТИНI 

ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. 

ПОВIТРОФЛОТСЬКИМ IЗ БУДIВНИЦТВОМ 

ПIШОХIДНИХ ПЕРЕХОДIВ В РIЗНИХ 

РIВНЯХ

 16856,6  16856,6

в тому числi: проектнi роботи  16856,6  16856,6

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО 

"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА 

ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

в тому числi:

проектнi роботи  63546,0  13546,0  50000,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

2246008,0 127451,1 125045,7      5,7 696008,0 125179,3 125045,7     18,0  50000,0 1500000,0   2271,8      0,2

22

БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОГО 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. 

ДНIПРО У М. КИЄВI

1071167,7   2363,5   2229,9      0,2 389345,5   2363,5   2229,9      0,6 681822,2

23

БУДIВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ 

ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI ВIД ПРОСП. 

МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. 

БОГАТИРСЬКОЇ З БУДIВНИЦТВОМ 

ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РIЗНИХ 

РIВНЯХ

 10534,8   2271,8     21,6  10534,8   2271,8     21,6



11 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

24

БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНОЇ 

АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ПРОСП. 

ВАЛЕРIЯ ЛОБАНОВСЬКОГО 

(ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) 

(ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ 

ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА 

(ВУЛ.КIРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО 

МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" 

(ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

М.КИЄВА

182434,6   5000,0 177434,6

25

ПIДГОТОВЧI РОБОТИ ДЛЯ 

РЕКОНСТРУКЦIЇ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПIВКIЛЬЦI 

НА ДIЛЯНЦI КМ 12+240-КМ 14+360 

(ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВIД) У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. 

КИЄВА

 15000,0  15000,0

26

БУДIВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ 

ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛИЦI 

БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО 

ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВI

114062,0   7049,7   7049,7      6,2  25665,0   7049,7   7049,7     27,5  88397,0

в тому числi: проектнi роботи   9000,0   9000,0

27

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ 

ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

293429,6 115766,1 115766,1     39,5 176429,6 115766,1 115766,1     65,6 117000,0

28

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО 

ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З 

БУДIВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ 

ЧЕРЕЗ ЗАЛIЗНИЧНI КОЛIЇ, М.КИЇВ, 

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 

(РЕКОНСТРУКЦIЯ)

 27466,0   4546,0  22920,0

в тому числi: проектнi роботи   4546,0   4546,0

29

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВIД 

ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДIНА ДО 

IНТЕРНАЦIОНАЛЬНОЇ ПЛОЩI ВКЛЮЧНО 

З ЛIКВIДАЦIЄЮ КIЛЬЦЕВОГО РУХУ 

ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНI 

ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА 

ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У 

М.КИЄВI

396621,9  89021,9 307600,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 135291,4   6000,0  50000,0  79291,4



12 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано
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освоєння
Програма Освоєно
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

30

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА 

ВУЛ. НИЖНIЙ ВАЛ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. 

ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-

ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI

 50291,4   6000,0  44291,4

31

БУДIВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА 

ПIДЗЕМНИХ ПАРКIНГIВ У ЦЕНТРАЛЬНIЙ 

ЧАСТИНI МIСТА КИЄВА

 50000,0  50000,0

в тому числi: проектнi роботи  50000,0  50000,0

32

БУДIВНИЦТВО ВУЛИЦI ВIД ПРОСПЕКТУ 

ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖI МIСТА 

КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

  5000,0   5000,0

33

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 

ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МIСТА 

КИЄВА

 30000,0  30000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН"
774860,4   3173,0   3173,0      0,4 774860,4   3173,0   3173,0      0,4

в тому числi:

проектнi роботи  83075,6  83075,6

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

774860,4   3173,0   3173,0      0,4 774860,4   3173,0   3173,0      0,4

34

БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-

ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД 

СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ 

МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО 

У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

672972,9 672972,9

в тому числi: проектнi роботи  14075,6  14075,6

35

РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМИ 

АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ 

СИГНАЛIЗАЦIЇ НА ОБ'ЄКТАХ 

МЕТРОПОЛIТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ 

СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ 

СТАНЦIЙ

 11887,5   3173,0   3173,0     26,7  11887,5   3173,0   3173,0     26,7



13 тис.грн
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№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

36

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦIЇ 

"ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-

ТЕРЕМКIВСЬКОЇ ЛIНIЇ З БУДIВНИЦТВОМ 

ПIДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА 

ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО 

ПIДВУЛИЧНОГО ПIДЗЕМНОГО 

ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМIКА 

ГЛУШКОВА В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI 

 20000,0  20000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  70000,0  70000,0

37

БУДIВНИЦТВО СТАНЦIЙНОГО 

КОМПЛЕКСУ "ЛЬВIВСЬКА БРАМА" З 

БУДIВНИЦТВОМ ВХОДУ

 20000,0  20000,0

в тому числi: проектнi роботи  19000,0  19000,0

38

БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКО-

ВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ КИЇВСЬКОГО 

МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД КIЛЬЦЕВОЇ 

ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ 

ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА З 

ЕЛЕКТРОДЕПО

 50000,0  50000,0

в тому числi: проектнi роботи  50000,0  50000,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  29884,0  29884,0

в тому числi:

проектнi роботи   9000,0   9000,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 29884,0  29884,0

39

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО 

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖI В 

ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦIЙНОГО 

ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. 

КИЄВI. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ 

МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА 

ПЛОЩА"

 20884,0  20884,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   9000,0   9000,0

40

БУДIВНИЦТВО ПАРКIНГУ У 

КИЯНIВСЬКОМУ ПРОВУЛКУ (БIЛЯ 

ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ)

  9000,0   9000,0

в тому числi: проектнi роботи   9000,0   9000,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"  32314,5  32314,5

в тому числi:

проектнi роботи   3810,0   3810,0



14 тис.грн
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№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 32314,5  32314,5

41

НОВЕ БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ 

ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ (ПЕРЕЛIК 

ОБЄКТIВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))

 10000,0  10000,0

в тому числi: проектнi роботи   3810,0   3810,0

42

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ ВУЛИЦI ТРУХАНIВСЬКОЇ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНАХ МIСТА КИЄВА

 10224,5  10224,5

43

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДIВ 

У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

 12090,0  12090,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ОРГАНIЗАЦIЇ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

 63000,0  63000,0

в тому числi:

проектнi роботи  21124,7  21124,7

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 63000,0  63000,0

44 БУДIВНИЦТВО СВIТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТIВ  20000,0  20000,0

в тому числi: проектнi роботи   2595,0   2595,0

45
РЕКОНСТРУКЦIЯ СВIТЛОФОРНИХ 

ОБ'ЄКТIВ 
 20000,0  20000,0

в тому числi: проектнi роботи   2529,7   2529,7

46

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ НА 

ПЛОЩI ПЕРЕМОГИ

  5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0

47

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ПО 

ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКIЙ

  8000,0   8000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  10000,0  10000,0



15 тис.грн
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№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

48

БУДIВНИЦТВО АВТОМАТИЧНИХ 

ПУНКТIВ ДЛЯ ГАБАРИТНО-ВАГОВОГО 

КОНТРОЛЮ (КОМПЛЕКСIВ ЗВАЖУВАННЯ 

В РУСI WIM)

 10000,0  10000,0

в тому числi: проектнi роботи  10000,0  10000,0



16

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано
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освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 538723,0 115806,6 114285,3     21,5 538723,0 115806,6 114285,3     21,5

в тому числi:

проектнi роботи   8175,0    197,5      2,4   8175,0    197,5      2,4

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"  95000,0   5942,6   4421,3      6,3  95000,0   5942,6   4421,3      6,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 95000,0   5942,6   4421,3      6,3  95000,0   5942,6   4421,3      6,3

49
РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ 

ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО
 12000,0  12000,0

50

РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 

КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ. 

ВЕРБОВIЙ НА ДIЛЯНЦI ВIД КАМЕРИ 

ГАСIННЯ НАПIРНИХ КОЛЕКТОРIВ КНС 

"ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" 

В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

М. КИЄВА

 38000,0   1323,8      3,5  38000,0   1323,8      3,5

51

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ 

ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ 

НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 

(КОРИГУВАННЯ) I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА. 

НАСОСНА СТАНЦIЯ ПЕРШОГО ПIДЙОМУ

 30500,0   4421,3   4421,3     14,5  30500,0   4421,3   4421,3     14,5

52

РЕКОНСТРУКЦIЯ НАПIРНИХ 

МУЛОПРОВОДIВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ 

АЕРАЦIЇ ВIД КАМЕРИ МК2 ПО ВУЛ. 

КОЛЕКТОРНА, 1 В ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА ДО КАМЕРИ МК20 НА 

ТЕРИТОРIЇ ГНIДИНСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ 

РАДИ БОРИСПIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

  8000,0   8000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



17 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   6500,0    197,5      3,0   6500,0    197,5      3,0

53

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБИ МУЛОВОГО 

ПОЛЯ №3 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ 

АЕРАЦIЇ НА ТЕРИТОРIЇ ГНIДИНСЬКОЇ 

СIЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПIЛЬСЬКОГО 

РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

  6500,0    197,5      3,0   6500,0    197,5      3,0

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"  60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 60400,0  36419,0  36419,0     60,3  60400,0  36419,0  36419,0     60,3

54

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ 

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5 В С. ПIДГIРЦI 

ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТI

 20000,0  18597,1  18597,1     93,0  20000,0  18597,1  18597,1     93,0

55

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ 

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ №5 В С. ПIДГIРЦI 

ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТI. РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ДIЛЯНКИ №1

 30000,0  17821,9  17821,9     59,4  30000,0  17821,9  17821,9     59,4

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  10400,0  10400,0

56

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ 

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ №5 В С. ПIДГIРЦI 

ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТI. РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ДIЛЯНКИ №2

  5000,0   5000,0

57

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ 

КОНЦЕНТРАТУ З СИСТЕМОЮ 

ПРЕДОЧИСТКИ ФIЛЬТРАТУ НА ПОЛIГОНI 

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5 В С. 

ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

  5400,0   5400,0

КП 

"КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"
 22000,0  22000,0

в тому числi:

проектнi роботи   1500,0   1500,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 22000,0  22000,0



18 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

58

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧОКОЛIВСЬКОГО 

КОМУНIКАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА 

ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ 

ВОДОПРОВIДНИХ I ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

 22000,0  22000,0

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1500,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  57144,9  57144,9

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 57144,9  57144,9

59

ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ 

IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО 

БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-

ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМIЩЕННЯМИ НА 

ПЕРЕТИНI ВУЛИЦЬ МIЛЮТЕНКА ТА 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 57144,9  57144,9

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ    800,0    800,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
   800,0    800,0

60

БУДIВНИЦТВО КОЛУМБАРНИХ СТIН НА 

ТЕРИТОРIЇ МIСЬКОГО КРЕМАТОРIЮ НА 

ВУЛ. БАЙКОВIЙ, 16, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ 

РАЙОН

   800,0    800,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-

МЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ 

ЗАПОВIДНИК

  5000,0   5000,0

в тому числi:

проектнi роботи   1350,0   1350,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  5000,0   5000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   5000,0   5000,0

61

УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ 

ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДIЯЧIВ, 

ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ БУДIВЕЛЬ 

АДМIНIСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРIЇ 

КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА - 

ДЕРЖАВНОГО IСТОРИКО-

МЕМОРIАЛЬНОГО ЛУК'ЯНIВСЬКОГО 

ЗАПОВIДНИКА

  5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи   1350,0   1350,0



19 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано
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освоєння
Програма Освоєно
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Програма Освоєно
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Програма Освоєно

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ
 12361,6  12361,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 12361,6  12361,6

62

БУДIВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ ДЛЯ 

ПIДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ 

НА ВУЛИЦI ЗРОШУВАЛЬНIЙ, 3-Б, 4, 10, 14 

ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ 

ШКОЛИ "АТЛЕТ" НА ВУЛИЦI 

ЗРОШУВАЛЬНА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

  4361,6   4361,6

63

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА 

НА ПЕРIОД ДО 2030 РОКУ, II ЕТАП 

(РОЗРАХУНКОВО-IНФОРМАЦIЙНИЙ 

КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. 

КИЄВА)

  8000,0   8000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ 

М.КИЄВА"

 18728,4  18728,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 18728,4  18728,4

64

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦI 

ВIКЕНТIЯ БЕРЕТТI, 14 I ТЕПЛОВИХ 

РОЗПОДIЛЬЧИХ МЕРЕЖ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ Й 

ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО 

БУДИНКIВ НА ВУЛИЦЯХ ВIКЕНТIЯ 

БЕРЕТТI 12, 14, 14-А, 16, 18, ТА ОНОРЕ 

ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/20

 18728,4  18728,4

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

в тому числi:

проектнi роботи   5000,0   5000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
228200,0  45488,7  45488,7     19,9 228200,0  45488,7  45488,7     19,9

65

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛIВ 

№ 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ 

АЕРАЦIЇ

 44000,0  44000,0



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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

66

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-

ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД 

НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНIЙ, 21 У 

СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  3000,0   3000,0

67

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ 

ЛIФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У 

ЖИТЛОВОМУ ФОНДI МIСТА КИЄВА 

(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 

29.04.2021 № 1006)

176200,0  45488,7  45488,7     25,8 176200,0  45488,7  45488,7     25,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   5000,0   5000,0

68

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-

ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД 

НА ВУЛ. АДМIРАЛА УШАКОВА, 6-А У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

   890,4    890,4

в тому числi: проектнi роботи    890,4    890,4

69

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-

ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД 

СХИЛУ ЛИСОЇ ГОРИ БIЛЯ СТОЛИЧНОГО 

ШОСЕ, В РАЙОНI СТАНЦIЇ МЕТРО 

"ВИДУБИЧI" В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

  1528,8   1528,8

в тому числi: проектнi роботи   1528,8   1528,8

70

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-

ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД 

НА ФЕСТИВАЛЬНIЙ АЛЕЇ У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

  2580,8   2580,8

в тому числi: проектнi роботи   2580,8   2580,8

СВКП "КИЇВВОДФОНД"   4588,1   4588,1

в тому числi:

проектнi роботи    325,0    325,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  4588,1   4588,1

71

БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, 

МАЛИХ АРХIТЕКТУРНИХ ФОРМ - 

ПУНКТIВ ПIДКЛЮЧЕННЯ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ 

ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ 

(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 

30.10.2013 №1948 (IЗ ЗМIНАМИ)

  1200,0   1200,0



21 тис.грн
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Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

72

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ, 87-Г У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

  1500,0   1500,0

73

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI 

ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

  1563,1   1563,1

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    325,0    325,0

74

БУДIВНИЦТВО ПАВIЛЬОНУ БЮВЕТНОГО 

КОМПЛЕКСУ З РОЗПОДIЛЬНИМИ 

КОЛОНКАМИ ТА IНЖЕНЕРНИМИ 

МЕРЕЖАМИ У СЕЛИЩI РИБНОМУ 

ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

   325,0    325,0

в тому числi: проектнi роботи    325,0    325,0

КП "КИЇВКОМУНСЕРВIС"   6500,0   6500,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  6500,0   6500,0

75
БУДIВНИЦТВО КОНТЕЙНЕРНИХ 

МАЙДАНЧИКIВ ЗАГЛИБЛЕНОГО ТИПУ
  6500,0   6500,0

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"  28000,0  27956,3  27956,3     99,8  28000,0  27956,3  27956,3     99,8

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 28000,0  27956,3  27956,3     99,8  28000,0  27956,3  27956,3     99,8

76

ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП 

"ЗАВОД "ЕНЕРГIЯ" КП 

"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. 

КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI СИСТЕМИ 

ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗIВ

 28000,0  27956,3  27956,3     99,8  28000,0  27956,3  27956,3     99,8



22

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 210953,7 210953,7

в тому числi:

проектнi роботи  11500,0  11500,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  54500,0  54500,0

в тому числi:

проектнi роботи   6000,0   6000,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  54500,0  54500,0

77

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №6 З 

РОЗМIЩЕННЯМ ЛIКАРНI ШВИДКОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

"ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТI 

КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

 54500,0  54500,0

в тому числi: проектнi роботи   6000,0   6000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" 
110953,7 110953,7

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 110953,7 110953,7

78

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО 

МIСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - 

СТРУКТУРНОГО ПIДРОЗДIЛУ 

КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО ЦЕНТРУ 

РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ 

МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ 

СТАЛIНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА

 26000,0  26000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



23 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

79

РЕКОНСТРУКЦIЯ З РОЗШИРЕННЯМ 

БУДIВЛI ЦЕНТРУ ТЕРМIЧНИХ УРАЖЕНЬ, 

РЕКОНСТРУКТИВНО-

ВIДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ 

ХIРУРГIЇ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ 

ЛIКАРНI № 2 НА ВУЛ.КРАКIВСЬКIЙ, 13 В 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

  6500,0   6500,0

80

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI НА ПРОСПЕКТI 

СВОБОДИ, 22-А ПIД ВIДДIЛЕННЯ № 7 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 

КАТАСТРОФ МIСТА КИЄВА" 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ) У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

  5234,5   5234,5

81

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КИЇВСЬКОГО 

МIСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРIЗКА" 

З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФIЗИЧНОЇ ТА 

РЕАБIЛIТАЦIЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. 

КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА 

ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  5512,3   5512,3

82

РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI З 

ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА 

АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ IВАНА,2

  8338,1   8338,1

83

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ З 

ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ 

ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ 

НЕЙРОРЕАБIЛIТАЦIЇ УЧАСНИКIВ АТО 

КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI 

№ 11 ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗIВСЬКIЙ ,6

 30868,8  30868,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  28500,0  28500,0

84

БУДIВНИЦТВО БАГАТОПРОФIЛЬНОЇ 

ЛIКАРНI НА ТЕРИТОРIЇ ЖИТЛОВОГО 

МАСИВУ ТРОЄЩИНА НА ПЕРЕТИНI 

ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА 

МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 12547,0  12547,0



24 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

85

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI ШВИДКОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. 

БРАТИСЛАВСЬКIЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

  5000,0   5000,0

86

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №4 НА ВУЛ. 

СОЛОМ"ЯНСЬКIЙ, 17 У 

СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 10953,0  10953,0

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА 

ЛIКАРНЯ М. КИЄВА
 40000,0  40000,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  40000,0  40000,0

87

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО 

ВIДДIЛЕННЯ ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ 

ВIДДIЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ 

КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI М.КИЄВА, 

БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ ТА 

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА 

ВУЛ.ШОВКОВИЧНIЙ, 39/1

 40000,0  40000,0

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА

  1500,0   1500,0

в тому числi:

проектнi роботи   1500,0   1500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я   1500,0   1500,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1500,0   1500,0

88

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI, 

ЛIТ. "А" ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ 

МIНСЬКИЙ, 6 КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИЄМСТВА 

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА 

  1500,0   1500,0

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1500,0

КНП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ДИТЯЧА 

КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ №2"
  4000,0   4000,0

в тому числi:

проектнi роботи   4000,0   4000,0



25 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я   4000,0   4000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   4000,0   4000,0

89

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI, ЛIТ. “Д1” 

IНФЕКЦIЙНОГО КОРПУСУ ЗА АДРЕСОЮ: 

М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРОЖЦЯ ПЕТРА 

(ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н), БУДИНОК 26 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МIСЬКА 

ДИТЯЧА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ № 2"

  2000,0   2000,0

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   2000,0

90

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ГОЛОВНОГО 

КОРПУСУ (ЛIТЕРА А, А-1, А-2) ЗА 

АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАВОЇ 

АЛIШЕРА, БУДИНОК 3 КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИЄМСТВА 

"КИЇВСЬКА МIСЬКА ДИТЯЧА КЛIНIЧНА 

ЛIКАРНЯ № 2"

  2000,0   2000,0

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   2000,0



26

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 151500,0 151500,0

в тому числi:

проектнi роботи    696,6    696,6

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 80000,0  80000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 80000,0  80000,0

91

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРIЙ НАСЕЛЕННЯ ВIДПОВIДНО 

ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВIД 

12.07.2019 № 1249)

 30000,0  30000,0

92

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДIТЕЙ-СИРIТ 

ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКIВСЬКОГО ПIКЛУВАННЯ

 50000,0  50000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35500,0  35500,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 35500,0  35500,0

93

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕРИТОРIЇ 

ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПIД 

БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ ТА 

СКЛАДСЬКИХ БУДIВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: 

М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. 

КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА)

  9500,0   9500,0

94

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

НА БУЛЬВАРI КОЛЬЦОВА, 24-А У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

 26000,0  26000,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  36000,0  36000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



27 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

в тому числi:

проектнi роботи    696,6    696,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 36000,0  36000,0

95

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО 

БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ 

У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 36000,0  36000,0

в тому числi: проектнi роботи    696,6    696,6



28

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  35893,7   4080,3     11,4  35893,7   4080,3     11,4

в тому числi:

проектнi роботи   6500,0   6500,0

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
 30893,7   4080,3     13,2  30893,7   4080,3     13,2

в тому числi:

проектнi роботи   3500,0   3500,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 30893,7   4080,3     13,2  30893,7   4080,3     13,2

96

БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ 

ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВIЙ У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

 27000,0   4080,3     15,1  27000,0   4080,3     15,1

97

БУДIВНИЦТВО МIСЬКОГО КЛАДОВИЩА 

ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДI КОЛУМБАРIЮ З 

НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ 

ТВАРИН, КРЕМАТОРIЮ, АТП ТА 

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМIЩЕНЬ БIЛЯ ТЕЦ-

6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  3893,7   3893,7

в тому числi: проектнi роботи   3500,0   3500,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО 

БЛАГОУСТРОЮ
  5000,0   5000,0

в тому числi:

проектнi роботи   3000,0   3000,0

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ   5000,0   5000,0

98

РЕСТАВРАЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI ТА 

ПРИМIЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛIТЕРА 

А У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. 

КИЄВА

  5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



29

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 180366,5   1673,5   1673,5      0,9 180366,5   1673,5   1673,5      0,9

в тому числi:

проектнi роботи   3400,0   3400,0

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"КИЇВЗЕЛЕНБУД"
 35853,8  35853,8

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 35853,8  35853,8

99

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ В 

УРОЧИЩI "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ 

РАЙОНI 

 18853,8  18853,8

100

БУДIВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. 

ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА МIЖ ПРОСП. 

ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  1000,0   1000,0

101

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 

ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 16000,0  16000,0

КП "ПЛЕСО" 109012,7 109012,7

в тому числi:

проектнi роботи   3300,0   3300,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 15000,0  15000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



30 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

102

БУДIВНИЦТВО ПIШОХIДНОГО 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО 

ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, 

БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ 

ВОДОЙМИ У 2-МУ МIКРОРАЙОНI 

ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ 

(ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

 15000,0  15000,0

в тому числi: проектнi роботи    800,0    800,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 63012,7  63012,7

103

БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО 

ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ 

ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З 

УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО 

РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНIВ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 17789,6  17789,6

104

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД 

"ХАРКIВСЬКI" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 

В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 20053,2  20053,2

105

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ 

ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ 

ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI 

ДОЛОБЕЦЬКИЙ

 25169,9  25169,9

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА
 31000,0  31000,0

106

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ 

КАНАЛIЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ 

В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

 13500,0  13500,0

в тому числi: проектнi роботи   2500,0   2500,0

107

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIДРОТЕХНIЧНИХ 

СПОРУД З ВIДНОВЛЕННЯМ 

ЕКОЛОГIЧНОГО ТА САНIТАРНО-

ГIГIЄНIЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБIДЬ В М. 

КИЄВI

 17500,0  17500,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  20500,0   1673,5   1673,5      8,2  20500,0   1673,5   1673,5      8,2

в тому числi:

проектнi роботи    100,0    100,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 10500,0   1673,5   1673,5     15,9  10500,0   1673,5   1673,5     15,9



31 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

108

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ 

"ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ 

РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ З 

БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ 

НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВI В 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 10500,0   1673,5   1673,5     15,9  10500,0   1673,5   1673,5     15,9

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА
 10000,0  10000,0

109

РЕГУЛЮВАННЯ РIВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ 

ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ 

БЕРЕГОУКРIПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ 

ПIВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ 

 10000,0  10000,0

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"
 15000,0  15000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 15000,0  15000,0

110

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 

ПАРКУ "ЮНIСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 10000,0  10000,0

111

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 

ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  2000,0   2000,0

112

БУДIВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ I 

ВIДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

  3000,0   3000,0



32

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  25000,0  25000,0

в тому числi:

проектнi роботи   9037,4   9037,4

БУДIВНИЦТВО I РЕГIОНАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК
 25000,0  25000,0

113

РОЗРОБКА IНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ 

РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО 

ПРИМIСЬКОЇ ЗОНИ

  1838,1   1838,1

в тому числi: проектнi роботи   1838,1   1838,1

114
РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ 

ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА
  5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи   5000,0   5000,0

115

РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ 

МАТЕРIАЛIВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНIВ ТА 

КОНЦЕПЦIЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРIЙ, 

МIСТОБУДIВНИХ ПРОГРАМ ТА IНШОЇ 

МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ, 

ПАСПОРТIВ ВУЛИЦЬ, МIСЬКИХ ВУЗЛIВ, 

РОЗРОБКА ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ 

ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА 

КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ

  2199,3   2199,3

в тому числi: проектнi роботи   2199,3   2199,3

116

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ IНФОРМАЦIЙНО-

АНАЛIТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

"МIСТОБУДIВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"

 15962,6  15962,6

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



33

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  91000,0  91000,0

в тому числi:

проектнi роботи   8517,0   8517,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  70000,0  70000,0

в тому числi:

проектнi роботи   8517,0   8517,0

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО  70000,0  70000,0

117

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ КИЇВСЬКОГО 

ЗООЛОГIЧНОГО ПАРКУ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА 

ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 70000,0  70000,0

в тому числi: проектнi роботи   8517,0   8517,0

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ 

ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ 

НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 21000,0  21000,0

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО  21000,0  21000,0

118

РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕАБIЛIТАЦIЯ З 

ТЕХНIЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ I 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ПРИБУДОВИ 

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ 

КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ 

АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА 

ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКIЙ, 53/3 У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 21000,0  21000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



34

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 311256,3 311256,3

в тому числi:

проектнi роботи  20836,3  20836,3

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  35000,5  35000,5

в тому числi:

проектнi роботи   5000,0   5000,0

ОСВIТА  35000,5  35000,5

119

РЕКОНСТРУКЦIЯ 3 ПРИБУДОВОЮ ДО 

БУДIВЛI КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛIЦЕЮ 

№171 "ЛIДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКIЙ, 11-А У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

 10000,5  10000,5

в тому числi: проектнi роботи   5000,0   5000,0

120

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 

СПОРТИВНИХ СПОРУД 

СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 IМ. 

IВАНА КУДРI НА ВУЛ. IВАНА КУДРI, 22-А 

В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 25000,0  25000,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 174000,0 174000,0

в тому числi:

проектнi роботи  10836,3  10836,3

ОСВIТА 174000,0 174000,0

121

РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ З 

ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛIЦЕЙ №100 

"ПОДIЛ" ПО ВУЛ.ПОКРОВСЬКIЙ, 4/6

  7000,0   7000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



35 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

122

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 

НАВЧАЛЬНО-АДМIНIСТРАТИВНОГО 

КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНIВЕРСИТЕТУ 

IМ. БОРИСА ГРIНЧЕНКА ПО ПРОСП. 

ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

 10000,0  10000,0

в тому числi: проектнi роботи    300,0    300,0

123

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ НА ВУЛ. ЛIСКIВСЬКIЙ У 24-МУ 

МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО МАСИВУ 

ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

 50000,0  50000,0

в тому числi: проектнi роботи   2974,4   2974,4

124

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. 

С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 

11 М-Н, ДIЛ.26, 26-А)

100000,0 100000,0

в тому числi: проектнi роботи   4561,9   4561,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   7000,0   7000,0

125

БУДIВНИЦТВО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВIТИ У 4 МIКРОРАЙОНI 

Ж/М ПОЗHЯКИ, ДIЛ.33, 35 У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

  3000,0   3000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0

126

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 

ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА

  4000,0   4000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ 

М.КИЄВА"

 65255,8  65255,8

ОСВIТА  65255,8  65255,8

127

РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДIВ 

БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ IЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ВIДНОВЛЮВАЛЬНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГIЇ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ 

ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО 

КМР (КМДА) ВIД 26.09.2016 № 904) 

  9071,8   9071,8



36 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

128

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ 

(РЕКОНСТРУКЦIЯ) БУДIВЛI БЮДЖЕТНОЇ 

СФЕРИ (ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. 

ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)

 22397,1  22397,1

129

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ 

(РЕКОНСТРУКЦIЯ) БУДIВЕЛЬ 

БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦIАЛIЗОВАНА 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА I-III 

СТУПЕНIВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО 

РАЙОНУ МIСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-

АЛЕЙХЕМА, 16-А)

 33786,9  33786,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  37000,0  37000,0

в тому числi:

проектнi роботи   5000,0   5000,0

ОСВIТА  37000,0  37000,0

130

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРТИВНИХ 

МАЙДАНЧИКIВ ПIД МУЛЬТИСПОРТИВНI 

КОМПЛЕКСИ ДЛЯ IГРОВИХ ВИДIВ 

СПОРТУ. ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ 

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ 

КМДА.

  5000,0   5000,0

131

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

БУДIВЛI ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 9 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА 

ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 

5

 32000,0  32000,0

в тому числi: проектнi роботи   5000,0   5000,0



37

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  36500,0  36500,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"
 36500,0  36500,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ  36500,0  36500,0

132

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФIЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦI 

РАЙДУЖНIЙ, 33-А У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI В М. КИЄВI

 10000,0  10000,0

133

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРТИВНОЇ 

СПОРУДИ ЗI ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ 

ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПIД 

БАГАТОФУНКЦIОНАЛЬНИЙ 

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦI 

МIСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI

 26500,0  26500,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



38

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  12000,0  12000,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 12000,0  12000,0

134

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛIТ."Б", НА 

ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ВIДДIЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО 

МIСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДIТЕЙ 

З IНВАЛIДНIСТЮ 

 12000,0  12000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



39

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я   8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

135
РЕКОНСТРУКЦIЯ АЗС НА ВУЛ. 

КУРЕНIВСЬКIЙ 16-В
  8382,5   1804,3   1804,3     21,5   8382,5   1804,3   1804,3     21,5

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ)

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



40

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  40812,6   5539,8   5539,8     13,6  40812,6   5539,8   5539,8     13,6

в тому числi:

проектнi роботи  13000,0   1496,9   1496,9     11,5  13000,0   1496,9   1496,9     11,5

ОСВIТА  40812,6   5539,8   5539,8     13,6  40812,6   5539,8   5539,8     13,6

136

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

БУДIВЕЛЬ I СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 59 IМЕНI 

О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА 

КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

 27812,6   4042,9   4042,9     14,5  27812,6   4042,9   4042,9     14,5

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  13000,0   1496,9   1496,9     11,5  13000,0   1496,9   1496,9     11,5

137

РЕКОНСТРУКЦIЯ АДМIНIСТРАТИВНОЇ 

БУДIВЛI З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ 

КЛАСIВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКIЙ, 2 У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

  3000,0   3000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0

138

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

БУДIВЕЛЬ I СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ 

БУДIВЛI ЛIТ. "А","Б" СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ 

ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 

110 IМЕНI К. ГАПОНЕНКА МIСТА КИЄВА. 

ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI

  5000,0      2,9      2,9   5000,0      2,9      2,9

в тому числi: проектнi роботи   5000,0      2,9      2,9   5000,0      2,9      2,9

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



41 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

139

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

ЛIТ. "А-З" СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III 

СТУПЕНIВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛIТЕРАТУРИ № 260 МIСТА КИЄВА, ВУЛ. 

МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

  5000,0   1494,0   1494,0     29,9   5000,0   1494,0   1494,0     29,9

в тому числi: проектнi роботи   5000,0   1494,0   1494,0     29,9   5000,0   1494,0   1494,0     29,9



42

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 100376,8  23095,3  23095,3     23,0 100376,8  23095,3  23095,3     23,0

в тому числi:

проектнi роботи   2500,0   2500,0

ОСВIТА  95376,8  23095,3  23095,3     24,2  95376,8  23095,3  23095,3     24,2

140

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ГIМНАЗIЇ №290 НА 

ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

  3395,3   3395,3

141

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 

СПОРТИВНИХ СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 237, 

М. КИЇВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА 

ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г ТА 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 255, М. 

КИЇВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 

26-В

  4946,0   4946,0

142

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ 

№261, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА 

ВЕРБИЦЬКОГО, 7

  5000,0   5000,0

143

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI СЕРЕДНЬОГО 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

"СЛОВ’ЯНСЬКА ГIМНАЗIЯ" З 

НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ ЗА 

АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 43740,0  43740,0

144

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI З 

ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРIЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. 

СЛАВГОРОДСЬКIЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI

  8969,0   2390,3   2390,3     26,7   8969,0   2390,3   2390,3     26,7

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



43 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

145

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА 

ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

 29326,5  20705,0  20705,0     70,6  29326,5  20705,0  20705,0     70,6

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  5000,0   5000,0

146

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI УПРАВЛIННЯ 

СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКIВСЬКЕ ШОССЕ, 176-

Г В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи   2500,0   2500,0



44

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 108233,6  17116,5  15232,0     15,8 108233,6  17116,5  15232,0     15,8

в тому числi:

проектнi роботи  10000,0   1884,5     18,8  10000,0   1884,5     18,8

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

   500,0    500,0

147

БУДIВНИЦТВО ВУЛИЦI МИЛОСЛАВСЬКОЇ 

ВIД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-

ЛIСКIВСЬКОЇ ДО ВУЛИЦI РАДОСИНСЬКОЇ 

В С. ТРОЄЩИНА

   500,0    500,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  5000,0   5000,0

148

БУДIВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА 

ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А 

МIКРОРАЙОНI КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М 

ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА

  5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи   5000,0   5000,0

ОСВIТА  65000,0   1884,5      2,9  65000,0   1884,5      2,9

149

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА 

ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

 40000,0  40000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  25000,0   1884,5      7,5  25000,0   1884,5      7,5

150

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ НА 36 КЛАСIВ У 20 МIКРОРАЙОНI 

ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-

ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

 25000,0   1884,5      7,5  25000,0   1884,5      7,5

в тому числi: проектнi роботи   5000,0   1884,5     37,7   5000,0   1884,5     37,7

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



45 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я    800,0    800,0

151

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI 

БУДIВЛI НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА 

ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ 

ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

   800,0    800,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 34114,7  15232,0  15232,0     44,6  34114,7  15232,0  15232,0     44,6

152

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

НА ВУЛИЦI МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ 

СОЦIАЛЬНИХ ТА РЕАБIЛIТАЦIЙНИХ 

ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI 

СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 34114,7  15232,0  15232,0     44,6  34114,7  15232,0  15232,0     44,6

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ   2818,9   2818,9

153

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ БУДIВЛI НА ПРОСП. 

МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА 

ПIД РОЗМIЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ 

ПОДIЙ

  2818,9   2818,9



46

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО   3000,0   3000,0

в тому числi:

проектнi роботи   3000,0   3000,0

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ   3000,0   3000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   3000,0   3000,0

154

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ БУДIВЛI № 16/2 НА ВУЛИЦI 

ГЕНЕРАЛА КАРБИШЕВА У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА ПIД 

РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ 

АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

  3000,0   3000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



47

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  43000,0   1256,0   1253,6      2,9  43000,0   1256,0   1253,6      2,9

в тому числi:

проектнi роботи   5000,0      2,4   5000,0      2,4

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 16000,0   1253,6   1253,6      7,8  16000,0   1253,6   1253,6      7,8

155
БУДIВНИЦТВО БАГАТОРIВНЕВОЇ 

АВТОСТОЯНКИ ПО ВУЛ. ПРИРIЧНIЙ, 2
  9000,0   9000,0

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   2000,0

156

БУДIВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ 

З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В 

НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРIЧНОЇ В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

  7000,0   1253,6   1253,6     17,9   7000,0   1253,6   1253,6     17,9

ОСВIТА  27000,0      2,4  27000,0      2,4

157

РЕКОНСТРУКЦIЯ ШКIЛЬНОГО СТАДIОНУ 

МIЖ ШКОЛОЮ I-III СТУПЕНIВ №226 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА 

ВУЛ.ПРИРIЧНIЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА I 

СТУПЕНЯ - ГIМНАЗIЯ "ОБОЛОНЬ" 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" НА 

ВУЛ.ПРИРIЧНIЙ, 27-Б

  1000,0   1000,0

158

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. 

ПОЛЯРНIЙ, 13-А

  8000,0   8000,0

159

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 224 НА 

ВУЛ.ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 18000,0      2,4  18000,0      2,4

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



48 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

в тому числi: проектнi роботи   3000,0      2,4   3000,0      2,4
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  35000,0  35000,0

в тому числi:

проектнi роботи    700,0    700,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  5000,0   5000,0

160

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ПIД 

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СIМЕЙНОГО ТИПУ 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. 

ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3

  5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи    700,0    700,0

ОСВIТА  30000,0  30000,0

161

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 

БУДIВЛI, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРIЇ 

ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. 

ТИМIРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ЗАКЛАДУ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ

 30000,0  30000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



50

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  81619,9  13800,0  13029,4     16,9  81619,9  13800,0  13029,4     16,9

в тому числi:

проектнi роботи   2670,0    100,0    100,0      3,7   2670,0    100,0    100,0      3,7

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 10000,0  10000,0

162

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ПЕТРА 

САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ 

ПIШОХIДНОЇ ЗОНИ

 10000,0  10000,0

в тому числi: проектнi роботи   2470,0   2470,0

ОСВIТА  31619,9  31619,9

163

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, 

ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г

 31619,9  31619,9

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 40000,0  13800,0  13029,4     34,5  40000,0  13800,0  13029,4     34,5

164

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI НА ПРОСПЕКТI 

ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ 

КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДЛЯ ОСIБ З 

IНВАЛIДНIСТЮ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI

 40000,0  13800,0  13029,4     34,5  40000,0  13800,0  13029,4     34,5

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



51

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  19000,0   6239,8   6099,8     32,8  19000,0   6239,8   6099,8     32,8

в тому числi:

проектнi роботи    700,0   6239,8   6099,8    891,4    700,0   6239,8   6099,8    891,4

ОСВIТА  18000,0   5990,8   5990,8     33,3  18000,0   5990,8   5990,8     33,3

165

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ НА ВУЛ. 

АКАДЕМIКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ 

ВIДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

 18000,0   5990,8   5990,8     33,3  18000,0   5990,8   5990,8     33,3

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  1000,0    249,0    109,0     24,9   1000,0    249,0    109,0     24,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1000,0    249,0    109,0     24,9   1000,0    249,0    109,0     24,9

166

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

ЛIТ. "А" НА ВУЛИЦI ЯКУБА КОЛАСА, 8-А 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ 

СОЦIАЛЬНИХ ТА РЕАБIЛIТАЦIЙНИХ 

ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI 

СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

  1000,0    249,0    109,0     24,9   1000,0    249,0    109,0     24,9

в тому числi: проектнi роботи    700,0    249,0    109,0     35,6    700,0    249,0    109,0     35,6

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



52

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 155597,5   7449,3      4,8 155597,5   7449,3      4,8

в тому числi:

проектнi роботи   3000,0   3000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 20000,0  20000,0

167

ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРА 

ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ СЛОБIДКИ У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 20000,0  20000,0

ОСВIТА 132597,5   7449,3      5,6 132597,5   7449,3      5,6

168

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА ОКРЕМО 

РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ 

БУДIВЛI ВЕЧIРНЬОЇ (ЗМIННОЇ) ШКОЛИ № 

3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦI УШИНСЬКОГО, 15 

У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 24800,0  24800,0

169

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ 

"МIЛЕНIУМ" № 318 М. КИЄВА НА ВУЛ. 

IВАНА ПУЛЮЯ, 3-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 29500,0  29500,0

170

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДЛЯ 

РОЗМIЩЕННЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. 

ГЕНЕРАЛА ТУПIКОВА, 27 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 45000,0   1582,9      3,5  45000,0   1582,9      3,5

171

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА 

ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 33297,5   5866,4     17,6  33297,5   5866,4     17,6

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



53 тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всьогоГоловний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  3000,0   3000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   3000,0   3000,0

172

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ 

РЕАБIЛIТАЦIЇ ДЛЯ ДIТЕЙ ТА ОСIБ З 

IНВАЛIДНIСТЮ НА ВУЛ. МИХАЙЛА 

ДОНЦЯ, 18-В

  3000,0   3000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0



54

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО  38028,7   3601,2   3601,2      9,5  38028,7   3601,2   3601,2      9,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  8028,7   8028,7

173

БУДIВНИЦТВО ПIШОХIДНИХ ДОРIЖОК В 

ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

  8028,7   8028,7

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ  30000,0   3601,2   3601,2     12,0  30000,0   3601,2   3601,2     12,0

174

РЕСТАВРАЦIЯ КОМПЛЕКСУ СТАДIОНУ 

"СТАРТ" IЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО 

СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА БУДIВНИЦТВО 

НОВОГО МУЛЬТИФУНКЦIОНАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "СТАРТ" НА 

ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

 30000,0   3601,2   3601,2     12,0  30000,0   3601,2   3601,2     12,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2022 року

Інформація

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

в тому числі:

Бюджет розвитку



1

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

ВСЬОГО 7286315,6 210723,2 157803,9      2,9 6672176,7 210723,2 157803,9      3,2 614138,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 3236727,0 2622588,1 614138,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 125000,0 125000,0

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

автомобiльним транспортом
 49000,0  49000,0

7413 Iншi заходи у сферi автотранспорту  49000,0  49000,0

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

електротранспортом
 76000,0  76000,0

7426 Iншi заходи у сферi електротранспорту  76000,0  76000,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 2378727,0 1764588,1 614138,9

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
 18224,9  18224,9

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 1746363,2 1746363,2

7441 Утримання та розвиток мостiв/шляхопроводiв 368867,1 368867,1

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв 

транспортної iнфраструктури
1377496,1 1377496,1

7460
Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та 

дорожньої iнфраструктури
614138,9 614138,9

7462

Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та 

дорожньої iнфраструктури за рахунок субвенцiї з 

державного бюджету

614138,9 614138,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
 50000,0  50000,0

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

електротранспортом
 50000,0  50000,0

в тому числі:

Додаток 4

до звіту про виконання 

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2021-2023 роки

за січень - вересень 2022 року

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки

за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2022 році

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
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Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

7426 Iншi заходи у сферi електротранспорту  50000,0  50000,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 670000,0 670000,0

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 670000,0 670000,0

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв 

транспортної iнфраструктури
670000,0 670000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНIЗАЦIЇ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
 13000,0  13000,0

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури  13000,0  13000,0

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв 

транспортної iнфраструктури
 13000,0  13000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
497843,0 497843,0

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"   4000,0   4000,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
  4000,0   4000,0

6013
Забезпечення дiяльностi водопровiдно-

каналiзацiйного господарства
  4000,0   4000,0

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"  11300,0  11300,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 11300,0  11300,0

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 10000,0  10000,0

6014 Забезпечення збору та вивезення смiття i вiдходiв   1300,0   1300,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ   7143,0   7143,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   7143,0   7143,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО   7900,0   7900,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   7900,0   7900,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 

ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
  1000,0   1000,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   1000,0   1000,0

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   1500,0   1500,0
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Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

8330
Iнша дiяльнiсть у сферi екологiї та охорони природних 

ресурсiв
  1500,0   1500,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

176954,1 176954,1

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
176954,1 176954,1

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
176954,1 176954,1

СВКП "КИЇВВОДФОНД"   3500,0   3500,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   3500,0   3500,0

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 284545,9 284545,9

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
284545,9 284545,9

6012
Забезпечення дiяльностi з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергiї
251295,9 251295,9

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 33250,0  33250,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 261647,8   9458,0   9458,0      3,6 261647,8   9458,0   9458,0      3,6

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  1346,6   1346,6

2010
Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога 

населенню
 42040,1   8689,1   8689,1     20,7  42040,1   8689,1   8689,1     20,7

2020
Спецiалiзована стацiонарна медична допомога 

населенню
  7551,9   7551,9

2030
Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям 

та новонародженим
  6037,2   6037,2

2040 Санаторно-курортна допомога населенню  11133,6  11133,6

2080
Амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню, крiм 

первинної медичної допомоги 
   100,0    100,0

2090
Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога 

населенню
  3520,4   3520,4

2100 Стоматологiчна допомога населенню    432,0    432,0

2110 Первинна медична допомога населенню 188511,4    768,9    768,9      0,4 188511,4    768,9    768,9      0,4
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
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Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санiтарної) 

допомоги

188511,4    768,9    768,9      0,4 188511,4    768,9    768,9      0,4

2150
Iншi програми, заклади та заходи у сферi охорони 

здоров’я
   974,6    974,6

2151
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

охорони здоров’я
   974,6    974,6

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ    355,3    355,3

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
   355,3    355,3

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    355,3    355,3

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 573679,0     88,8 573679,0     88,8

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 346788,2     88,8 346788,2     88,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв 346788,2     88,8 346788,2     88,8

КП "ПЛЕСО" 226890,8 226890,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв 226890,8 226890,8

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 

М.КИЄВА
  9500,0   9500,0

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"   9500,0   9500,0

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
  9500,0   9500,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 129921,6 129921,6

1110 Пiдготовка кадрiв закладами вищої освiти  19631,0  19631,0

4010 Фiнансова пiдтримка театрiв   4696,8   4696,8

4020

Фiнансова пiдтримка фiлармонiй, художнiх i музичних 

колективiв, ансамблiв, концертних та циркових 

органiзацiй

   499,0    499,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1627,0   1627,0

4040 Забезпечення дiяльностi музеїв i виставок   2339,2   2339,2

4070 Фiнансова пiдтримка кiнематографiї  10000,0  10000,0

4080 Iншi заклади та заходи в галузi культури i мистецтва   7000,0   7000,0
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

4081
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi 

культури i мистецтва
  7000,0   7000,0

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
 84128,6  84128,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  77383,8  77383,8

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 30970,7  30970,7

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
    90,0     90,0

1023
Надання загальної середньої освiти спецiалiзованими 

закладами загальної середньої освiти
 30880,7  30880,7

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
 30985,2  30985,2

1090
Пiдготовка кадрiв закладами професiйної (професiйно-

технiчної) освiти та iншими закладами освiти
 10395,8  10395,8

1091

Пiдготовка кадрiв закладами професiйної (професiйно-

технiчної) освiти та iншими закладами освiти за 

рахунок коштiв мiсцевого бюджету

 10395,8  10395,8

1100 Пiдготовка кадрiв закладами фахової передвищої освiти   2377,7   2377,7

1101
Пiдготовка кадрiв закладами фахової передвищої 

освiти за рахунок коштiв мiсцевого бюджету
  2377,7   2377,7

1110 Пiдготовка кадрiв закладами вищої освiти   2654,4   2654,4

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  60000,0  60000,0

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з 

оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок 

коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали 

внаслiдок Чорнобильської катастрофи)

 10000,0  10000,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  36439,0  36439,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
 31139,0  31139,0

5033
Забезпечення пiдготовки спортсменiв школами вищої 

спортивної майстерностi
  5300,0   5300,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури  13561,0  13561,0
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Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

5041
Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних 

споруд
 13561,0  13561,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  47197,2  47197,2

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

 27991,5  27991,5

3101

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного 

догляду з наданням мiсця для проживання дiтей з 

вадами фiзичного та розумового розвитку

  6115,8   6115,8

3102

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного 

догляду з наданням мiсця для проживання, всебiчної 

пiдтримки, захисту та безпеки осiб, якi не можуть 

вести самостiйний спосiб життя через похилий вiк, 

фiзичнi та розумовi вади, психiчнi захворювання або 

iншi хвороби

 12396,3  12396,3

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

  7479,4   7479,4

3105
Надання реабiлiтацiйних послуг особам з 

iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю
  2000,0   2000,0

3200
Забезпечення обробки iнформацiї з нарахування та 

виплати допомог i компенсацiй
  2425,0   2425,0

3240 Iншi заклади та заходи  16780,7  16780,7

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

соцiального захисту i соцiального забезпечення
 16780,7  16780,7

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ
 34600,0   3232,2   3232,2      9,3  34600,0   3232,2   3232,2      9,3

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
 34600,0   3232,2   3232,2      9,3  34600,0   3232,2   3232,2      9,3

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  14096,9   3146,3   3146,3     22,3  14096,9   3146,3   3146,3     22,3

8110
Заходи iз запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних 

ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха
 14096,9   3146,3   3146,3     22,3  14096,9   3146,3   3146,3     22,3

ДЕПАРТАМЕНТ СУСПIЛЬНИХ КОМУНIКАЦIЙ   2685,0   2685,0

КП "ЦЕНТР ПУБЛIЧНОЇ КОМУНIКАЦIЇ ТА IНФОРМАЦIЇ"   2685,0   2685,0

8410 Фiнансова пiдтримка засобiв масової iнформацiї   2685,0   2685,0
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
222501,8  60427,1  32170,2     27,2 222501,8  60427,1  32170,2     27,2

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
104434,0  17022,4   6735,1     16,3 104434,0  17022,4   6735,1     16,3

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 65579,0  17022,4   6735,1     26,0  65579,0  17022,4   6735,1     26,0

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 38855,0  38855,0

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

  7650,0   7650,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    120,0    120,0

1010 Надання дошкiльної освiти  27733,1   9369,0   1005,3     33,8  27733,1   9369,0   1005,3     33,8

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 70446,8  34035,7  24429,8     48,3  70446,8  34035,7  24429,8     48,3

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 64949,0  29523,8  21347,8     45,5  64949,0  29523,8  21347,8     45,5

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  5497,8   4511,9   3082,0     82,1   5497,8   4511,9   3082,0     82,1

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами   1417,9   1417,9

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   5000,0   5000,0

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  5700,0   5700,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
324681,3  31307,0  29273,2      9,6 324681,3  31307,0  29273,2      9,6

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
141094,9    500,1      0,4 141094,9    500,1      0,4

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
113258,2    500,1      0,4 113258,2    500,1      0,4

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
  7736,7   7736,7

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 20100,0  20100,0
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

 20180,3  20180,3

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   6143,9   6143,9

1010 Надання дошкiльної освiти  61582,2  11884,4  11884,4     19,3  61582,2  11884,4  11884,4     19,3

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 87785,0  18922,5  17388,8     21,6  87785,0  18922,5  17388,8     21,6

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 86795,0  18922,5  17388,8     21,8  86795,0  18922,5  17388,8     21,8

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

   990,0    990,0

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  5199,0   5199,0

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами   1400,0   1400,0

1140 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти    196,0    196,0

1141
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

освiти
   196,0    196,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1100,0   1100,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
274079,4  22361,4  21260,0      8,2 274079,4  22361,4  21260,0      8,2

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
163859,4  19956,3  18854,9     12,2 163859,4  19956,3  18854,9     12,2

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
116016,4  19956,3  18854,9     17,2 116016,4  19956,3  18854,9     17,2

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 22843,0  22843,0

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 25000,0  25000,0

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

  5463,7   2405,1   2405,1     44,0   5463,7   2405,1   2405,1     44,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   3218,5   3218,5

1010 Надання дошкiльної освiти  28920,2  28920,2
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 39017,6  39017,6

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 39017,6  39017,6

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами    500,0    500,0

5060 Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту  23100,0  23100,0

5061

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного 

здоров'я населення "Спорт для всiх" та проведення 

фiзкультурно-масових заходiв серед населення 

регiону

 23100,0  23100,0

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

 10000,0  10000,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
339259,5  13955,7  10531,3      4,1 339259,5  13955,7  10531,3      4,1

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
173262,2  12897,0   9920,2      7,4 173262,2  12897,0   9920,2      7,4

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
130869,4   8907,9   5931,1      6,8 130869,4   8907,9   5931,1      6,8

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 15802,5   3989,1   3989,1     25,2  15802,5   3989,1   3989,1     25,2

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 26590,3  26590,3

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

  9510,0   9510,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   1500,0   1500,0

1010 Надання дошкiльної освiти  38248,9    908,8    611,1      2,4  38248,9    908,8    611,1      2,4

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 35170,0  35170,0

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 30070,0  30070,0

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  1000,0   1000,0
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

1023
Надання загальної середньої освiти спецiалiзованими 

закладами загальної середньої освiти
  4100,0   4100,0

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  2200,0   2200,0

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами    300,0    300,0

1140 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти  23068,4  23068,4

1142 Iншi програми та заходи у сферi освiти  23068,4  23068,4

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  30000,0  30000,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
 30000,0  30000,0

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

  5500,0   5500,0

3105
Надання реабiлiтацiйних послуг особам з 

iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю
  5500,0   5500,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    500,0    500,0

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

 20000,0    149,9      0,8  20000,0    149,9      0,8

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
216186,0  35391,4  31252,5     16,4 216186,0  35391,4  31252,5     16,4

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
113595,5   7192,3   3070,3      6,3 113595,5   7192,3   3070,3      6,3

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 92713,8   7192,3   3070,3      7,8  92713,8   7192,3   3070,3      7,8

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 20881,7  20881,7

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

 27871,0  27871,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  19591,3  19591,3

1010 Надання дошкiльної освiти   1417,9    786,8    786,8     55,5   1417,9    786,8    786,8     55,5

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 50493,2  27270,6  27253,7     54,0  50493,2  27270,6  27253,7     54,0
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 35514,6  23330,2  23313,3     65,7  35514,6  23330,2  23313,3     65,7

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

 14978,6   3940,4   3940,4     26,3  14978,6   3940,4   3940,4     26,3

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами    549,4    141,7    141,7     25,8    549,4    141,7    141,7     25,8

3110
Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального 

захисту
   700,0    700,0

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги 

дiтям, якi опинились у складних життєвих 

обставинах, пiдтримка функцiонування дитячих 

будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей

   700,0    700,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1500,0   1500,0

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

   467,7    467,7

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
130368,4   2398,4   2398,4      1,8 130368,4   2398,4   2398,4      1,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 48518,4  48518,4

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 36731,8  36731,8

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 11116,7  11116,7

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
   669,9    669,9

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

 18620,2  18620,2

1010 Надання дошкiльної освiти  15501,1    874,8    874,8      5,6  15501,1    874,8    874,8      5,6

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 36078,0   1523,6   1523,6      4,2  36078,0   1523,6   1523,6      4,2

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 36078,0   1523,6   1523,6      4,2  36078,0   1523,6   1523,6      4,2

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами   6165,0   6165,0
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi   2398,7   2398,7

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання   2398,7   2398,7

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   3087,0   3087,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
150344,5  10419,9   2676,3      6,9 150344,5  10419,9   2676,3      6,9

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 49156,7    649,4      1,3  49156,7    649,4      1,3

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 24156,7    649,4      2,7  24156,7    649,4      2,7

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 25000,0  25000,0

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

  9270,7   9270,7

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   1217,4   1217,4

1010 Надання дошкiльної освiти  37113,0     39,6     15,0      0,1  37113,0     39,6     15,0      0,1

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 46225,0   9730,9   2661,3     21,1  46225,0   9730,9   2661,3     21,1

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 40435,0   7466,6   2655,7     18,5  40435,0   7466,6   2655,7     18,5

1025

Надання загальної середньої освiти навчально-

реабiлiтацiйними центрами для дiтей з особливими 

освiтнiми потребами, зумовленими складними 

порушеннями розвитку

  5790,0   2264,3      5,6     39,1   5790,0   2264,3      5,6     39,1

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами   3454,6   3454,6

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    407,1    407,1

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  3000,0   3000,0

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
   500,0    500,0

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
217234,2  17030,9  11234,4      7,8 217234,2  17030,9  11234,4      7,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
128217,0    594,2      0,5 128217,0    594,2      0,5
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 98297,1    594,2      0,6  98297,1    594,2      0,6

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 29919,9  29919,9

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

  3200,0   3200,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   8796,7   8796,7

1010 Надання дошкiльної освiти  22380,7   6643,1   4167,2     29,7  22380,7   6643,1   4167,2     29,7

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 50087,5   9667,7   7067,2     19,3  50087,5   9667,7   7067,2     19,3

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 50087,5   9667,7   7067,2     19,3  50087,5   9667,7   7067,2     19,3

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, 

клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
  2800,0    125,9      4,5   2800,0    125,9      4,5

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   1102,3   1102,3

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  1102,3   1102,3

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури    650,0    650,0

5041
Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних 

споруд
   650,0    650,0

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
238163,5    758,8    423,8      0,3 238163,5    758,8    423,8      0,3

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
154664,4 154664,4

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
105749,0 105749,0

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 48915,4  48915,4

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   2968,8   2968,8

1010 Надання дошкiльної освiти  21799,9  21799,9

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 44193,2  44193,2

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 42993,2  42993,2
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  1200,0   1200,0

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

 14537,2    758,8    423,8      5,2  14537,2    758,8    423,8      5,2

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
227860,5    747,3    747,3      0,3 227860,5    747,3    747,3      0,3

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
114463,6 114463,6

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 88540,5  88540,5

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
  5561,6   5561,6

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 20361,5  20361,5

6020

Забезпечення функцiонування пiдприємств, установ та 

органiзацiй, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальнi послуги

  7244,0   7244,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   5597,8   5597,8

1010 Надання дошкiльної освiти  31417,5  31417,5

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв 

мiсцевого бюджету
 25707,0    168,8    168,8      0,7  25707,0    168,8    168,8      0,7

1021
Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти
 25707,0    168,8    168,8      0,7  25707,0    168,8    168,8      0,7

1080 Надання спецiалiзованої освiти мистецькими школами   2833,0   2833,0

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

 19597,6    559,3    559,3      2,9  19597,6    559,3    559,3      2,9

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

 14597,6    559,3    559,3      3,8  14597,6    559,3    559,3      3,8

3105
Надання реабiлiтацiйних послуг особам з 

iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю
  5000,0   5000,0
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння
Програма Освоєно

Профінан-

совано

% 

освоєння

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

в тому числі:

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

3110
Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального 

захисту
   500,0    500,0

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги 

дiтям, якi опинились у складних життєвих 

обставинах, пiдтримка функцiонування дитячих 

будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей

   500,0    500,0

3120
Здiйснення соцiальної роботи з вразливими 

категорiями населення
   268,4    268,4

3121
Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв 

соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi
   268,4    268,4

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з 

оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок 

коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали 

внаслiдок Чорнобильської катастрофи)

  6000,0   6000,0

3240 Iншi заклади та заходи   6231,6   6231,6

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

соцiального захисту i соцiального забезпечення
  6231,6   6231,6

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   2000,0     19,2     19,2      1,0   2000,0     19,2     19,2      1,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   6000,0   6000,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  6000,0   6000,0


