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звIт
з оцiЕкп результативпостi реsJliзацiТ,Щержавпоi стратегii регiопаJIьного розв

за 2021 piK
рокп

Ns
з/rt

Наймеrrування цiлi СтратегiТ Наймеrryвання
ilцикяmра.,

одиниrц вимiру

Базове
значення

iндикатора

Пргнозне
значення

iндикатора
(202l piK)

Фактичне
значення

ilцикаmра
(202l piK)

стан виконанrrя
iндикатора

(з порiвrrяльною
оцiнкою

факгrrчного
значення i

прогнозного
значення)

(високий/серднiй/
швьюй)

Прблемнi пrтання, ik
вIшив на досягнення
прогнозного значення

irциютора
(з поясненням причини

ik виникненrrя та
зазначенням механiзму

вирiшення

l ) J 4 5 6 7 t
l Стратегiчна цЬ II.

<Пiдвищення рiвня
ко нkурентоспромо;кноgгi

регiонiв>

Вмовий ргiона.пьний
про,щrкг ý факмчних
цiнах) у розрахунtу на
одну особу,
тис. гривень

28з,2
(20lt piK)

387,7| 320,9
(2019 piK)

високии

2 Стратегiчна uiль II.
<Пйвищення рiвня

конкурентоспроможrrостi

регiонiв>

Чисе.гlьнiсть заfi нямх у
вiцi 15-70 poKiB до
загаJIьноl кlлькостl
населення вйповiдного
Biкy,
вйсоткiв

61,7
(2019 piK)

62,4 61,8
(9 Mic,

202l року)

середнiй Адаrпацiя ринку працi
MicTa Киева до умов
локдауну та гiбридною
формаry роботи, у
зв'язку з поширенrrям
гостроi респiраюрноi
хвороби COVID-I9,
спрrтчиненоi KopoHaBi-

русом SARS-CoY-2,
прк}вело до зменшення
Зал},чення робочоi сили
до економiчноi
дiяльноgтi

ржА

{
о
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одовженнJI зв1
Е76543l 2

високий20 55Е|822815,I,76
(20l9 piK)

Середньомiсячна
заробiтна плата,
гривень

з Стратегiчна чiль II.
<Пiдвищення рiвня

конкуреIrгоспрможноgгi
регiонiв>

Розроблено та
затвершlсено 3 легальнi
тшани терrтгорiТ

3 серелнiй72
(20l9 piK)

забезпечення
д(ýaальною
мiстобудiвною
докумеrrгацiею
(розробленою пiсля
2010 року),
одиниtlь

Стратегiчна чiль L
<Форrrryвавня зryрmваноi
дерlкави в соцiальному,

гуианiтарному,
економiчному,

екологiчному, безпековоlf,у
та прсторовому вимiрахr>

4

високий25,421,22|,з
(20l9 piK)

Частка терrmрiй та
об'екгiв природно-
заповйного фондl у
вiдношеннi до тчtощi
м, Киева,
вiдсmкiв

5 Стратегiчна чйь I.

кФормування згурюваноi
держли в соцlаJIьному,

гуманiтарному,
економrчному,

екологiчному, безпековому
та просторовому вlццфаю)

Ооновним сгринrуючим

факюрм iнвесгицiйноi
активностi висгупив
к8рантин, встановлений
Кабiнеrcм MiHicгpiB
УкраiЪи з мегою
запобiгання поши_

ренlпо KopoHaBipycHoi
хворби COVID-I9, та
йою наслiдки, зокрема
погiршення фiнансових
результатiв
пiдприемсrв, необхй-
HicTb збероlсення

| пероналу пiлприемств,
значний piBeHb
невизначеностi,

середнiй62з8,2
(сганом на
30.09.202l)

6 62з,65 337,0
(20lt piK)

Обсяг прямюr
iнвестицiй (iнструменги
ytacTi в капiталi) станом
на кiнець перiо,ry на
олну особf, _

доларlв CIIIA'

6 Стратегiчна чiль II.
кПiдвищення рiвrrя

концуреЕюспрможносгi
регiонiв>

2
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п овженЕя зв1

2О21-202З роки, зsтвсрдкеного рiшенням киiвськоi Micbкoi рали вЦ 24.12.2020 Nс 23123 (зi змiн8мц вцесеними рiшеннrм КиiвськоТ MicbKoT ради вЬ 09.12.2021 Nя 3703/3744)
2 налвне нассленпя

Нацiональною бдfiу Укрsiнй щодо прямlд< iввсqтицiй (iHcrpyT,telпiB учаýтi в капiтsлi)

3

6 7 84 5зl 2
погlршення рlвня
дiловю( очiкувslБ тощо
Порiвняння даних е
некорекгним у зв'язку
зi змiнамп в оргаrriзацii
та прведеннi дерrкав_
H}lr( статистllчнIlх
спостережень щодо
iнновацi йшоi дiяльносгi
ПРОМИС,ЛОВЕХ

пИприемств

0,3 0,з
(20l9 piK)

0,з
(20l7 piK)

Частка обсяry
реалiзованоi
iнновацiйноi продкцii
(юварiв, посJIуг) у
загальному обсязi
реалiзованоi прдукцii
(mварiв, послуг)
ПРОМИСЛОВID(
пiдприсмсгв,
вiдсmкiв

7 Стратегiчна цЬ tr.
<Пйвищення рiвня

кон курtlтоспрмоlкносгi
ргiонiв>

високии90 9575
(2020 piK)

чаgгка соцiальнлоt
закладiв комунальноi
власностi (ченци
надання адмiнiстра-
тивних послуг, закпади
освiти, охороюr
здоров'я, культури,
соцiального захисry
насеJIення, спорtrивно-
оздоровчi заклади,
iнк.позивно-ресурснi
ценгри), що
використовують
фiксований
широкосм)говий лоступ
до IrrгернЕry,
вiдсоткiв

8 Стратегiчна чЬ I.
<<Форlryмння зryрюваноi
держави в соцiальному,

ryMaHiTapHoMy,
економiчному,

екологiшrому, безпековому
тв просторовому вимiрах>


