
ом
кJIиtко

2022 piK

звIт
виконавчого оргд{у КиiЪськоi Micbкoi рад-r (КиiЪськоi MicbKoi державноi

про викоЕаЕЕя завдаrь .Щержавноi статегii регiона;rьною розвлгп<у
на202|-2027 рокп за

L

м

'п
НsЯм€нування завдавя''

Д€рrlФвноl qФпегii
ргiональноm рзвгrr<у

нs 2021-2027 polсr

НдrhrаЕ}тsпня захо.ry дЕга
початку/
эдвФ-
lденнt
здfi-

сн€нвl
18ходу

Про€кпrе та фiнаясюDс здб@псченш впкондн|,!l Фппяцл [н.дикаФри рс3ультfiтивностi вlпФнапrlя р"тчня стлI
виконOянл
зшд8rrrп
(з порir-
нлльною
оцiнюю
фrктrrчно
вIdIонаllФ
rо i зоrцs-
новsrюю)

Пробл€мнi
пгвнrrл. -ц

вIlлпЕ на
вlllФнанtи
цвдаlди

(з поrсненшra
пршчиrоr Ix

il{Hlfrll€ltшl m
запндченвrм
!схrяiзiaу

виDiЕarоrя)

ндзв8, ддта та
иомaр рiЕснIrя rЦlo

р.OлiзоIiю rроФs и
(пр€кгу) рсгiон!,,Бюrо

F'ФЕктiry, що Ёrлl]усrъс, r
рахвх зrхоry

обсяг фiпаясуваrrнr,
п€редбдчGнлЯ цюФа ою
(про€кmrr) рсгiонrльною
розвкткуt Iцо рсдлЬу€аьс,
в рдrtж qхоry, тис. Фн

фsrмчно
прфiнsнсоолfiй обсяг
коцIтiЕ зs lроФаraою

(пр€кrоЕ) регiональюm
рсввиtку, що

ролiзуеться в роrпо,х
заходу, тис. грв

т х, що дрIъ
з почдп(у
виконадня
завдrцнл

Iloq що
здтв€рдsенi
у зriтrому

псрiолi

з початку
редлiлцil

захоry
проФами
(на rссь
перiол

р€алiзацii
зФ(оry

прогDдми)

нд
202l piK

з початку
реsлiздцiI

зФ(oду
проФамп п0

202l piK

за
202l piK

НаЛмехувадня
iцл(amрs,

одOrиrц 9имiру

пргяозо-
ваяе

значaнн,
iндикsторs
Ha202l piк

Фктичн€
значення

iщшФюра
зs2021 piк

вiдOrлен-
яя

(+д)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 lI |2 lз l4 l5 lб
чна чць I. (Фо пз tдс в економlчн сколоп

вна цiль l в економlчнопо аг Mlcтa
Нsпрлм ((Посилення iЕт€груючоi ролi агломерцIifi та веrпп(rц мiсг)D

l СтЕор€нм
законоддвчоi основи
функцiоиувшях та
розвгтку агломсрsцiЛ,
здбсзп€чення збsлдlсо.
ваноm прсrорово.о
розвгтr(у т€ргюрiй, що
входяь до ix склдду

l) Пiдоrовв
пропфицif, до
прооaгу 8,rгу
Мiнр€гiону УкрдЪи
щодо зtlгя€рдlФвня
мsюд,lчних
рекомеlrдацiй
GюсоЕно вlвядчення
мФк агломФацiй, ix
перелiку i склад/ на
ocHoBi свimвlц та
€ъропейоьшо(
криr€рi'Ь
фрмrъаяня

До
l Фудrlя

202l
року

подапi
прпозпцii до
лрФсу аlfiу
Мiнрегiону
УкрдЪп (у

разi
на.хЁодкенtи
про€кry 8кry

на
погодкехня)

Ht Проsкг
rкгу Mirr-
р€гiону
Укрш-юr
цодо
заверд-
ження ме-
юдичнI,D(

рекомеfiда-
цiй сrосов-
но Екша.
ченнrl мФк
дгломФа-
цifi, ix
псрлir(у i
ск,ла.ry у
2(Dl роцi
нл поmд-

Tcpr.iH
lиконаllllя
здхоry нс
настll

l)

чному, безпсковому та просгоровому вимiDах>
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Продовженпя звiry
l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll 12 lз 14 15 lб

iнвеспщiйню(
проскгiв
промисловю(
пiдпDиемств

роки N9 57Uбl2) ittфрмацiй-
нпх б*з,
од,|яиllь

4 Спрrrrняя
залровадftснrпо
iюrовщiйнt{х
т€хнологiй у сисrЕми
управлiнlrr розвпtftом
MicT нд засац8х
концепцii розумного
мigг8 (Smaft СФ)

1) Розвшок
мобiльною додлтrq
для lцвrдФп) тв
зр}лlною до9гупу
rромадян до Bcix
слектоншо( Micbкo(
c€DEiciв

2о2|_
2022
роки

комплекона
MicbKo
цльом

проФ8ма
(ЕлеrФошrа
qIоJпд,цD rra
20в-m22

ркц
затв€рдксна

рiшеня.fil
кпьсБко1

Micbкol рsд|
8iд l8
грудня

20l8 роry
л9 46U6512

з 661,2
(власнi
коЕтп
кII

гIоц

l0o,0 |26,9 126,9 кЬькiстъ
скачуваяь
мобiльноrc
додап0,

тпс. одпниlБ

450 \2Е +778 виконано

2) Створеняя
с}чOсноI ефкmвноl
плсформи
управлiнlп мiською
iнфрасФу(ryрою т8
даними у рiзнt (

сФрах жtfггсдi-
,льно9гi мiстs:
а) сгворепвя
плаформи
(единий ocEiTIriй
прсгiр м. IfucBq
О роODrтюк га
рOоширснм
фу,хкцонмьноqтi
лЕIомапrзов8яоl
оисr€ми блiку
оплаги проiзд/ в
MicbKoMy
пасФкирському
тацопортiмiсга
Ки€ва неоалеrrФо Diд
форм власностi

202|-
2022
ром

15 7з6,0 l1 06l,0 1l 061,0 ll 061,0 д) кЬкiqгь
9IBopeHLDy'

модернiзоЕ8пrD(
сиgrЕм, мо.ryлiЕ

та сервiсiц
од,lвиllь

6 3 -з Виковапо
ч8qтково

Робот!r
впlФнано в
мФкlх
бюдl<qтнIr(
пркшачень
Ha202l piк

ц м9,6
(зокрема
влдсяi
кошти

юIпоц-
1 562,з)

25 422,2
(зокрема
млскi
коtлтп

кп поц _
l 562,з)

25 а22
(зокр€м8

вmонi
кошти

кп поц _
l 5б2,з)

Ф кirБкiсгъ
хорисr}ъдчiв
(танопорг-
Htц кауФк),

млн осiб

5 2,08 :z,п викоlвво
частково

У зr'язкуз
кOр8нfilrшдiи
бмФкеннями
рiЕ€нь
корисrрдfiл
rисФкпрським
трднспортом
супево
знщивсл

3) Створ€нtrя

рсllервного дай-
центDу

202|_
2022
роки

l05 000,0 24 89з,5 24 89з,5 24 Е9з,5 KirьKiqb
об'€ктiв,
одиншБ

l l викондlо

4) Розвшок тд

розшпренм
ф}нкцiопальносгi
iнфрмацiйно-
т€лекомунiкоцiйноi
сrqlЕми (€дцна
Micbкa маIФорма
Фекгронноi
вза€модii', упрsЕлiвня
дмими та с€рвiса-
MrD), iЕIЕФацiя
iпфрмацifiно.
аяалiмчних сисrЕм у
едrЕу Miabкy
плаформу з мgюю
удоскоlrалепм m
збiльшення кйькосгi

2Ф|-
2022
роки

з 1 800,0 10 998,Е l0 998,8 l0 998,t кiлькiсгь
кориотувачiЕ
(замовл€нпх

пооJryг),
млн ооiб

6 0,87 -5,1з викондlо
чайхово

Прогнозоваяе
зIlачення
ittшп<аюра
було

РОЗРФФDаПО З

урахуаанням
продФr(у

таяспорпflD(
проýrстiЕ зs
допомоюю
(€д{ноl
MiobKoT
пл8Форми
ел€кФоняоТ
вза€модi,
управлilФ|я
давими та



4
Продовження звiry

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 1з l4 l5 lб
ccplicв дtl н!селеIr-
ня 0 оlскгронноraу
виглrдi та tаббпс-
чсня.п Ix подlльЕоrо
рзrЕтку

серЕlсaхюD,
У звiтrюrrу
рцi функцiя
облiry
laмoBJrCшar(
поG.пуг Ь
продФч
трзяопорпfiо(
проryктi!
булs
iIтrЕгровлrп
до ITc
'едоrа
плаформа
ФЕктрнrrю(
посrlугl Е
mму числi
слмiнiсц,sги-
внюо)

J) Роirпоr raicbloo(

р€€стiв та iншrц
iнФрмацiйню(
p.gypciB

202l-
2о22
роки

44 000,0 15 156,0 l5 156,0 15 156,0 кiлькiqrъ
qгвор€нtоУ

модaрнiзоваяlд(

рс€сФiв,
одлци[ь

з 4 +l Вихонано

Оператпвнs цiль 2 (3бсрсжевня навколишньоrc природного серсдоЕища та сталс використанм природкrя pcqpciB, поспленrл моrФивосг€й розвt{гц/ т€ршторifr,
якi погD€буоть дерrкsrноi пiлгримшl (макро- та MiKpopiBcHb)>

Напрхм (Вiдяовленll, та розбудова Tgptттopif,, сгрукгурпа псрсбудова eKoHoMix ргiонiв,
що поmрФ(дали внаслЦок зброй Hol проп{ УкраТни))

5 Продовженнл
викомнIrл Дсtш(аrноi
цiльовоi проФаilи
вiдrовлснrи та
рообудоiи rr pyв
схiдоо( рсгiонах
Укр8tЪи, заrвердкaноi
по9ганоЕою Кбiнеrу
MiHicФiB yкpoilol вИ
lЗ rрудл 2017 р.
Л9 l07l, до 202З polry,
акгуалiзацiя тд
доповнення iT новпrи
заходами

l) З!л}чсвня
пiдриФ|стr
Донсrекоi та
ЛуrдясБкоI облдcI€й
до учасгi у бiзне.
Miciлb lфpyмax тд
конФрепцiяь якi
буд.гъ проводrпся
у MicTi Кл€!i

202l-
2022
роки

комппекона
rricbK'
цiльов8

проФlм8
сприяяrи
розЕктху

п
тв4 

]прмисло.

спожиЕчоm
рияrу м
2ol9-2o2.

poкl4
затвср,DкЕна

рiцlенням
Kx-lвcbKol

Miobкoi рrдr
вiд

12 лпсtопада
2019 рку
N9 5916з2
(у рсддцiI
рiшснн,

киlвськот

кйькiсгь
з!ходiв,
одlяиIь

TcprriH
виконФlllя
зФ(о.ry нс

пастад
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Продовження звiту
l 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб

мicbKol рsдд
вiд 22 квiтня
2@l року
Jt 57vбl2)

Нsлрям (ФоDм!trаfiня мерgжi пршDодоохоронних т€рrтюDiй, зберокеннл та вiдгЕорекrц екосиgтем, полiцщсння стац/ навколишнюm природного с€р€довt{щФD
6 ЗдiЛснaнм заходiв

щодо забвпечення
збер€rlсllнл,
вiдlовлсшu m
збOлsлсошпо]о
використцiня
прирдоохорошflц
Ерпорiй

l) Ровробк! проосiв
зеiaлсустрою цlодо
вiд€дснпя у постiйrrа
lФрисiуrlям
зеисльнtц дiltянок
об'скriв Фиродlо-
заповiдяоaо iDондt
х. ки€Еs

z02l-
202э
рокя

ПроФама
ековомiчно.
Io i соцi-
альпоm
рФвЕтку

м, ки€ва на
2Ф1-202з

рощ
заtвердфaна
pimeннlм
киlвсьlФI

MicbKor рsдл
вiд

24 Фуд|я
2020 року
Лs В2З;
Про€rт

копплеlФно
i lricblФI
цйьовот
прФами

Gкологiсно-
го бrвrопо-
Iryчся Micтa

кпФд на
2022-

2025 Dокfi

кйькiсгь
об'€кгiЕ, на

якlц
рвроблGно

пр€fill
з€мл€уqгрою,

одляfir&

0 +t Викоrпно

2) ЗsбGзпсчеппя
орг.яiздrii i
встаиовлсння мФк
тЕршrорiП прирдlо-
заповiдяого фонry
м, кисвs

202l-
20z1
polor

fЬюща
природrо-

здювiдно]о
фнry,

га

17 ф0 21200 +4 200 викоlлltо

Опсративна чiль 4 <Розвrrток iнфраструкryри та цифровs тр rсФормsцiя регiоЕiвr,
Н8прям <Цифроватранформацiя tl€гiонiвD

7 Пров€депнr
рirкrнiринry
публiчпlо( послуБ
удосконалaння
норм8тивнФ,правово[
ба!ц що рсгламеЕry€
ме.хаяiзх надлоiя
rDблiчнlfr послуг, та
забсэпсчснм ix
впровдд[Фння черqt
СдиниП дaрlФвнrfr rсб
порвл сл€ктроннlr(
пос.,r}т (Портал ДiФ,

l) Опг мiзацiя
проl,Ед/р отямOяня
lд|iвiсrрsп|внlо(
посл)т за допомоюю
розцlирсння спепра
комплaконtо( посл!г i
послуa, яЁ
нaц!кrться в
слекрояtlому
виглядi

202l-
2v2з
poEl

Програм8
!копомiчноrо
i соцioльноrо

розЕптry
м, кпева на
2о2|-202з

рощ
затв€рд|Gн8

рiшекням
киiъськоi

raicb*ol ради
вй

24 груд{я
2020 року
N-.2зl2з

пrfiомд вала
rдмiяigтаflв-
ню( лослуг, що

наJIдоIьOя Е

елсктропцому
вtlглrдi, до
заmлъноm
псрслiку

сцмiнiqтрsп|в.
Hlr( посJrrт, якi

н,цякпъся череl
ЦсЕrрх надлnlr
rдмiнiсrратrв-

Hlo( послrт
у MicTi Киевi
(qталом па

кiнсць звiпrого
перiоry),

о/о

|Е 2l +3 Впкондно

l
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Прловження звiry
I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб

ILaIоЕл Е!ла
rоммекснrд

посJr}т у
здгмьнiй
кйькостi
нqIвню(

адмiнiстр8rиЕ-
Hro( посJDг,

%

5 5 5 вшФнаяо

2) РФцtирснн.r
кiльlФстi пyблiчlllо(
пос.,rуa, що
пlл!lоlъс, l
Ф!СПРОНПОМУ
вягллдi
(rпрOалOснfiя
пртаtlнld зsa-обiв
iнфрмацifuо-
телекомупiкOцiйноi
сисIЕми "едлна
плЕформа
алсктроннrп посrlуг,
в roмy чrrслi
0дхiнicIрsпOнц")

2o2l-
2t,
рюl

коraплGкснд
raicbк!
цiлюDа

прrрахе
(Елскrрн.
на столпtшD

Ha20l9-
2022 роkц

зmв€р,Dкснд

рiшенrцм
ки[вськоl

Micbкoi рqци
вй lE

Фуди 20lt
рку

.lф 46116512

з5 600,0 3 955,0 з 955,0 з 955,0 кiлькiсrъ
корlrqтувrчiD
(цховr!еtдп

послуг),
шпr осiб

6 4 н€
вякоlillю

У 202I роцi
обttit
riлъЕоqтi
rорпстуi!чiв
(з8raолсн!ц
посrryг) нс
прводlшa у
зв'гJIry iз
закiкченням
робiт з
мод.рнЬsцii
проФшн}п
за.обiЕ пс
,€дяна

плафорха
CJICкIPoнlllo(
пфлуг, в
Iory сислi
sдiriнiqrpsrrв
нlrФ у кiнцi
202l DoKY

Е. Влровадкенм m
поширення в регiоцах
ilпеФоЕаяоI сиqIЕмIr
алскФонноi
iдЕlIгифiкацiТ
(ID.Gov.UA)

l) lкЕтацiя
iнфрмдфfiно.
тЕл€комунiкsцiйноi
оиФ€ми (Сдина
мiськs плsформс
aл€ктонноI
rздсмодii упрsшiшr
д!лиrrн та ccpBicarrюl
з Iп!гровrяою
слgЕмою
елсктоншоi
iдЕrrгифiкsцii
(lD.Gov.UA)

202l_
20п,
ром

комrцеконд
Micbкa
цiльовд

пргрдмд
(ЕлскФон-
вд glоrl lцD

Hs20l9-
2О22роЕ\

затвсрд|Фнд
piцtcнHria
киiDсьхоI

Micbкoi рsци
вй l8

грушя 20lE
року

л9 46116512

з l 800,0 кйькiстъ
корийувдчiв
(здмовл€нrD(

пос.,r}т),
млн осiб

6 _6 не
вIlкоflано

коцIги 3
бю,Dl€ту
Micm ки€вл
на реsлiзslriю
зцоry у
2(El рцi вс
пaрсдбачено.
Роботх з
irrrэгровацою
сисtевою
елaпронноI
iдрt гифitФцii
(lD,Gov,UA)
не провоJи-
лися, оскiлькl
викорисюву-
ваясл ccpBic
авторlс!цii
ITc (сд на
iaicbK8
мафорхs
Фектрнпоi
ваоrодii
упDsвлiнм



7
Прдовженпя звiту

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб
ддяими та

lD)

(Розвt{юк Hol l

9 зsб€зпечення
навчаям

l)СпрUяян-'
створ€нtпо о6'aдпань
спiвшаснихiв
бOлаrоюартlФt п
будrнкiв

2о2|-
2о2э
роки

коiaплекснr
цiJБоOа

прогрдм8
пi,щищенвr
aнерго€Фк-
TBBHoqTi m
рфвlпку
lЕ{пюlо-

коiaувrльноl

кiлькiсrъ
стlор€нlо(
б'сдrаrъ

спiввлrcнипiв
багаток!артrrр-
нц будиfiкЬ,

одlнrдщ

65 l09 +/и Виконrдо

упрsвlfr€лiв та rолiв
об'€дrrаrБ спiввлaсlоd(Ь
балаюквдрптнl{х
булинкiв,сприлннл
сriорснюо об'сдядrБ
спiвiлsсtrrfr iB баrЕrФ,
кварп{рtоо( будлнкiв то
-lx sсоцisцiя н! piыri
Ttpкopisrlьнt грм8л
блдfl€Ц sт!r@rк
реслснlо( цеЕтiв для
забфпеченм обмiну
дрсвiдоra,н!д!янл
iнфрrsцiйво-
мqrод{чноi пiдФимм
б'едlsвь спiввласникiв
багаrоквартирlдfi
бушнкiв

ри хigгr
киЕш н'
2t''1-2025

ркrq
зlпв€рдrсна

pimaнrrrx
киiDськоi

MicbKoT раци
rИ 27 таЕвя

202l рку
JФ l24vl2t2

l0. ПоЕиреlrня практим
застосув!яlц
дсрrк8вно_прrвtтliок)
парпlсрсгЕо дIя
залуч€ння iшaqтицiй у
т!хяiчне
переоблrщrдм
(модернi!ацiю)
iю.ФнФноl
iнФlс-IрукгуDк
жrтrюво-коуувtльноrD
]осподарgrsа (у тому
чиалi ЕпроЕцФкеflня
c)|.racнto( техцологiП m
блtшsrп{ у сфрi
ЕодопоспдчOяня,
Dодовi.щ€деннr,
1сllлопостач8нtlr,
повоr9фсння з твсрдп|и
побуюЕими вiлФддми)

l) Встановлсння
пiЕaпrrrо( коtпЕйвФЬ
дu побуюr х
вiд@дiв, зsбезпечення
жигловоi та
громалськоI збуловl

20zL-
20ъ
роюr

комIцQксна
цiльов8

прФlма
пйвнцlснвя
енергоефк-
тивностiта
рзвfirý,
)шlтлово-

lФм},ндльноi

ри icтa
клФa вд

202I-2025
рощ

затв€рДl(€ва

рiЕснrrям
киIвськоi

MicbKoI рдди
0И 27 IpIBня

2o2l рку
Ns l24vl

252 2Ф,0 2Е 22Е,4 l7 з7з,Еl l7 з73,8l чs9пФ
роqдйьно
зiфаtой
1lсрдо(

поб}.говюr
вiдtодiв за

llвox
коmсf,нер-

пою схемою
(вИ здгa,Бноaо

обсягу
}'rDореюо(
тв€рдrх

побуrоЕrr(
вiд(oдiв),

Уо

8 Е впкондно

2) Модернiзацiя
сисI€п во]юlкюm-
чднм та водрЕив€-
доянrI

202I-
2о2з
рокrl

комплекава
цiJьо!а

прФ8м8
пi,шt|цlaнм
9нфгосфк-
тивностi та

розOrrгку
,(птлово-

9|1 816,2 29з |55,2 247 191,9 241 191,9 кiлькiсгъ
об'о<тiо

зоi€ршеIlоп0
булiвtшпптв,

одяниць

1 7 не
вихонаяо

об'€кти
псрсrdдrоrо
фдiвниrrтrr
Завсрц!aнЕ
будiвнищ!r
заllлаяоDаllо
в12О22 pi
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Продовження звiry
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз \4 l5 lб

комунальяоl

ри MlclB
киФа нt

2021-2025
рощ

з!тв€рлкена
pimeHtrяM
KпiEcbKor

мiсьlФI рqди
вй 27 тrвня

202 t polq
lulll2u,,

Прогрдras

l соцl
рФЕЕгку

мigгs ки€тs
нs 202l

рощ
завaрд.Gяа

рiшсцrим
KиIDcbKoI

MicbKol ради
вiд 24 rрудл
2020 року
JФ

(розвrrток соцiальнот иr)
ll Форraувдrоrя crqlЕrax

веддfirи соцisльrоо(
пос.,rуг Еiдювiдrо до
поФеб насалФ+rл
Елцом модсрнiзацii
iсщrочIп i
з rрвалцФшп цоЕlц
вцдiв соцiальlf,ц
пос.,Dг з урахуЕаяtlям
IЕllдернI{х
особливоФеП, rоцЕха
заб€зпеченtи poJBI{Ttry
якiсшо( i досryпоц
посrrут з догr!rд/, у
тому числi доглядрOоI
iнфрсrрукryри

l) Спрощення
прцедФ йримапlл
та щфовi]8цiя
паданм соцis,,ьвоi
пiдтримщ р<ввгюк
спсrcrrи ооцiальнtп
послуI

202l-
ж2з
ркя

Micbм
цiльовs

прогр8м8
(Турбог&
Назусrрiч

кltянаl.)D нд
20l9-п2|

рощ
затЕсрлNФва

рiшеншп
киiвськоi

пicbKoi ради
rй lE грудп

20t8 роry
м 459/65l0
(в ред!щiI
рiЕсfirrя
кшiвсьюi

raicbKoi рд.щr
вй

24 груднi
2020 polry
fiэ l9Л9)

l85 748,00 l74 7t3,б0 2з 999,8з 2з я,8э кiлькiстъ
qФиrувачiв
дод8гкоаЕх
софоьнtц

посJrуг,
осiб

2 э15 зи _l99l
чiсткOво

Врахов}Фчп
особлиЕостi
конкуреипrо-
rо спосоФ
ывнаrcнtи
вrдrвrчь
соцiФБrоц
послуг, дрго-
вори з rrадд-
вlчilми-
переrrФк-
Iuмк пOHI(уP
су уlt(Jцдд-
лисr, почипд-
ючп з кЕiп,lя
2(Dl року.
0з.l l,202l
нбрOв qпi-
нiйъ Поtл-
]юх lmlцшttt
соцiлБЕIfi
пооryг шJu-
хом соцiдJrь-
HoIo замов-
лснll! та
коiaпенсlщii



9
Продовженlrя звiry

l з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб
нцlрЕrчшl
BaPlocтi
соцiаJБнrr(

| пoorryг в час-
TиHi надаян'
лолатrовях
доlryrеЕтiв
сtDltliaувaчах

соцiальяrr(
посrryг (!i
зriнsх),
проIЕ фрlrll
тOtdд доry-
мснтв на
тсперiшнiй
час н€ затr€р-
д.снi в уgта-
fiовл€поrу
IюD,lдNу.
ПриИом та
розгляд доry_ l

xcrпiв було
прlts)пЕпrсно
до отрпуанtи
рqJ'яснеюlя
MiHicrepcrвs
с.оцiаrБноt
полiтml
Украiни,

2) СоцiалЪацiя осiб з
iнrалiдлiсrю Ел.Ф(ом

рсллiзацiТ Кон8€нцii
пр прssа осiб з
iнrолiдяiФю

2o2l-
202з
роки

мiськд
цйьова

пргр8м8
(Турбота-
Н8уgтрiч

xlllrнaм>) нд
2ol9-202l

Рокя,
зfiгl€рдкем

piEeнrлM
кп-вськоi

MicbKoi ради
вiд lt Фудrя

20lE рку
JФ 459/65l0
(у реддоrri
рilд€юrr

киiiвоькот
мiоьlФI ради
вИ 24 rрудlц

2020 року

'Ф 
l9ll9);

MicbKs
дiльовд

пDоmдма

l43 9Е5,78 162 624,1з бu 986,52 бu9t6,52 ВiдяоЕенн{ осiб
з iявsлiдriсrю,
заrryченю( до

акIиDшоm
суспiльпоm
)r.кпr, др
загальноi
кйькосгi

осiб з
iнrsлiдяiqю,

%

40 40 виlФнало
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Продовження звiry

t 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз |4 l5 tб
(соцiальЕ€

пrрпtсрсгlоr,
нt 2019-202l

роюl'
затвердкена

рiшенtrям
кпiвськоi

Micbxoi радя
вй

28 rшою]D
2019 роry
N 165/682l

|2. РФроблсння BФiafiTiB
apxi1lкTyPнra( проеrтi!
бiблiоrrчнп будir€ль, r
таtФк зsбсзпечеюrr
бiблiоЕк необхiдниir
облlдяднням,
комп'рrЕрною
Iехяiкою, прог!омними
зsсобахц досtупом до
IЕтrрrgту швидdстю
l00 Мбh/с, tдррiчн€
оновлсння бiблiоtечвtо(
фндiв

l) Поповнaнlц
фuдв
iкtsрlrацifotш
pacypciв бiблiФ!к
ноDпмя Ецllдцнrми

202l-
2о2э
рокл

комплексна
Micbm
цйrовs

проrрах8
(сlопlчна
кульýта:
20lb202l

рокиr),
зато€р,Фaaе-

на
pimeHHiM
киъсьхоi
MicbKoi

ради
вц

l8 грудяя
2018 polry

Jф 45716508

комплекснs
мiсыФ
цiлюrs 

l
пDоrD8rд

(стoлпчна
культура:

2о22-ю24,,,
затасDдкена

рiшaннrх
кяirськоi

[riсыоt рали
liл l6.12,202l
[т, лз ylozz

9701,5 э257,5 2679д 2619д кiлькiсrъ
оно!лсню(
Ф,цiЕ,

ти0, одоllllD

39,0 21,6 -l lJ Викоlдяо
чдсltоп,

ЗsхИ ЕшФЕу-
вавсл в мQ(аr(
бюдGтlitо(
&rfiryвaБ ш
2o2l piк

2) ДооснOщенн.'
бiблiоIЕк тЕхнilФю,
облsднаним m
ilшrraп прaдragrами
довпrФрковоaо
корllстувдlня

202l-
202э
роки

25167,1 267,7 l бl,8 lбl,Е кйькiqтъ
прrцбаяоl
т!хяiки,

обладяаям та
iнцrюr

прсдмстiв
довrоqтрохо,

lo]o
корисryвOнrrя,

одлниць

ll 5 4 Виковдяо
часIхоЕо

ЗsхИ вшФfiу-
ваЕся Е мсrкOх
бю.DlGтвих
tсшцрлнь иа
2()2l piK

Напрям ((Розвпгок iнфрасФукг}ри б€з пски)
lз Сприяння угDоренню у

тергюрisлrнrD(
громsдо( цеIrФiв
б€зпеки лк
itпЕгрв8lод сФуrryр
з aд{ною комунiкацiоо
Еiдповiдно до акгiв
захонолввсгва у сфрi
захлqrу ндсaлення i
rcрmорiЛ вй поrrGJк тs
кадзвичаiнж сггуrцiЪ
здбфпGчсннл

Фомqцського порrд(у,
ОХОРОНИ ЗДОРЕ'Я
населсння (з пожеrФФ
рrrувмьнимн
пiдфдiлдrrи,
полiцспаыоrмrt
gтsrrцirмп m фигsдацп
екстрGноi (швидко0
медичноr допомогп)

l) Створення цекФу
бфпеки як
iп€Фовдвоl
ФРУПУРП З СДЯНОЮ
tФMyHiKлrioo
вiдювЬо до 0KTiE
здконодавства у
форi эахисry
нsa€ленм i т€ршюрiй
вiд по,a€ж m
нr,щвпчаf,8их
щrуацiЪ
заб(зпессння
ФомадOькоm
поряд(y, охорони
здорв'я нассленн, (з
пФ&е ою-
рf,ryЕалъними
пi.ФоздiJrамн,
полiцеfiськпми
qпццiямrl та
бDпгацами cKclDGHol

202l-
20ъ
рки

ПрФлмд
економiчно-

ю i сэцi-
альIlого

p(/JBtrтfty
м. ки€ва пr
2021-2оъ

роюl,
зав€рдксна

рiшеннлм
кяiвськоi

MicbKoi рsдrr
вщ

24 грудц
2020 polq
л9 в/2з

УтЕоренпй
цaкrD

н| Hl TCpMiH
виконlявя
захоry не
Hlcllв
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L2
Продовження звiту

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб
)китла д)и тимсасовоm
прсJкимяIrя дп
забезпечевrrя rсиглом
Енутiшlffо
псЁмiцrенrD( осiб

м. ки€вв tlа
202|-20ъ

рокц
зlтвФдкЕнд

рiщепмм
киI.ськоI

xicbKoi рад|
liд

24 грудяя
2Ф0 рку

'&7Зl2ЗiПроо(т
MicbKoi
цiльовоl
прФдми

заб€зпечен-
нl ,китлом
грмадяц

якi
поФсбуоrь
полiпшGнн,
)|(птJювю(
yмoв, на

2v2'20u
ром

,кктлоaоm
фrry

соцiально]о
прlвначення

ди
забвпсчснн.r

,l(птлом
внуФiшньо

псрс!riцснrrх
oci6,

одllllиць
кiлькigIъ
,|(птловltх

примiпrень,
включснl{х до

)мтлово]о
фнý д,я

тпмчдсовоt!
прокпЕдян,

ди
за5Gзпсчснн,

)aо{тлом

DrrуIрi!tпю
псрaмiцаних

осiб,
одlниць

Нsпрям (Пiдтршмка програм мiжрегiона.rrьноi коопýрацii та обм iHiB MirK регiонsмп УкраiЪиD
I7 Створ€ння }n oB дп

сгrrмулювапtц регiояiв
тi Teptrюpiajщrrq
rроЕдJl до
спiврбiтrпптrва та
рс!лiзацil спЬшц
мiхФ€гiоналыоq,
просrтiв

l) Пiлгоrовшrв
цадаяня прпозшliй
до захоtlопроо(Iу
щодо створскня
нсобхiдяrц правовп
тr оргаяiзOцiйюц
умоD ди
заб€зпaчGння
мЬкрсгiонмьноrо
спiвробiтfirцгsа,
визначенllrl }rMoB та
фрм mIФю
спirробiпrицгво,
зобов'ванм т!
вiдловiд!льrriсть
cmpiн - суб'осгiD
спiDробiтяшпrц
лфЁл та обсrгiв
йою Фiнансrвлfliя

До
l

lср€см
z02l

подаfii
пропозяцii до
законопро{lту

(у pBi
наJцолк!снll,

з!конопроо(lу
на поaолl(cннл)

Hl Законопро_
€кт щодо
СТЕОРСННЯ
н€обхiдлlrх
прлюrrq п
оргапiздri-
ltяrа( уrов
шя з8бв-
псчснtUI
мЬкIЕгiонд-
льноID
спiвробiт-
ницlщ у
202l рцi
на попOд-
)aФннл не
надФдяв

TcpiliH

зtхоry не
lIаcIaB

Налрям <Розвrггок вrrуmiшвъого туDизмуrr
lE. Створсння сприягливtD(

умоl дrп зоlученнJI
iнBecтlolin у розбудову
D?rgмчноi
iнфрасrрукгrти

l) Прсз.ктацiл
1уриФ1lчною
поrенцi!лу fiоляцi в
УцдIнi т8 за
кордоном

202|-
202з
роки

Micbка
цiльовs

проФ8 д
рзвгтt<у
турЕrму в

{icTi ки€Oi нд

MicbKt
цЬьовд

прогр8ма
poolKTKу
TлrBMy Е

rigTi

зз 580,00 l2 950,00 4 8lз,з4 4 ЕlзJ4 кiлькiqгь
зOходiв

з прсзскгацii
ryристичноrо

поrrнцisrry
сrолпцi,

8 +6 вхIФндяо
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Продовження звiry

I з 4 , 6 1 8 9 l0 ll 12 1з l4 15 lб
2019_202l

роки,
rатвaрдкена

pimGHrrrM
киiвсь|Фi

raicbкol радl
вц

18 rрудl.'
20lt року

]t9 4?0/652l

клфi н0
20п,-2024

ркц
загD€р.Da(е

Ilа
piпGHHrx
кльськоI
Micbюi
радr вiд
07,*оЕпл
202l року

Nа724lz765

одяIlиtц

l9 Сприянrя
в]ровадaaенЕо модЕлi
комплехсноm
терrпорiаJьно]о
рсJЕкrry,упрsмilди тr
маркетинry
т}тистичвю(
дсстинацiй (smап
точгы DeýtinalioD па
регiонмьному та
Micrreвoмy piBHi

l) Орг8яiзФliл та
прЕсдýння
с€хiнФiц фруr.i, та
iнmro( зsходi! з
mrгдs p(/J8rrTкy

ryрвпу в xigтi Ки.вi
дlя предсrавникiв
заклOдia BlmloT
ooBiтfl, бiзнсс-
сектора, грмадсьюд
о6'сдrrдБ у сфрi
TyprBMy

2o2I-
2о2з
poкrr

Прграмs
сконоriчяою
i соцi!львого

p{/JBrrft),
м. ки€rа ш
2021-2оъ

рокц
здтвердr(€-

нд

рlш€нням
кйIrськоI

MicbKoi

рддл вiд
24 грудв
2020 року
М23DЗi
мiсъкs
цiльоЕа

прФам8
роовrrry
ryрвму l
мiсгi кlФi
нs20lь

202l рощ
цгвердкс-

нд

рiшснмм
китвськоi

MicbKoi

ради вй
18 Фудя
20l8 року

'{9 

470/652l

MicbKs
цiльов!

nporpaMl
рФваrку
TлlBмy l

мiqгi
ки€вi ва

2022-2024
ркц

зав€р,lDке
нд

рцпaвням
кя-lвськоi
r.icbKoI

радп вiд
07)|Фвтtи
202l року

lt"э724п165

lз 875,00 4 70о,Ф l59120 l59120 кiлькiсь
з!ходiв з
шfiаIъ

rrФOпlýI
Typluшy,
о.длвtlш

8 l0 +2 Виконsно

,п СIDкянrи налсr|оlому
блдшlувrшню
ýтиФ чяlо( мфшругir ,

та об'Ф(гiв
т}тистичнID(
вi.щiдsдФ, i.x

цифрвiзацir,gтrорешпо
KoмlDopпllц i
б€зпечIrtц ухоDдля

l) Здб.зп..rснн,
фуfiкriоsув9tlм
тписrично_
iнфрмацifiних
цспрiв (п},{ктiв) в
опоsлсному Smшt-
фрмsгi шлrхоr.
встаношснм
теDriналiЕ (iпfо

202|-
202з
роки

ПроФrма
скономiчЕоIо
i соцiOльного

розDгтry
м. киФа lц
202l--20ъ

рощ
зат8срлrем
рiЕснtпп

Micbn
цiльово

проФ!ма
розDптку
тпrаму в

r.icтi
кхФi rlа

2о2'20ъ
Dощ

l0 5,и,00 4 500,00 216,18 216,18 кiлькiсrъ
вqгЕяощIенI{х

HoDlo(
1€рмiнsлiD,

одиlflд.ь

ВиtФнадо
часткоDо

У 202l роцi
проводtJIис,
пiдrчrоЕчi
робсм по

реалiзоцil
проq(гу
створеннл
r€рфri
с!лr8спllх
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Прдовженtrя звiry
l з 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб

ТПХСТНЧВФ
iнфрмацiй
HlD( цопрiв у
oHoijlcпoмy
smМ4ормsгi
IlIjlяхоI
встапоrJIсн
ня сФlсорню(
туристrлшо-
iнфрм!цiй-
Blr(
тЕрмiвaлiв

тiтвсгiв (riдпо-
чиЕмьlfllкiв)

pint) в мiоцях
максимальноI
локдлiзацii
поrcнцiйню( тYDпсriв

киlвськоi
Micbкoi paJц

Ей
24 грудм
2020 року
lФъDз
Micbка
цйьовs

прграма
розвпгцl

ryрвму в
мiqгi киФi
на2019-

202l рокц
завер,Dке-

ва
рiдеIfirям
киlвськоi

Micbкoi
ралп вiл
18 груди
20lt рку
Jt470/652t

загвердке
на

рiЕснням
кпьськоi
MiobKoi
paarr вй

07 хФвтм
202l року
Nа7uп1

65

2) Ъбсзпеченнл
осноЕяюa
т}рисlичнlfi локдIifi
навiгацiею
(всrановленrrя новlп
m оновлення
iсФ,lочlD(
туриqтичнlФ( пiлонiв
та вкrзьrооdв
турпсмчнlr( об'€ктir
з €лемеIттами
щrфроЕiзsцir)

202l_
202з
рокх

9130,00 2 000,00 45,00 45,00 кiлькiсгь новш(
об'€кгiв
навiгацii,
одlниць

Викоиапо
члстхово

zl забФпсчення
доФупносгi б'скгiD
т)Фисгичноi
iцфрасФуrтiти для
осiб з iнвалМсrю тr
iншю( маломобйьrflо(
Фуп ltас€леннrl

l) ВиrOФвленм,
встадовлення та
обслуmЕранм MiHi
Mar€Tir т}т,исгriчяо
пршабливtD( об'скriв
iз зоfiOсуваяпям
шржУгу БраЬ'Iя ди
осiб з iнвsлiдяiФtо
(порушенмми зору)

20zl-
20ъ
рки

MiobKa
rцльова

проФама
розвпгц,
T}Tt'зMy в

мiсгi
ки€вi на

2019-202l
рокц

затъердке
на

рiшенмм
китвоькоi

MicbKoт

рбдл Еи
18 Фудня
20l8 року

N9 470/652l

Micbм
цiльовд

пФФама
РоOвrтч,
TпlBMy в

Micтi
киФi нs

2022а024
poюr,

цтвердкена
рiшевмм
киiЕськоi

MicbKoI радr
|й 0? жовтц
202l року

Nа724п165

5 Е18,00 l 600,00 l 495,00 l 495,00 кЬкigIъ HoBrD(
MiHi MaKcTiB,

одlниIЕ

э з впконано

2) Створенн, та
облашryванЕя
iнклюзивпЕt
туриqп{чво(
м8ршрЯв дц
маломобьяrх Фуп
кориgryвдчЬ

2022-
202з
роки

ПрФамs
економiчяо_

m i соцi-
ального

розвитt<у
м. киева lи
2021-20ъ

рок.|,
затвердI(€на

рiЕсяrям
киъоькоi

MicbKoI радr
вц

Miobкa
цйьовд

програма
розвtтп<у
ryризму в

Migтi
ки€Еi яд

2о22.20л
роки,

Егвердкена
рiшенlим
киiъоькоi

Micbкoi реш|

9lз0,00 2 000,00 45,00 45,00 кйькiсrь новIд
мФшр}тiв,

одиниць

l +1 викоrtано
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Продовження звiту
l з 4 6 7 t 9 10 ll 12 lз l4 l5 lб

24 тудл
2020 року
мъlz1

liд 07 
'Фвпrл202l року

м2lъп765
Сприrlоlя
tюпуltярtвачii
ryристиqfiоrc
поЕнцis,,ry рсгiонiв i
тrрЕюрiальнlц Фохqд
у дермriта зs
кордоном

l) ПопулrрЕrцir
турисшчнrо(
хоr*лиrоqtrй rrigTa
КиФа шля(ох учдстi
у вистlвhoвlff тд
iнщrfi проraоцiйшо(
ýходах D УIФаlъiта
зд кордоном

202l-
2оъ
poKll

ПрФахr
сtФliомiчно]о
i соцisльноm

рФ8кп<у
м. Kl€t8 нs
2о2L-2t2з

рокц
rдтвердксна
рiЕснням
киiъськоi

MicbKoI рддя
вiд

u грудм
2020 роry
м2зl2зi
MicbKr
rйьова

прФдмд
рФвrтry
Typltsмy ,
xicтi ю|Фi
H.20l9-

2g2l рщ
заItaрдrcнa

piпaHrrяra
киiвсьlФi

raicbxoi радя
ви

18 Фуди
2018 potry

лs 4701652l

MicbK!
цiлюва

прrрaха
poJBllTxy
Typшr.y в

iricTi
киФi нд
ztп.aox

ркrg
заrв€рдкснl

рiшсннлм
киlвськот

MicbKoI радr
вй 07

жовтм 202l
роry

l1r2lъl2165

4з 427 р0 25 950,fi) 5tз9l 5E39l KbbKigтb
мЬшФодllц

виqI8аFовпх m
iиmrв

промоцifuпп
зsrФдir, в якrо(
вЗлю )лr8сть,

одrпиtD

5 60 +55 Bшaolrsлo

2) ПрФеквцiI
туристпчноtо
поrcнцiury Miqra
ки€вв цшяхом
провсдрння промо_

ryPiB за кордоном,
оргаяiзацii р€кламно-
iнфрirацifuоо( TypiB
для прGдсввюlкiв
тлистячноI галуli тд
зrсобiв Macoвoi
iнфрi.ацii др lriсга
кпФа

202l-
2о2з
роки

7 850,ф 6 500д кiлькiqгь
проведрних

рекпампо-
iнфрм8цiй-юо(
та .Doмorypiв,

одlяпlб

5 6 +l впкон!яо

З) Оргояiздriя
рсмахи т)Фв9тlцпraх
хоrшивосIеп пicTa
ки€ва

2o2l-
2о2э
роюi

l0 350,ф 9 500,00 ,из,5l ,из,5l кiлькiсть
провсд€Еоa

реклдмнкх
мхrинЦ
одиниlд

l э +z вяхоlляо

2з, Рвбуlова rrrBtцKro< та
досrупнrfi мсрФк до
нацiональяrо(
природпl.rх пsркiD з
мбою пiдЕищення
рiвня Тх мlиqгичноТ
приЕабливостi

l) Облшптув8яня
скологiчнlв
(велооппедно.
пiшохiлrюО qIЕ)KoK з
облашtуваяням зон
для вiдпо,lиш(у та
заfiпггтя спорФм нд
TePrroPii tcl
dliсопФкоЕе
господпрсrsо <КоЕча-
зsспа) та m
(свпошrшоъкa
лiсопФкоье
]оспод!рстrо), якi
рiПЕли до сма,ФI
нацiопаJБноrо
прирдlоfо пФку
(голосiiвсБкrф} бсз
вилучоrм у
землекоDисIувдчд

2022-
202э
роки

ПроФаr.д
aкономiчного
i сацiального

роэвкгку
м. ки€ва на
202|-202з

рокц
rатвaрлlФяа
рiшенrцм
киlвськоl

MicbKoi ради
вй

24 Фудла
2020 рку
}Ф 2Зlz};
ПроФс

копплGкс-
BoI пiсяФI

цiльовоI
ltlюпrаilи

ПроrDlfiiqrъ,
км

ТФмiн
виlФнанм
з8ходу нa

настав
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L7
Продовження звiту

l 2 э 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз |4 l5 lб
Налрям (3берФкення культ}тноi спадцини та захиgг трацицiйнок) характору ссрсдовищ&))

3лб€fiеченн,
BrrKoвflflrя пFюгрOм у
сфрi пйтрпrrвr
ryльlурвоi спддщпнш

l) здiлсн.няя шходiв
Ь вилrлоOlr,
IlФд(оiоrо в вчснм,
дрслiдaсннr,
запобiгrвнл
рЯкуваяню або
з!лодiяtfiю шкодя,
з!б€зпечспня
захиqrу, збсрсжеIrня,

уФl|мапнл|
вiдtовiдяоm
вихlOрист8янl,
конс.рЕ!цil
рестrврrцii, рамоЕtу,
рсабйiтдцil,
пристоryв8яня 1l
музеефiкацii 06'€KTiB

ryльтурноi амдщяяи

202l-
2о2з
рокr'

MicbKa
цiльовs

протаraл
(Охоряп га
збaрфнrц
культурtюi
сп!дщинн

м. киеЕд rй
2оlую2l

lю|оo),
заIDср.Ф*ска

рiпсяrбп
кпiвсьlФI

rricbкoi радrr
вц

l8 Фудяя
20lt рку

N9 46з16514
(у рсдшодii
рiЕею{я
киiпсьюi

Dадл Dц
22 хвiпrя
202l року

м 60t/642D

Micblf,
цИюЕа

проФдrl
(Охорнs та
бФa*снм
культлЕоi
спqдIцини

м, ки€вs н&
2Ф2аOъ

роlоФD,
зат8срreна

рiшснrпrr
клъсдкоI

Micbюi рsдr
|й 02.12.202l
м676lэ7l1

кiлькiсrъ
здiЛснaнrq

зaходir,
оllиниIБ

l50 l1э +Ъ виковдно

2) Рооробл.нш тr
затвердх€ння
на}тово-просктilоI
доlryмскгацii 3
вtlзндчсння мФк i
pФrorмiB
використаяяя
т€ршюрiй пал'яrоц
зов охорояп
пам'по& iсюршчпrц
арезлi, нsселспlD(
пict&

202l-
2оъ
poI(л

Micbм
цЬьова

прграха
(Охорна

та
збер€r(eям
культ}тноi
спадцини

м, киФа м
20l9-2t2l

рокпr),
!8rвердкец
а рiпеrоrлм
киlDськоi
Micbкoi
рали вй
l8 груд|я
2018 polq

Jф,бз165l4
бi рGд8щii
рiшснlп
киiвськоi

MicbKoi

р8д{ вИ
22 KBirrt
202l роry

Jф 60l/642)

MicbKr
цtльова

проФаra8
(Охоронs r8
збсрq'rснм
культлноТ
спаддlини

м. ки€Ед нs
zvD.-юи

рокл)l,
запaрлlсна

рiшенмш
киiв€ькот

MicbKoi рад|
вiд

02.|2.2о2|
Itg з676В111

26 8952 t 550,0 8 034,0 8 034,0 кйькi9тъ
р(rJрбл.ноI

науlФЕо.
проо(rflоТ

дрlryмеtrгацii
одивиць

l9 l9 Виконано
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Продовженtrя
l 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб

л. В]tрощпенrrя сиqrеrи
постirпrою
Moнiтoplolry стану
зб€рQrcнм об'€кгiв
rryльI)тноi оп8ддшrх

l) Зобaзпссевня
прl€дснн,
мояiторинry cTarry
збсроIФння об'€ктiв
культуряоi опаддlяня

дрl
ФУдl.'
zO2з
pory

пл!х заrФдi!
нr2о21-2оъ

poIor 3

ре8лiзацii
Стр8r€гiI
розвrпry

riсгs киФr
до 20:25 рку,

затвФдNФ.
ний

рiшсяпяrr
кльсдхоI

r.icцoj рrдл
вш

28 липrrя
2020 pory
js 7зl9l52

Спiовiдiо-
lDcHHl

кiлькостi
здiйоненrD(

зrходiв
raонilоринry до

кiлыФстi
об'ооiв

культурноi
спOддlипи,

рФrадоЕaшшх
Hr lЕрrп!рii
Miqтa Ки€во,

о/о

t,5 t,1 +02 вшФвsrrо

Стратегiчна цiль II. кПйвищеввя рiвця Kor (ypeнTocпpoмor(Hocтi регiонiв)
Оперативна цiдь l <<Розвrггок rподськоrо щалilа.lцlll

Напрям <Пiлвкщенкя якосгi i конкуреmоспроможностi вицоi; фахоцоi цередвцщоi та професiйноI (професiйно-т€хнiчцоi) ocBiTиD
29 Створення та

ltлрва]окення
м€хлliзшу
сtимуrповпвн.' зв'язкir
захл!дiв освiп,| з
промисловiстю та
бЬ ссоц

l) ЗдiЛсясвн, эsходiв
з фрiaуЕаlцlл
пqФсбп
ПРОМИФIОDЮ(
пiдпри€мФв Micrt
Ки€rа у фsхiвlцх
HoElц спецisльноqlЕfi
(у Kol{rrкqTi пqтрсб
Iн.rycтlii 4,0)

2о2|-
юъ
рокл

кiлькiqтъ
здiПснсшп

з!ходiв,
одllrrи[ь

l викопано

з0 Залучснм нs посгiйнif,
ocHoBi рбоюддвцiв до
сгворення ocBiт ix
стандrrгiв т8 проФaм

l) Ъбсзпечення
розробки ocBitrix
проФам нд
KoмпetrrIIflicнin
ocнoвi захладамш
прфсiЛtlоI
(профсiПно-
rcхнiчноi) ocвiп.l
спiльпо з
робqrодrsщми-
зtновникlм
рбiт,lичtФ( кадрiв

2о2|-
20ъ
роки

посmяоrд
Кбiнсгу
MiHiqTpiB

yKpal-lдr вИ
l7 серrпи
2002 рку
л9 llз5
dlpo

з8г8€рдкс-
пltя

Дсрпвно.о
стацд8рIу

проФсiйнФ,
тЕхяiсноl
ocBiTrD)

кiлькiсrъ
розробленt{х

ocвiпrix
проФ.ц
одлнll|л

l5 7э +58 впконаяо

зl Пiдвпцrенм рiЕrи
цяфровоi Фацqгносгi
п€дфгiчцих
працiвшlкiD в
р(зульгагi
запроЕалaФнrи
спецis,,БlоD(
навчальнI{х прФдм

l ) пиrищсння
кrsлiфiкшriТ
пaдrrогiчнtfr
прлliЕнlлiЕ i
ксрirншdл захладiв
профссiПноi
(про,Dеriйно-
т!хвiчноiD ocвiти з
пиrань цrфDовоi

2g2l-
202з
роки

Рфпорrд-
женнл

КабiяЕгу
MiяicтiB

yкpaiшr вИ
2Е ховпrл
2020 рку

N9 lз53
(dIDo

KиbKicTb
осiб, якi
прйшли

пйвищеняя
к!олiфit(дцil,

осiб

z0 80 +60 ВшФн!цо
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Продовження звiту

l ,, з 4 5 6 7 Е 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб
Ф8 оrвосп 0хiваленн,

сФаЕгiI
щi!роDоr
тафр

мщil
соцiа,IБноI

сфри))

з2, СrтоЁнlи
комувiкацifiноi
rцафорrrи Bcix
qr€fudолдррiв
профссiПноl
(прфесif, но- т!хвiчвоt)
ocвiTtl Е It€гiонах щодо
полiпЕснвя упрOмiня.'
у фGрi проlDесiйноi
(проф.сifi но-тsхнiчноТ)
освiтц пiцвиценrrл
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кDсапDнIо( iнryсrрiй,

l) Прв.дснн,
КультурнФ,
мийlrБкою пр€кгу
(КиiЪськиП спOдок))

2022-
20ъ
роки

коraшЁксна
пicbK!
цiльовs

прграмо
(сюлпчн!
ryльтурц

20l9_202l

кiлькiсть
заходis,
одиниIý

TaтlraiH
виhotlдння
зФ(оду не

наставкiлькiсrь
вi.щi.ryrачiв,

1хс, осiб
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zб
Продовженrrя звiту

l 2 3 4 5 6 7 Е 9 10 ll |2 lз l4 l5 16
держrrноi

ацмiпiсФацii)
вй

1I лрmm
2020 року

л9 247
операгивна цйь 4 <сприянrrя впровалженню iнновацiй ,ra зростllнню технологiчного рiвшп ргiональнот економiки,

ка т& lE))
47 Спрпяннr утвореншо

тд пiдФимцi iснуючr,D(
бiзпео-iнlryбsюрir, що
здiйсrflоIотъ пiлФимку
суб'€кгiв малою m
с€редБопl
пi.lприс-rrниtдтво, якi
розрбляргъ та
Епрова.Фlýlотъ
iнHoDaцii на почагковiй
сгsдii ii розвптку,
iнномцiйню( клаgrеrliD,
цо об'€дуоrъ
юри,ЕдчlflD( оýiб-
рсзидектis та фiзичЕrд(
осiб-пiдри€мцiв, якi
проваддгъ iнновацiйну
дiяrьнiстъ, цеrпрiв
транферу тЕхпологiй

l) Заб€зпеч€ння
Езд€модii науки тs
Еиробtflд{ва шляхом
проЕеденн, вI'lстаЕок-
прео€Етацii H8J|кoBIц
проекгiв, якi моrqrть
б}ти Епрвrдкецi в
Micbkc rcсподарсrво

202l_
20п.
роюr

комплекqп
MicbKa
цiльовс

протдмд
спрrдняя
розвЕпry

пiдри€мнt{ц-
твц

промиоrо.
8осгi тв

споживчою
рияку на

2oly2022
рокц,

затв€р,Dксна

рiшенцм
киlъськоI

MicbKol ради
вiд

12 лиФOпада
2019 року
N 59лбз2
(у редахцii

рiшенrrя
киiъськоi

Micbкoi радr
вИ 22 KBiTrл
2021року

N9 57l16l2)

з60,0 l80,0 KiльKicTb
през€нюЕа-

цrо( науФвrо(
проскriв, лсi
мокуь бl.ти
впров4DIrcяi

у Micbкe
господФствоt

одлниlD

30 0 _30 не
виконаяо

коштя з
бюд{(cry
Micтa ки€вд
па реалiзацiю
захоry у
202l роФ не
DидiляJпrся

2) РозЕпок
iнфрмацiйноi
0пстЕми
(Промисловiс,-гъ i
наукд Micm Кисва)

202|-
20D.
роки

з20,0 l60,0 кiлькiсгь
оргапiзацiЦ
якi буд.rъ

заресqтроЕа-
HiBIC

(Промисло.
EicTb i наука
мiсгс КисвФ),

одиниць

l 200 l 606 +з56 вшФнаяо

Опсраплвна цiль 5 <Сталий розвrтток промисловостЬ)
48 РqJроблепЕ, та

впрвадiOенм
механiзму дерr(аяноi
фiнаясовоi пiдФимкл
прскгiв ргiонального
роввrгку| цо
пер€дбачдогь розвrюк
прiориrsrяю( Еидiв
економiчноi дillпьносгi,
влвначенж в0 зася,DlФ(
смарт-спецiалiзацil (у
тому числi обJrаснимп
m киiвською мiоькою
держа.дмiнiqФацiями
siдювiдlо до ме-тодlки

l) Пiдгйовка та
подаям Фопозицй
,]ю пр€кгу акry
Кбiпегу MiHicФiD
ylФalшr цодо
держаЕноi
фiнаясовоi
пiдФимки пр€ктiв
регiонмьноrо
розЕllгц/, що
передбач8Iогь

рсlilЕЕюк
прiорптgтнж видiD
еlФномiчнот
дiяльпосri,

До
t тавня

2о22
року

поданi
пропооицii до
проекгу акгу

Кабiясrу
MiцicIpiE
УкраIни

(у разi
flqD(одI(€ння
проФпу д(гу

rls погодrФпня)

Hl Про€кт
акгу
Кабiн9гу
MiHicФb
yKpaiшr

щодо дЕр-
жавноi
фiнансовоI
пiдФимкrr
про€кгЬ
регiонально
то розЕliгку
y202l рцi
яа пок,д_
кенвя не

TepMiH

захо.ry не
Hacтlв



27
Продовження звiry

l 2 з 4 5 6 7 t 9 l0 ll |2 lз l4 15 lб
омаFт-спсцiалiзацii €С)
m псредбаченшa у
ргiональнrтх стратегiях
розвгп9 @длi -проекrи
смдрг-спецiалiзацil)

вкначевю( на
засдд!х смарт-
спецiмiзацi1

нддФдив

49 забgпеченн{
приеднаяня Bcix
регiонis Укр8ihи до
европейськоi
плsфФрми смарт-
спецisлiзацii (sЗ
Platfom) з мfiою
ЕiдФппя досrупу
регiонам УtФаiнп до
iHcФyMeпiB
rrлаформи

l) При€дцапЕя
м. клеOа до
€вроп€йськоI
плsформи смарт-
опецisлiзацii
(SЗ Рlаtfопп)

2021_
2022
роки

Приедrаяо до
плаформи

Hl Hl TepMiH
}иков8внл
захоry не

наспв

Стратегiчна цiль IIt. (Розбудова ефекгивного багаторiвневоrc вряц}ъанtlя)
Оперативна цiль l <Формувапвя ефекгивного мiсцовою сalмоврядтаншI та органiв державпоi влади Еа новiй терrгорiальнifi основЬ,

Еа засадах нового адмiнiсгDамвно-тсDrгорiального усгDою УкDаiЪи)
50 Зб€зпеченм розподjJry

повноваrФнь мЬк
органами мiсцевоm
сЕмовряд/вttпм m
органами Dtд(оваачоl
Bjralц IдJIлФм

розроблення про€кгiв
)лвалення m
впровадкення Hoвoi
редакцii 3aKoHiE
yKpai'цli
(Про мiсцеве самовря_

маяtи D УlФаIнЬ,
(Про мiсцевi державнi
адм iпiсФацiD),
Ен€с€t*lя змiн до
Еiдповiдного
законодаЕстш

l) Пiдгоювка
прпозrоriп до
законопрокту щодо
розподiлу
повновliкеrъ мiж
орmllами мiоцевою
самоврядванrrя та
орmяами виконаЕчоi
Dлади з вiдlовiдним
фiнаноовим
забезпеч€нням

2(Dl piK подапi
пропооицiI до
змонопро-

€rry
(у рлзi

надФдкення
на поrD,Dкенtп)

ЗдкоЕопро-
€кт цодо
розподiпу
поЕнова-
)кень Mir(
орпOн8ми
мiсцеЕого
сдllоврядл
aнHrl m
орmнами
виконавчоI
вJIади з
вiдповiд-
ним
фiншсовим
заб€sпечен-
ням у 202l
рцi нs
поrодкенм
не
над(oдяв

TcpMiH
иконаяrц
Ехо.ry не
наýтаЕ

51 Побудова сист€ми
еФкгивноТ взаемодi'i
opmнiв мiсцеDоm
самоврядвання рЬншх
piBHiB, спрямоваяоi на
комrurексний розвtпок
терrюрiй регiоqiв m
TEpt{юpiмbнfix Фомад

l) Пiдофвм
проскгу Захоку
Уryаiпи (Про
внеоення змiв до
сгдггi 14 ЗмоЕу
Украiнц ((Про

sDтомобйьниЙ

т8нспортl)

202l piK Пiдrоювлено
прооФ
З8хоЕу
Укрдi'ни

Tltx тlц Виконапо Про€кг
Зsкоlrу
пiдvювлений
m проходигь
полодкенш у
сФукryрпкх
пiдроздiлsх
вякоцавчоп)
оргщу
киьоькоi
Micbкoi ради
КиiЪськоi



28

Продовженlrя звiry
1 2 з 4 5 6 7 t 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб

riсыФi
д€рrкаЕноi

2) ОргдлiзOцir тr
lлiЛснеI|rц зOходiв
цодо повоrDкенн{ з
1l€рдими
побуюЕхлх
вiлlодаrrц у mму
числi будiвництво
сrfiппФсрбшц
хохшЕксir,
qrворенrп цаrпрiв
поЕо]Df,Еllнл з
вiцоддмfi тощо

2о2l-
20ъ
роки

4 68l бо5J ,1000,0 505и,6 505я,6 дIr8rмiкs
обсrгу

побуrовrх
вiлФдц

мхопrдrенкх у
спецiа,,ъво
вi.щедЕнlд(
MicцtDb по

riдюлDснrоо до
попq,сд{ього

рry
(росрrхову€-

tюя по
б'*у),

о/о

<5 8,5
(2020 piK)

+ЗJ
ш Кrбiнету
MiHicrpb
УФril{л

rИ 12 KEiTtl,
202l por<y

291-р
iнr€qтщiйяi
пргD8lд| i

проскп|

розll.тry, що
мФкl.ть

реsлiзовува-
тисr у 202l

рощ rs
рOryнок
коцггЬ

дер,tlвIrого
фиry

рФDЕп(р;
комплскснs

цiльова
прогр8ма

пiд!иц€Еlи
епaрФефк-
тивносгi та
рзDитry
)*Ilтjюв(F

комунальпоI

рп хlспi
киФа яа

202I-2025
рощ

затвФдNФнд
рiценtим
киlвсьхоi

r.icblФi р4дя
вц

27 тавм
202l рку

'{с 
l24llI282

цЬь2< полrтик m t
забсзпсчсннл
впро!aдlФнв, Цiлей
сrалого рсJвrгку rio
р€гiональному та

l ) Наддшп
кеюдичноl та
оргшriзацif,ноI
допомоall

Порядок52.

цо Il.

До
l сiчrи
2оп,
року та

м|сьЕо(

m
кiJькiсгб
iaicbtoц
цiлъоsrо(
прогр8ц
одiниць

zE 2t
полiтикиD

виIФна|о
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30
Продовження звiry

l з 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб
пlдruюlкя тЕ
сФ8I€гiчним цijrям i
прiорrrGrвм
ДсрlФввоI сФаrегii
регiон8льною
tшrктry

рошrгц,
BgTBHoBJIe_
ним вимФ.
гш y202l
роцi на по.
годкЕння
не над(Ф
див

4) пiдиовкд та
подsвtц прпооицiД
до про€кtу щrу
Кабiнgту MitricФiв
ylФ8il r grосовво
cTBopCHrл
органiзФIi}Ьrr та
праЕоЕкх п€,рсд/raов
щодо здi сrrсЕIiя
сrраIЕriсяо]о плаrrу-
Еанfi.' нд мiсцсЕоiaу
piвHi вtлопо,{но ид
ocнoвi сдпоо(
rrсюдrшц пiд@дir
дл, стрсrсгiчною
мапуЕ9пм в
TЕprrюpiartьпrfi
rром!д8rq ylory
числi 3 ураýваrаiям
дос{пlенм спЬнtо(
цiлеЦ зоtФема Цйсfi
сгалоrо рrвктку, у
рахIФ(
спiврбiпо{цtвд
ЕрllюрisJьнlo(
rромал
мЬкрегiоrо,,Бноrо
спЬробiтrощтвц а
тахФк
заIаJънодрр)rс8вню(
цйей рФrtrтку в
рiзню( офрOх (у

рамlФх сaкIор8льноi
деrrеrпD!лiзацiт)

2t2l-
20в
роки

подrяi
прпфицil до
прекry аку

Кrбйсту
MiHicrpiB
УкроIни

(у ршi
вад(одкенн,
пр€кrу лfiу

на поIо,Dкrняr)

Hl Про€кт
0кту
Кабiнету
MiнiqФiE
Ущ!r-вr
стосовно
спорснв,
оргsяiзлriй
нпх та
прlllовIц
п€редумов
щодо
здiйсвення
qФаI€гiч-
ноm пл0llу.
щrоrл на
rriсцевому
pirнiy 202l
роцi н&
по]одкенм
Ilе
яадФд,lв

ТФмiн
вrroомпм
захоry н€

насплв

5) Пiдrиовкr
пропсJицifi до
рзробхх пgIодrI(л
rдjrуч€шц
!дiЕIеЁсовsнrD(
cropirr i
вхrодон!бувачiв до
роrрблснм,
р€алiзацii
прrcдýfiв,
raoнiTopдHry та
оцilшt доIqмектiD

zo2l-
zo22
рки

подiяi
прпозпцii до

про€(ту
мспO]цки

(у p8i
нцдФDкtaнм

про.ту
lilеюд{ки на
поrод.Gння)

Hl Прсt(г
мсюдики
заIIученвя
lsirrт!рGсо-
вшIд qrо.
piв i
Еиюдо-
нбувsчЬ
до рсJроб
лaнм,
рс{лirдцil,
проЕедЕнн,

ТФ!riн
викон!ння
rдхо.ry нс

настDв



з1
Продовження звiту

l 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 1з l4 l5 lб
цlодо плаIryшrrм та
в дiлaшrr
бюлa(спrо( KoпrTi,
Irr рсгiонsлъlюЕу тд
хiсцЕвоку piвHi

raонпориrr-

ry та оцirосr
дФryуектi,
lцо]к,
плФrу-
Едlнs m
Епдiлеиrп
бrол(спш
KotOTiB у
202l роцi
н8 поaод_
,кеIlпя нс
надФ,llив

53 Сгворенrи
взOсмопоs'язаноl
систlми ruuц/Едння
просюровоm розвпгку
дЕрr|aаЕи нs ocнoвi
оtrоsлaноi Генеральноi
сх€мн планув8нн,
пEEIopii УФrifiи т.
мiqобудiЕноl
докумаlrтацil
рсгiонмьно]о i
Miolaroao piBH,

l) Розробленц, та
оновленн,
тЕнеральвого п,mцу
мiqгд ки€ва

2Фь
202з
роюi

PiEaHH.'
киiвськоi

MiobKoT рqци
вiд l8 B.pGcH.'

2008 року
N9 262п62

(пр
рqjроблaнн.'

яоDоaо
Генсральною

пллrу
рсJвrпrу

MicTa клФs
та lloro

прпrtlськоl
зон до

2025 оокФD

2Е 126,9 9 47э2 l8 65з,7 Заг!€рлкений
поlип

г€перальниfi
план Micm

ки€ва

тш Hl нс
викоllшiо

Маrrрiдли
проФ(гу
Гсц€рального
rLпану мiсгл
Ки€rа доопрд-
цювувалися
нд вiдюви.
нifiъ до Еимог
чиннопо
захоноддвсllg
дсрrввlоц
норr,
qтандrргir Ts
пранл пiФц
заувФlOень

2) Роlрблешш та
оновлення Гlла$у
!окуваям мiсгд
кr€ва

20l э-
202з
роки

Рitлaннл
киIвýьlФI

Micbкor рsди
вй

20 вер€сtи
2012 роry
л! 69/8з53

(Лро

розробку
IЬ8fiу

зонувдння
т€рrrюрii

мiqгa
киФФ)

22цO,э lф0,0 l lбtз,7 Затs€рдrФни
ГIлдя зоtlувацн,

мiсmкисr0

тах Hl н€
Еикоlвно

РоJробл€нtl,
Tl ономснк,
Плщу
зонувдlкя
мiqга кисвs
будс
продовж€но
пiсля заrЕер-
дк€ння
Генеральноm
плаrrу мiсга
кисrа

3) Розробл€цня та
ошов.лснм дспмьнrfi
ппанiв т€ркторiй

20l}
2о2з
ром

MiobKr
прт8rrа
стOорс м

(оновrrсння)
lriсI!будi!ноl
дрrуrcкт -dt

у ш. Kп€ti,
затDсрдвснt

рiЕснняir
кшiЕсьlФi

MicbKa
прrрама
qгiорскlи

(оновлсння)
мiсIDбудiЕ-

шоl
доrуrcпацi]

у r. IФ€ri,
запсрдaGна

рiшснrим

25007,0 4шJ l0l45,з ЗsтвaрдlФнi
дстальнi IU[8tlи

пр,порiЬ
одlнйlц

7 з 4 виlФн!но
часlхоlо

пiсля
закiнченlrя
првсдешл
грхадOькrп
обIоDоDоrь
проФ(гiв
дgllльнrq
rшалiЕ
Фргrорiй
ш8l€рirли
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з4
Продовження звiry

l 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб
сIраЕпчяЕх
xoнyнiKslrii, дqтiпiзоlii
доходi! Фшо

5t СIряrннл спiвпрацi нs
рсгiональному piBнi
дсрr.Фвюц оргsяiц
оргадiЕ мiсцсЕо]о
сri|оврлд/вlняr)
iHcттr}TiE
громq]uнськrOtо
суспiльqпs, пDоФам
мirrо|ФодяоI ЕхяiчиоI
допомоги,
вс€укрriпсьу.rп
sсоцi!цiй оргsнiЕ
MiсlrcBoao
самоaрядDаrOи,
усгдrоЕ, зоrosдiв
pbнro( фрх rл!сностi,
що цаддlоть ocliтfli
послупr у cфpi
прфссiПноФ нarчаям
посqдовlц осiб
мiсtlсвих органiв
iикоrraвчоI влlдll,
посадовrв осiб
мiсцсrоaо
с8мовря4вlнм тв
депугатiв мiсцсrих ра.l

l) Орmяiзщi, тд
з!бФпечсп{я )вдстi у
зФ(oдах з пктаяь
промоцii еl(cпоЕгу,
iп8есмцi}ьоi
дiяльностi, пiдримкtл
бЬнссу з iнспfт}цiлми
нацiональвоm m
ргiоваrьного piBru
Цсршлй уqппов8
(Офiс iз з0,,rучеяrи тд
пiлФи кп
iнв€q-пдriПD,

Дср,aФвнд усглrова
(Офiс з рзвЕтry
пiдриемпкцтrs тд
екrюрrуr, Торmrо_
проliaнсJюЕа палаm
УIФаiюi), Ки-!rоька
Фрrово-прlaксJlовд
пмдtа

20zl-
2оъ
роки

Ро]порлщrн
нл К!бiнету
MiнiqTpiв
Укрslни
ви 12

тOвня 202l
роry

N9 49?-р
(Дсякi

пllтадlи
рсдtiзsцii у
2t21-2Фз

poKlx
ДGрrо!поi
сФаt!гii

р€гiон!,пьно-
m розвrrгку
Ha202l-

2021yl

кйькiсrъ
зsходiв,
одlниllь

6 t +2 Впюlвяо

2) УqаgБ у
комунiк8гtвlflо(
зФ(о]цц з
обговорення
tкryальню( пгтаяь
проф€сiйного
н8вчаям держаднrD(
оryжбовчiв,
посадовrfr осiб
оргадiЕ iriсцевоrо
oамоврr.ryшнм m
дспугsгiЕ хiсцЕвц
рдд у рФi ix
проЕ€деннл

2o2l-
202з
рок

Взпý }ч!сгъ у
комунiкагив-
нt{х rдФддх

(у pmi Ix
проведрнrи)

l l Впкондно

59 збезпсчGнн,
уперс/DN@нн.t
нМФ},rтювш|ого
вiдФку квдлiфiковлrю(
посадовl{х осiб мiоцсвlо(
opmнiв ЕикондЕчо[
влади у psri змiни
сисIЕми
мiсцевlд оргаяiв
виконадчоr !лqци в
paMl(!x рсфрrOъання
0.дмiнiФрrтlвяФ,
1ЕркIорisrБно]о
усФою Укрriнц в юшу
числi Елrхоr. lx
п€DекsoлiфiЕцii

l) Пiдfсrовкд
прп(rзицifr до
законопроФстЬ щодр
адосконlпення
здtФнодalвства з
пгmнь дерl@вноi
о.,ryжбп m сл}rкби D

орmяах мiацевоrо
самоврrддапняt
вреryJIюЕацЕ,
ПРЦGДФ ЩОДО
прIвмченяя
д€рlкдЕtдd
сrryrdовцiЕ та
посадов х осiб
оргднiЕ raiсцевоm

ю2l-
2022
рокя

поддяi
прпозяцii до

зsхонопро(ктiв
(у рsri

на,IнолlФнfi,
захонопроск-
TiB aKTiE на
поюд*aнrц)

Hl ЗOхоноIро-
oФiD щодо
адоскона-
лaнм зако-
нод8Ествл з
Irит8яь дер
жаЕнот
аJrrrкби та
служби Е
орmнФ(
Micrreвoгo
crxoBprry_
ваrвя у
202l рцi
нд поrод-
lкЕння нс

ТФмiн
впконання
зtходу не

яастав
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Прловження звiту

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб
сдшоaрядвlпIrя Ha]DФllllD

Напрям (Пiдвищення спроможкосгi агенцiй рсгiонального розвигý. та iншlл( iцсгшD/цiй мiсцевого розвиIк})
60 Удоскон!лсння

закоIrодвства щодо
cтBopcmrx та
фуlкцiоцъ!ям аr€вцiй
рсгiональною рфrЕтку,
рооширснм пaрслilry
спiвзsсноЕнюd, alqщin
регiонsJьноm рФвпry
в чrýтипi запучею|ю др
Ix скrtsдl прGдqfавпtцiв
оргrнЬ мiсцсвоm
сшоврядванця'
великrп пiдtриемсгв,
бiзнес-sсоlцдцц
фiнпнсоЕl.D( тs
olнKircbкo( уqгаяов
рсгiоЕу, 8ayкoвto(

уставоD та закладjD
в}щоi освiтъ
грм8Jlськ[х
оргrяiццifi

l) Пiдrйовкя та
под!ям прпоrицiй
до прqсу постанови
К8бiнgту MiшiqФiB
УФ8ilоl цодо
створсняr
нсобхiдюq пDововrоt
тr орrщiщri]hоц
п€рсддfо! дll
пiдрицсвнr
ефкпвностi
дiшьностi агЕнцiЛ

рсгiонsльноm
рзвrпку, }твореtпlх
вiдловiдно до Ъкоt{у
Уц8Iш dlpo засадr
дЕрrкаrшоi
регiонsльlюI
полiтrrюоD, у ч!с-поli
роJшlФснн.' псрслilry
опiв3а!новrоо(Ь,

функцiП i эавддъ
т8кl{х yclаrroв,
впрв8дкенм
сиfi!мfi взsсмодii з
аt€нцiями
ргiональноrо
рфвllтry тд
коордлlяцii ix
дirльtlостi, rшучеЕr,
sr€нцif, до
пiдIоюsкп m
вuкон8пt{л проФал i
рсалЬ!цii проФсгiD

р€гiон8льноm
DqlвиткY

202l-
20п.
рки

з!кон
Украlни

(Пр rmлдя
дсрrrсавноi

р€гiонаr!ьноi
полiтихr)

подвнi
пропозицiТ др

проосу
поgтаяови
Кабiнgry
MiнicrpiB
УцsIЕl
0 Pai

fiцIпоrD|Фннх
проо(ry

постlяови нд
поюрIGннr)

ю Про€кг
постшоOи
Кбiнgrу
MiHiйpir
УФаiнш
щоlю ст!о.
ршrя нсоб
хiдоо( прr-
Еоrих тl
оргдliлцi.
йню(
псрсд/мов
ди пiдви.
пrснм оф.
кп,lЕностi
дiяльноqгi
sr€нцiп
!,сгiонsль.
ноm рФ-
ВПц,у
2(Еl роцi
на поrод-
я(ення нс
нOдФдиЕ

T.pMiil

захоry не
rвqrав

61 зsбезпечення
методоJlогiчноi m
оргаяiздцiлноi
пiдтримшr дiяльцосгi
&rlrцiй рсгiонOльноrо
рфвкп(у, що yтropcнi
вiшовiлlо до заtФну
УIФ8l-шr dlpo здýад|
дЕрrсаЕвоi
рaгiонOльноI
полiтики>, а tакож
iншlц iнсмf}цiй
Miolt€Eoro розвrrп(y в
ч!споri лЙЕшlевня п
iнФfryцiйноi

l ) Розвшrок
спроможностi
iяФ,rтуцiП
регiонOльноrо
р(/лвтrу

202l-
202з
ркл

ПроФамд
aкономiчно-

го i соцi-
дльнок)
рооЕктку

м, клсr8 ца
2021-202з

рощ
втDсрлlФца

pimaнrяM
к твськоI

MicrKoI рOди
ьй

24 Фудlя
2020 року

кiльцiсгь
розроблснж m
аrтуOлiзоЕsяrfi
докуr.еmiв з
регiон!льноrо

розlЕтt),,
одлниllь

sз l0 +7 вI{конано

кiлькiqгъ
пiдлrrорrенrх

m нqданп
передпроекнш(
прпqJицiй тs
проФ(гiв умов
iнвaчмцiляю(
KoBKyDciE за

l0 9 l Виконлrо
частково

КФllrпц
вст!новJI€ниfi
кабiнсIом
MiHiqФiB
УкраIни з
мgIою
здпобirаннл
поlциDснllю
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Проловження звiту

l ,,
з 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 lз l4 l5 lб

спрмфсrосгi др
еФIоиЕяоi рaдлiзOцil
дргrФвноi рсгiонaльноI
полiт ки

л9 2з2з проqо8ми,
вкrlюченI'lми до

пср€rIiI9
о6'Фсiв,

цо поФсбуоь
зi.rrучецrп
iнr€с-пщiъ
одхвиrФ

кOронлtруФ
во[ хво!юбп
covl[).l9, та
По]о наслi.щл
стurи стрип_

уючшaп
фд<юраrrи
ilrв€qпщiлноi
акпоностi у
2а|

Оперативна цiль 5 <Зsб€зпеченtц рiвних прав та моrкдивосгей жiнок i чоловiкiв, запобiгакtц та протидiя доr.rаlццьому насильству та дискрtffriнацii'D
62, забсзпеченrи

застоýrъаннл
гЕядррно]о пiдФry др
лроцЕсiв стрЕЕгiчною
пла|уваввя тl
фрм}ъашп бюдЕtу
иа регiональноraу та
мiсцевому piBHi,
зд,ryч9нн,' до цюm
процесу мiсцсвих
жiноч}fi оргsнiзацifi, а
такоr* осiб, якi
з8наrотъ рiзню( фрм
дrсIФrоriнацir

l) Запровадfiснtц
сttсIЕмноIо
пiдвищ€нм
хЕ.лiфiкщil
посiдовtо( осiб, що
прпfiпаlоть пбо
впливоютъ на

рiшеяня з пrтлlь
впровадкснtlя
.ЕЕдЕрноi piEнocтi,
Ерацв8fiвя поФеб
рЬнц Фуп ,KiHoK i
чоловiкiв

202l-
2о2з
poKrr

гIлан дiп з
досrгнaннл

рiЕносгi
т8 irrrлс
хФrтацil

ЕрпеПськоi
xlgтiT

pirHocтi
xdнoк i

чоловrКв у
,g{ггi

тrрпорiдъ-
Hol гром8дл
xicTs киФs

'''62021-202эркц

мм
Еиконавчоrо

орг!ну
киiвсьlФi

мiсьlФi рsд|
(Киiвсьюi

мiсьlФi
дарЕв оI

05
202l року

JФ 475

PiBeIБ
охоплсню(
н!ачапllям
поGаlцrЕю(

осiб
о/о

l5 lз Виконrяо
частково

}lавчальнi
c.Miнцl* i
тренiнпl
рФпочалисr у
бФ@нi 202l
рху пiсlu
затЕ€рдNGннл
ГIлаЕу дiй r
досяrвснкл
pbHocTi
m iмплaмarсгa-
цii С!ропсй.
cb8ol xryTii
PibнogTi ,KiHoK
i чоловiкiЕ у
)вrгтi т€ри.
торi8льноl
Фомади Micтa
ки.ад на 202l-
2023 роки

2) Розрблснtl.r
реrомендацiй дu
tоJIоЕнЕх

рзпорялrвкiв
бюдr(grflю( KoцITiB
Micm ки€вs цодо
врах}ъдння rcндФноi
скл&цовоi у Micbкю(
цiльовtо( пDог!амsх

202l piк Розробленi

р€коменддril,
од|яrп&

l l виконOдо

З) ОприJподlсння
Hs единоr.у
D€бпорталi
TEprropiмbнoi
грохадл мiстs Кл€sа
llспOдl|чнllх
рекомеlцsцifi щодо
органiзацil дirльностi
упоOноЕаrхснпх осiб
(коор,ФrнЕюрiв) з
пrmш забФпачсння
pixнrfr прis тs
raФкливосЕп xdнoк i

2023 piк кйькiсгь
слJtгi ресур
ciв, tl! яЕц

оприjlюдлено
мgюдrчпi

рекомецдацii
одtlнш,р

ТФмiн
виконOян,
здхоry нс

нлсIlD



з7
Продовження звiту

l 2 з 4 , 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб
чоловrкrц
залобiгsяня та
пропцiI нOсильgrву
за ФнаtФю Фатi
вiдlовiдrльнш(
сtру(ry?ню(
пi,ФоздЬiх шiсl(сDtо(
дЕрФвlоп
8дмiнiqrрацiй з
aпrппь шбсaпсч€нtlя
рirшц проr та
мФr(ливосrЕй жiнок i
чолоriкiв,
ипобiглоr, Tr
пропцiI насильсrву
зд ознш(ою cT8Ti
роФоблсtоп
MiHicпpqTBolr
солiальноi полiтltкIr
Укрsilп

бз. здбсзпсчсння
сгDоренlrл гIлЕформи
ди lФордлlsцii тs
парrнсрство з rсюю
оприяння бMilIy
знаямrи m досвiдом у
сфрi заб.зпечснм
piDнl,п прав та
мохФивоgttf, )fiHoк i
чоловiкiв ia рiзними
адмiнiсФап,вними
рiвrrями у спiвпрачi з
кпючовпши
зsiЕI€рссовsпими
сюронами та
парпiер8raи

l) Фгаяiзацi,
Форуму з п{таяь
rЕпдсрноi pbнogтi та
прспцii домдонъому
нлсц,ъству

202l piK мiськд
цiльоm

проФахa
(запобiг!нм
та прог1,1дiя

доraдrцrбому
наýюъству

та/або
насЕльству
за (rJнакою

qгатi Hs
2о22-2024

poKro),
зап€рдrcна
рiщенмм
киiвськоi

MicbKoi рдди
вИ 27 тавяя

202l рку
л9 l2зvl279

кiлькiсть
прв€дених
фрухiв,
оддrцць

l l викоиано

2) Стяорння
в€ftrfiту, чsг{оry,
р€мамs в соцi!Jьнrо(
мерФl(ах

хD-
2оzз
роки

кЬкiqrъ
qпopeHro(

оаltгiЕ,
ч8Iботу,
одиниць

ТФriн

захоry не
нOспдв

кйькiсгь
рзмiщеног0
рск,ллraноrо
проryкry,
одшоrць

3) Розмiщення нд
oartтi
dсрспf rlizдliоп. gоч.ча
iнфрмдцii пр
ремЬацiю дФжrвцоi
полiтtlкtl
!абaзпaчсня, piDнrr(
прав m мФмивоgrЕй
xdнoк i чоловiliв у
xicfi киФi

202]_
2оъ
рх

Гlлая дifi з
досяпtсння

PiEHocTi
m iмплe-
меtггsцi1

еврпаf,ськоl
Хrргii

рiвпосгi
жiнок i

чолоaitiв у
,*rтгтi

териюрiаlь-
Hoi грra8дr
Micта ки€ъд

кiлькiстъ
роомiщенlо(
м8т!рiалiD,

од,lниць

'' виконано



з8
Прдовження звiry

l 2 3 4 5 6 7 t 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб
нд2(Dl-
202З рокц

tатаерд*сниi
роз]юрrлlФн.

пям
викояаЕчоп0

оргдяу
ки-шоькоl

пicbKoi радп
KиiEcbrol

мiоьiФl
дер aавноl

алмiпiсrрбц;i;
fu 05 бср<зня

2021 polry
Jф 475

64 ЗшtDовддlGхнл сиgrвми
монпорингута
оцirповдnlя
регiонsльноrо та
мiоцевого розвпху,
орiоФвaлоi на
забсзпсченнi piDнlo( п9аd
та мФ*ливоfiей жiнох i
чолоDrкrв, дqпlиманм
праD люд.tнц у Фму
числi шлпоц рФрrцпку
т! засIDсраllня
ilцексу гrtцсрноi
HcpirнocTi тд

р€гiондльно]о iнд€ксу
]ЕNцсрно]о розвкп(у rK
корrryючr факорiв,
aюr'язаяrо( з

ротахунком
регiондльноrо ilrдехсу
JIюдOькоaо розвЕIку Е
yKPaiBi в! ocнoвi
меФдологii Пргр8ми
розЕитку ООН

l) Пров€деюrя
дрслi.Фкея ,
iнстraryцiПноm
поЕнцiаJry
викон8Ечоm орmну
киiвськоi xicbkoi
радr (Киi!ськоi
raicbKoT дсржавIrоi
ддмiнiФрацii) з
перспектиЕи
rcндерноТ piDвocTi та
дgтриraшн, праЕ
Jподини m
опрltлюдненм пд
€д.tному в.бпортмi
1€рпорisльrrоТ
громsдд мicTa Ки€rr
рскомспдацiй за йоrо
ресультатlшп

2022 piк tЬIан дiй t
досrrпraнн,

piBHocTi
m iмItлa-
меЕгsцiI

СDрпсПсько]
xrpriI

pbнocTi
жiнок i

чоловiкiв у
)lоrгтi

rrpпopianь-
Hoi громади
мiсга ки€вs

на2021-202з
ркl1

затraрдксни]
рсJпор,lлNсн.

ням
виконаачою

оргаrrу
КИIЕСЬКОI

Micbкol рsди
(КиiЪськоi

Micbroi
дЕрtlовнот

адмiнiсrрвui!
вй 05

бер€зня
202l рку

л9 475

прв€дЕно
дослIJDк€rоll

ТФмiн
впкоrопrJr
захоry не

ндgtlв
Розроблеt|о
мgIDдичнi

рскомеIrдацii

Оперsгивна цiль б (Розбудова систýми iнформацiПно-аяалiтичного заб€ltпеченtлl та рзвrгок 5правлiнськrх нzвичок дJIя lцlиf,няrтя pimeцb,
на об'екrивних даних та план)aваянtD

65. Вtвваченrи поryсб у
шшц r рirнrо(
iнфрмацihпп д*ерсл,
якi необхiдяi оргаrим

l) Розвкюк тs
подср iздцi,
iяфрмдцifiно-
1Елском}нiкацiйноi

202|-
2о22
ркл

комrшсксна
MicbE
цiлюш

пlюгDама

24 530,0 34Е,0 з48,0 з48,0 кiлькiсть
лitr€lвiй rи

Ео.ryлi
плаформц

l l впкоIrдю
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Продовження звiту

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 tl |2 lз |4 l5 lб
псобхiдпоi ди
приfiн!,гп
обФ}тrrованt{х
упрЕrлiвськtd
рiцlснь ir.фpмдrii

рсалваlд|
Д.рпшоi
gФпrгii
ргiональпо
m рсввrтrу
у 202l рцi
на поmд-
ження н€
нqд(од{l

66. забсзпечснм
irпегрlъалня ддяtп з
рЬшfr iнфршацiйнп
Drrрел дl,
ПрЕеденrп мовiторинry
та оцirкл розвитtу
рсгiонiв та
Ерrrорisльпrо( громsд у
€диЕу ]tоiнфрмацiйну
сисrЕму, що розроблам
та lМщiону€ за
qт8цдФrами вiдtовiдпю(
бдз д!яlо( у державsх -
члсшах СС, КошraFrрецiя
pccypciв дш
стDоренrл
тв заб€зпечснвя

фувщiонувsпlп Taxol
€дхноi r€оiнфрмOцiйпоi
сиqrcмrl

l) Здпрlsдlсиlо
сий€ми
б!пюрЬrcsоrо
r.oнiтoploгy Цiл€fi
стало]ý poBB!,1Txy, що
псрсдбачаa
irlrлсra€t.mцiю на
мiсц.Еому piBHi
сиfi€ми itцикаФрiв
Цiлеi сгалою
розlкпq т8
мехаrriзмiв збору,
дri9лЬу, оцiнкл,
звiт остi

До
l сiчн,
zoD,
року

yrclз
Пр€идеtrта
УцдIшr вИ
30 rсрсснл
20!9 polry

.ш9 7222019
dlpo Цйi
сlвлоaо
розвпп(у

УIФsiни яr
п€рiод др

20З0 poкpD

ВпроrrдNGн8
сиспема

првсдрпrц
raонhороrгу

(у p8i П
fiворсння)

так так Внкоцано РФроблено
0ийему тЕ
пDошдЕllо
мопilороrr
досяпlсннл
Цiлей стrло-
ю рфlrпку
УФаIвп Hs
перiод до
20З0 року на
piвHi r.iqrs
киФа зa
20lb2020
poaol

67 Стsорннл sдlяоi
сист€ми lроведення
стЕIl|gтяriнm(
споcIýрф|снь та збору i
подlrfirя iкDормацii нд
piEпi тЕргюрisльiltfi
грм8д

l) ПiдгиýslФ тs
наддян, пропс]ицiП
до прекrу акry
Кдбiвегу MiнiФpb
Укрrlш{ щодо
зшDова,IDIснЕ,
сиФ!мrr ilцt{Kaтopiв
для монiторингу
пок8нriкir,
небхiдяlо( длл
сФатЕгiчною
пргliфувtлвл m
rulаrryBaннл роФrгку
т€рlrlорiальяt{х
ФoMOJl

202l-
2022
роки

з8fiон
Укрst-tlй
(Про

деlrrк8вIrу
сгатшспrку,

Подаяi
пропоJицiI до
проскгу 8кry

Кабiнqту
MiHicrpb
Укр.tЪи
(у разi

нlд(о.!щеннл
проскгу акту
на поm]Dкен-

ня)

Hl Про€кг
акту
Кsбiнсry
MiHiglpiE
yryriшl
щодо э8.
првOдкaн-
ПЛ СПСIЕМП
iндпФюрiв
для MoHhb
ринrу
пок8нlдdв
y202l рцi
нд поюд.
жснtlя не
H!Jцo]llfв

TepMiH
виlФнання
r8хоry н€

ндсIll

68 забсзпеч€нrц
пiдвищеннл
кrолiФхrцil
lFхiвцiв, rri проводгть
!налiз сfап{см.IнrD( та
просюроl!я дадо( за
]юпомопOю сrчасIrою
прогр8i(rlого аrбвпс-
чGнlя, здiПснюtorъ

l) Впрвад|Фняя у
рдзi розроблсння
КОРОТКОСIDОХОВКХ

прграх тrlфо
моryлiв до прФоiй-
Blo( (с€рт фiк8пlIDO
прФsх з пЬlщен-
tl, tosJtiФKдril поса-
доЕих осiб мiсцсвшх

2oD-
202з
ркл

Пров€дено
наачаям за
коротхоqтр-

lФвпхи
прФамами

таlобо
моryммя др
пpo(@ift{rx
(ссумФiка

TepMiH
виконавtи
зФ(оry нс

паслев
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Прдовженtrя звiry

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб
рзрблGнм [t€коrrен-
дацiй длл супровод-
)rспм проlrссу
мдrrуЕалш, монimрин-
ry та оцiнхх
регiонsльною роовгп(у

оргацiв вшФrцЕчоI
влqщ|, посqцовlо(
осiб оргл|ir r.iсце-
aоm с8моDрял,/вапм
тл дсrrr,татiв мiсц€вlfi
ра.д з пггaль аяалiзу
m iЕr€рпрqацil
статистичнI{х та
прйоровlд( длд,в зЕ
допомоlDю сучlс_
ною пртlхноaо
збсзпечGннri
впрвадaснвa у poli
роrроблсннr
р€комснддцiй дrr
супрво]Dкaнвя
процссу плдIушнrи,
проведення MoHiTo.
pпrrry та оцiнхи
регiональноФ
розвитtry Tl rрlйпгт-
тя вiдповiдяr
упр8влiпськrо(
рiЕ€нь

Trofi) прогрOх
з пiдЕпщснrи
кЕолiфiхщil

(у резi lx
розDоб,псЕня)
Впровадкено
реlФrrенддцiI
ди сrтрвод
,aGннл rроцрсу

пJшrryвtяня,
провqдоrня

монilоринrу тs
оцiяЕr

регiональяоФ
рФвrпку та
пр}ifulя:гrя

DiдюDiдоц
управлiнськпх

pimeнb
(у p8i ix

роФоблсшя)


