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Додаток 1 

Форма № 01-Звіт ППР 

 

Звіт про виконання Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019-2021 роки за 2021 рік 

 

№  Назва завдання/заходу Плану 

Період 

реалізації 

завдання/ 

заходу 

Плану, 

рік/роки 

Результат 

виконання 

завдання/за

ходу Плану 

Інформація про виконання завдань/заходів Плану 

Причини невиконання 

завдань/заходів Плану та заходи, які 

вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

 

1 2 3 4 5 6 

Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств 

1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 

1.1 Розробка Концепції 

інтенсифікації економічного 

розвитку міста Києва шляхом 

визначення пріоритетних точок 

зростання/кластерів у 

промисловому та 

підприємницькому секторах 

економіки міста 

2019 Виконано У 2018 році комунальною науково-дослідною установою «Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» 

розроблено Концепцію інтенсифікації економічного розвитку м. 

Києва шляхом визначення пріоритетних точок зростання/кластерів у 

промисловому та підприємницькому секторах економіки міста, яку у 

2019 році прийнято Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

1.2 Розробка та реалізація плану дій 

для подальшого розвитку 

існуючих, створення та якісного 

освоєння промислових зон 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) направлено листи:  

 від 29.04.2021 № 052-3061 Міністерству розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України щодо виробничого та 

експортного потенціалу промислових підприємств м. Києва, як 

можливого постачальника сировинних товарів та готової продукції 

до провідних торговельних мереж Великої Британії «TESCO» та 

«Marks & Spencer»; 

 від 17.05.2021 № 052-3457 Міністерству з питань стратегічних 

галузей промисловості України щодо зацікавлених профільних 

підприємств у розвитку стратегічних галузей промисловості 

м. Києва та залученні зовнішніх інвестицій. 

У рамках 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 
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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 та підготовлено концепцію 

створення технопарку «Індустріальний парк Полярна 20») 

1.3 Утворення й підтримка розвитку 

зон стрімкого економічного 

зростання з пріоритетним 

розташуванням за межами 

історичного центру (зокрема 

шляхом створення індустріальних 

парків) 

2019-2021 У процесі 

виконання 

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 закупівель 

послуг з дослідження та розробки Концепції створення та 

функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» 

Процес оформлення земельних 

ділянок в установленому 

законодавством порядку не 

завершено, у зв’язку з чим відповідна 

закупівля не проводилася 

1.4 Залучення внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій у 

промисловість міста Києва 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

проведено: 

 у режимі онлайн-конференції 4 засідання Регіональної ради 

підприємців в м. Києві; 

 нараду з головою Ради «Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД» 

Торгово- промислової палати України щодо розробки концепції 

спеціальної електронної платформи для проведення віртуальних 

виставок (12.03.2021); 

 онлайн-семінар «Створення комфортного середовища та 

інтернаціоналізація бізнесу як чинники сталого розвитку столиці» 

(29–30.03.2021); 

 онлайн-зустріч з представниками Європейської Бізнес Асоціації та 

Української ради бізнесу (20.04.2021); 

 семінар «Діалог Україна-ЄС»: розвиток промисловості та 

інновацій» (28–29.09.2021); 

 захід «Eco Innovation Day – 5th International Meetup» та круглий 

стіл «Екоінновації для сталого розвитку» в науково-освітньому 

просторі Київського Академічного Університету (22.10.2021) тощо; 

взято участь у: 

 онлайн-семінарах Проєкту «GEIPP Ukraine» (UNIDO) «Перший 

семінар щодо оцінки політики розвитку екоіндустріальних парків в 

Україні» та «Другий семінар щодо оцінки політики розвитку 

екоіндустріальних парків України» (09.03.2021, 20.04.2021); 

 онлайн-засіданні Консультативної ради проекту UNIDO 

 



3 

 

1 2 3 4 5 6 

«Глобальна програма екоіндустріальних парків (ЕІП) в Україні: 

провадження на місцевому рівні» (09.11.2021); 

 вебінарі фіналу проєкту «Інтеграція 4.0» у рамках проведення EU 

Industryday, під час якого обговорено питання стану інноваційних 

екосистем промислових секторів в українських регіонах (09.03.2021); 

 онлайн-засіданні Українсько-Казахстанської ділової ради, під час 

проведення якого розглянуто питання розширення і поглиблення 

торговельно-економічного співробітництва з Республікою Казахстан 

(16.03.2021); 

 засіданні Комітету підприємців малого та середнього бізнесу в 

формі круглого столу на тему: «Дуальна освіта: нова якість 

кадрового потенціалу, переваги та перспективи розвитку 

підприємництва» у Торгово-промисловій палаті України у форматі 

онлайн (16.06.2021); 

 розширене засідання Антикризової ради громадських організацій 

України (27.07.2021); 

 заході «День відкритих дверей» та виставці «Бізнес – жіноча 

справа» у Київської торгово-промислової палаті України, під час 

якого проведено нагородження жінок-підприємців столиці з нагоди 

відзначення Дня підприємця України (03.09.2021); 

 семінарі-нараді щодо застосування основних положень Закону 

України «Про державну допомогу» для представників структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних 

адміністрацій (28.09.2021); 

 XХ Міжнародному промисловому форумі - 2021, який відбувся у 

Міжнародному виставковому центрі (16.11–19.11.2021); 

 Міжнародному експортному форумі 2021: нові перспективи та 

діджиталізація для розвитку експорту (16.12.2021); 

 онлайн-заходах, а саме: 16 Zoom-конференціях, презентаціях, 

форумах, тренінгах та 6 круглих столах для підприємців міста Києва 

1.5 Підтримка виробництва та 

реалізації експортно-орієнтованої 

продукції київських промислових 

підприємств 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році промисловими підприємствами м. Києва взято участь у: 

 Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіргалантереї, 

хутра та комплектуючих (02–05.02.2021); 

 всесвітній виставці в ОАЄ «Озброєння IDE -2021» (21–25.02.2021); 

 Київському меблевому форумі 2021 – КIFF (03–06.03.2021); 

 Міжнародній виставці будівельних матеріалів та технологій (17–

19.03.2021); 

 ХІІ Міжнародному авіакосмічному салоні «АВІАСВІТ - ХХІ» (15-

18.06.2021); 

 XVII Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та Безпека - 

2021» (15-18.06.2021); 
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 XIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Київський технічний 

ярмарок-2021» (15-18.06.2021); 

 XIII Міжнародній спеціалізованій виставці PLAST EXPO UA–2021 

(15-18.06.2021); 

 Виставці Муніципального господарства (19–21.10.2021); 

 ХХ Міжнародному промисловому форумі, у рамках якого 

організовано та проведено круглий стіл на тему: «Актуальні питання 

експортної та виставкової діяльності в умовах COVID-19» за участю 

київських виробників. Під час форуму проведено дискусії за 

напрямами: «Діяльність Міжнародного виставкового центру в 

умовах COVID-19: ризики та можливості», «Вдалий кейс співпраці 

влади, бізнесу та банківського сектору - фінансово-кредитна 

підтримка МСП», «Виставки як майданчик для комунікацій у 

міжнародному форматі», «Інтернаціоналізація бізнесу в умовах 

COVID-19, виклики та реалії», «Використання формату он-лайн для 

проекту виставок київських виробників», «Історії успіху компаній, 

залучених до виставкової діяльності» тощо (16–19.11.2021) 

Перетворення міста Києва у місто, відкрите для бізнесу 

2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу 

2.1 Впровадження інформаційної 

онлайн-служби для підприємців з 

можливістю отримання переліку 

всіх необхідних дозволів та 

ліцензій для відкриття різних 

видів бізнесу (віртуальний бізнес-

центр) 

2019-2021 У процесі 

виконання 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) проводилася робота щодо актуалізації 

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

онлайн-службі для підприємців з можливістю отримання переліку 

всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів послуг 

(наповнення сайту спільно з Офісом ефективного регулювання 

BRDO) 

 

3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва 

3.1 Підтримка створення та розвитку 

об’єктів інноваційної 

інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, технопарків, програм 

підтримки стартапів, коворкінг-

центрів) 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

 проведено наради з представниками НАН України щодо 

створення на базі інститутів НАН України наукового парку 

«Academ.City» (05.01.2021, 08.02.2021, 21.07.2021, 01.09.2121, 

02.09.2021, 17.09.2021), на яких обговорені питання стосовно 

визначення територіальних меж, механізмів та напрямків діяльності, 

пошуку інвесторів тощо. Проєкт підтримується Міністерством 

освіти і науки Німеччини та розробляється німецько-українською 

командою у рамках 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 
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радою (Київською міською державною адміністрацією» та 

НАН України (далі – Меморандум), який на цей час проходить 

процедуру погодження в установленому порядку (станом на 

01.01.2022 узгоджується строк підписання Меморандуму); 

 взято учать у Міжнародному семінарі з екоіндустріальних парків.  

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва. Станом на 01.01.2022, за останніми 

оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві, 

налічувалося 5704 об’єкти інфраструктури підтримки 

підприємництва, що на 0,9% більше ніж у попередньому році, 

зокрема: 163 бізнес-центри, 12 бізнес-інкубаторів, 34 технопарки, 

524 лізингові компанії, 313 кредитних спілок, 61 фонд підтримки 

підприємництва, 1653 інвестиційні фонди і компанії, 

560 інноваційних фондів і компаній, 813 інформаційно-

консультативних установ, 341 громадське об’єднання підприємців, 

228 бірж та 1002 страхові організації. 

За даними Аудиторської палати України у звітному періоді у м. Києві 

налічувалося 423 аудиторські компанії. 

У 2021 році КП «Київський міський бізнес-центр» укладено 

44 договори з суб’єктами підприємництва на надання офісних, 

інформаційно-консультативних та інших послуг, надано 

13525 консультацій 

3.2 Надання фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва в 

м. Києві 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році: 

 прийнято 4 рішення Київської міської ради (від 08.04.2021 

№ 568/609, від 22.04.2021 № 571/612, від 23.09.2021 № 2395/2436, 

від 07.10.2021 № 27502/2793), прийняття яких дозволило: 

 збільшити суму видатків на надання фінансово-кредитної 

підтримки (далі – ФКП) у 2021–2022 роках; 

 зафіксувати, на період дії карантину та  

у продовж 4 місяців з дня його закінчення, 

компенсацію на рівні 99% суми відсотків за кредитним договором; 

 удосконалити механізм надання ФКП, 

а саме вилучити із Положення про ФКП вимоги щодо класу 

боржника та збільшити ліміт кредиту до 50 млн грн; 

 підписано договори 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 «ПроКредит Банк», АТ «КредитВест 

банк», АТ «Кредобанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Державний 

ощадний банк України», АТ «Мегабанк», АТ «КБ «Глобус», 

ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк», 
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АТ «Банк Альянс», АТ «Альфа-Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», 

АТ «Агропросперіс Банк», АТ «БАНК УКРАЇНСЬКІЙ КАПІТАЛ», 

АТ «Таскомбанк», АТ «Агропросперіс банк», АТ «Комерційний 

індустріальний банк», АТ «Асвіо банк» та АТ «Укрексімбанк»); 

 встановлено стенд площею 9 кв. м з 

інформацією стосовно програми фінансово-кредитної підтримки 

малого та середнього 

підприємництва у м. Києві під час роботи виставок муніципального 

господарства у Міжнародному виставковому центрі: 

 XІХ Міжнародної спеціалізованої виставки «AQUA UKRAINE-

2021»; 

 XІХ Міжнародної спеціалізованої виставки «КОМУНТЕХ-2021»; 

 XІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «ДорТехЕкспо-2021»; 

 XIX Міжнародної спеціалізованої виставки «Енергетика в 

промисловості-2021».  

Під час роботи експозиційного стенду надавалися консультації з 

питань фінансово- 

кредитної підтримки та розповсюджувалися інформаційні матеріали; 

 забезпечувалася робота консультаційного пункту з питань 

фінансово-кредитної підтримки малого та середнього 

підприємництва у м. Києві площею 32 кв. м під час проведення ХХ 

Міжнародного промислового форуму у Міжнародному 

виставковому центрі (16–19.11.2021). 

Станом на 01.01.2022 банками-партнерами та уповноваженими 

банками надано кредити позичальникам за 300 кредитними 

договорами на суму 932 млн грн, з бюджету міста Києва суб’єктами 

господарювання отримано компенсацію відсотків на суму майже 

31,3 млн грн 

Залучення інвестицій до міста Києва 
4. Поліпшення інвестиційного клімату столиці та розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста Києва 

4.1 Затвердження нового Положення 

про проведення інвестиційних 

конкурсів у місті Києві 

2019-2021 У процесі 

виконання 

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. 

Аналогічний проєкт рішення, поданий депутатом Київської міської 

ради VІІІ скликання А. Дрепіним, Київською міською радою 

VІІІ скликання не розглянуто. 

На сьогодні Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) здійснює організаційно-правові заходи щодо 

подальшого розгляду проєкту рішення 
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4.2 Розвиток «єдиного вікна» для 

роботи з інвесторами на базі 

комунального підприємства 

«Київське інвестиційне 

агентство» 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році до КП «Київське інвестиційне агентство» надійшло: 

 33 анкети ініціаторів інвестиційних ініціатив (триває робота щодо 

можливості їх реалізації); 

 4 електронні звернення через розділ «Інвестувати ідеї» єдиного 

інвестиційного порталу м. Києва (investinkyiv.gov.ua) за темами: 

будівництво паркінгів за запропоноваю технологією; проведення 

онлайн-зустрічей для обговорення подальшої співпраці на базі 

міжнародної платформи; облаштування зони відпочинку у м. Києві 

та зарядних пристроїв для електромобілів. 

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») 

 

Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин 

5. Реформування земельно-господарського устрою території міста Києва 

5.1 Вдосконалення процедур надання 

земельних ділянок для 

будівництва (зокрема 

оформлення права користування 

земельними ділянками, орендні 

відносини та удосконалення 

функціонування ринку земель) 

2018 Виконано Захід виконано у 2018 році. 

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в 

нафтогазовій галузі», яким внесено зміни до низки законодавчих 

актів, зокрема до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (Закон набрав чинності 01.04.2018).  

Змінами до вказаного Закону передбачено випадки передачі 

(надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної 

власності у власність чи користування фізичним та юридичним 

особам для містобудівних потреб у разі відсутності затвердженого 

плану зонування або детального плану території 

 

5.2 Стимулювання ефективного 

використання земель та 

отримання плати в об’єктивному 

розмірі, зокрема шляхом 

переходу від оренди земель під 

об’єктами нерухомості до 

викупу/суперфіцію 

 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

За 2021 рік підготовлено та передано до Київської міської ради згідно 

з Регламентом Київської міської ради, затвердженим рішенням 

Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176, кадастрові 

справи із відповідними проєктами рішень щодо: 

 9 земельних ділянок, які заплановано виставити на земельні торги 

(аукціон); 

 19 земельних ділянок комунальної власності територіальної 

громади м. Києва без проведення земельних торгів (прямий продаж), 

зокрема, 14 земельних ділянок, які перебували в оренді; 

 13 земельних ділянок, за якими потрібно надати дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки (прямий продаж); 

Станом на 01.01.2022 у Київській міській раді знаходилися 

кадастрові справи із відповідними проєктами рішень щодо: 

 4 земельних ділянок, які заплановано виставити на земельні торги 

(аукціон); 
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 10 земельних ділянок комунальної власності територіальної 

громади м. Києва без проведення земельних торгів (прямий продаж); 

 1 земельної ділянки, за якою потрібно надати дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки (прямий продаж). 

У звітному році укладено 21 договір купівлі-продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

У 2021 році надходження від плати за землю 

становили 5257,9 млн грн (на 7% більше ніж у 2020 році), з них 

орендна плата за землю – 3198,3 млн грн, земельний податок – 

2059,6 млн грн 

Гармонійний розвиток міста Києва з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади 

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

6.1 Розробка та затвердження 

Генерального плану Києва, а 

також відповідної містобудівної 

документації, зокрема плану 

зонування територій (зонінг), 

детальних планів територій,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

з урахуванням міських цільових 

програм, державних будівельних 

норм і стандартів у галузі 

містобудування 

 

2019-2021 У процесі 

виконання 

Станом на 01.01.2022 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.  

Після завершення робіт з розробки проєкту нового Генерального 

плану м. Києва та його затвердження Київською міською радою, 

буде завершено розробку Плану зонування території центральної 

планувальної зони м. Києва та Плану зонування території інших 

частин м. Києва. 

На замовлення Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) в установленому порядку розроблялися 

детальні плани територій (ДПТ) міста згідно з договорами та 

відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 

№ 518/10006 «Про затвердження міської програми створення 

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

Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

стратегічну екологічну оцінку» та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території». 

Протягом 2021 року затверджено 3 ДПТ: 

 в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова (Петра 

Калтишевського), північної та західної межі в лісі в Оболонському 

районі (рішення Київської міської ради від 10.06.2021 № 1455/1496); 

 в межах вулиці Північної, проспектів Героїв Сталінграда, 

Маршала Малиновського в Оболонському районі (рішення Київської 

міської ради від 31.08.2021 № 2242/2283); 

 в межах проспекту Петра Григоренка (без врахування проїжджої 

частини), вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, 
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проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва у 

Дарницькому районі (рішення Київської міської ради від 16.12.2021 

№ 4092/4133). 

Загалом, станом на 01.01.2022 рішеннями Київської міської ради 

затверджено 50 детальних планів територій  

6.2 Удосконалення нормативної бази 

планування міських просторів, 

зокрема створення київського 

стандарту та бібліотеки типових 

елементів міського середовища 

для підвищення якості міського 

планування з урахуванням 

потреб громади та сучасних 

європейських практик 

2019-2021 Виконано 

 

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 2021 році 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. Нанесено на карту всі тимчасові споруди 

 

6.3 Розробка Концепції збереження 

та розвитку ландшафтів м. Києва 

2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

За замовленням КО «Київзеленбуд» підготовлено проєкт Програми 

комплексного  розвитку зеленої зони міста Києва до 2030 року (далі 

– Програма). 

Цей проєкт Програми містить аналіз сучасного стану і ландшафтних 

характеристик озеленених територій та ландшафтно-планувальні 

засади трансформації озеленених територій (урбанізованих 

екосистем), які  передбачають виділення на території Києва 9 

екотопів, базуючись на характеристиках існуючих ландшафтів. 

Під час проведення у 2021 році громадського обговорення проєкту 

Програми надійшло близько 270 пропозицій та зауважень. 

У зв’язку із значним обсягом та тривалою процедурою внесення змін 

до текстових та графічних матеріалів проєкту Програми, винесення 

його на розгляд Київської міської ради перенесено на 2022 рік. 

Одночасно, матеріали концепції формування зелених насаджень в 

центральній частині міста та проєкту Програми передано 

КО «Інститут Генерального плану м. Києва» для врахування при 

розробці проєкту Генерального плану міста Києва 

 

6.4 Розробка ландшафтного плану 

міста Києва, проведення 

інвентаризації ландшафтів 

2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

6.5 Розробка Містобудівної 

концепції Київської агломерації 

(включаючи сучасні принципи 

просторового розвитку й 

забудови міста Києва та 

прилеглих поселень, розміщення 

об’єктів спільних інтересів, 

покращення транспортних 

2019-2021 Не 

виконано 

Захід не виконувався Виконання заходу перенесено на 

наступні роки, після затвердження 

Генерального плану м. Києва 
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зв’язків та якості навколишнього 

природного середовища) 

7. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору 

7.1 Впровадження інформаційно-

аналітичних інструментів 

прийняття управлінських 

містобудівних рішень (зокрема 

ведення містобудівного кадастру, 

оновлення інформаційних 

ресурсів містобудівного кадастру, 

моніторинг забудови, 

інструменти аналізу ефективності 

використання міських територій, 

поточного стану та динаміки 

розвитку інфраструктури, 

моделювання містобудівної 

ситуації тощо) 

2020-2021 У процесі 

виконання 

У 2021 році в рамках реалізації проєкту «Модернізація міської 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної 

діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» з 

метою оголошення процедури закупівель: 

 розроблено технічні вимоги «Електронний сервіс «Єдиний 

кабінет геодезиста», «Електронний сервіс «Перелік обмежень у 

використанні земель», «Електронного сервісу «Реєстрації відомостей 

про проектну документацію в містобудівному кадастрі», 

«Електронного сервісу «Дані державного земельного кадастру», 

«Електронного сервісу «Містобудівний моніторинг, реалізація 

проєктів забудови», «Електронний сервіс «Створення 

геоінформаційної системи інженерних мереж як складової 

інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи міста 

Києва», «Електронний сервіс «Розроблення класифікатору 

інформації для створення геоінформаційної системи інженерних 

мереж як складової інформаційного ресурсу єдиної цифрової 

топографічної основи міста Києва»; 

 розроблялися технічні вимоги до «Електронного сервісу 

«Землевпорядна документація», «Електронного сервісу 

«Завантаження профільних геопросторових даних містобудівної 

документації», «Електронного сервісу «Впорядкування елементів 

благоустрою», «Електронного сервісу «Архівні топографічні плани». 

У 2021 році закінчені роботи з оновлення єдиної цифрової 

топографічної основи М 1:2000 та М1:10000  

 

7.2 Створення та оновлення 

топографічної основи 

2020-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році закінчені роботи з оновлення єдиної цифрової 

топографічної основи М 1:2000 та М1:10000 

 

7.3 Реалізація містобудівного 

моніторингу та сприяння і 

забезпечення діяльності 

Міжвідомчого центру 

моніторингу забудови міста 

Києва 

2019-2021 У процесі 

виконання 

У 2021 році Департаментом з питань державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) 

проведено 438 перевірок щодо дотримання вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 

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

середнього (СС2) класу наслідків. 

Під час виконання повноважень щодо дозвільних / реєстраційних 

функцій стосовно об’єктів середнього (СС2) класу наслідків 

(відповідальності) на території міста Києва Департамент керується, 

зокрема Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (далі - Закон), Порядком виконання підготовчих та 

будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
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України від 13.04.2011 № 466, Порядком прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, Порядком ведення 

першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва під час реалізації експериментального проєкту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.07.2020 № 559 (зі змінами) (далі – Порядок № 559) та Порядком   

ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва,   

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.06.2021 № 681 (далі – Порядок  № 681). 

Кабінетом Міністрів України установлено, що створення та внесення 

відомостей про документи, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт, документи, що засвідчують 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, про 

зміну, відмову у видачі, зупинення, скасування та анулювання таких 

документів виключно з використанням Реєстру будівельної 

діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва. 

Відповідно до п. 120 Порядку № 681,  Реєстр будівельної діяльності 

електронної системи містить єдиний реєстр документів, що дають 

право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 

відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, 

скасування та анулювання зазначених документів, який є 

невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної 

діяльності електронної системи. 

Доступ користувачів до Реєстру будівельної діяльності Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва здійснюється 

цілодобово за посиланням https://e-сonstruction.gov.ua/, через який 

можна отримати інформацію щодо документів, які дають право на 

виконання підготовчих / будівельних робіт, засвідчують прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів тощо 

Збільшення кількості туристів 

8. Просування Києва як туристичного центру та розвиток подієвого та ділового туризму 

8.1 Розробка маркетингової програми 

розвитку туризму в м. Києві 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році у рамках виконання Міської цільової програми розвитку 

туризму в місті Києві на 2019-2021 роки (рішення Київської міської 

ради  від 18.12.2018 № 470/6521) продовжено реалізацію заходів, 

напрацьованих під час розроблення маркетингової стратегії для міста 

Києва у рамках закупівлі послуг у 2019 році. 

Одночасно, у звітному році: 

 взято участь у роботі комісії зі встановлення категорій готелям та 

іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з 

тимчасового розміщення (проживання) при Державному агентстві 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2021-%D0%BF#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2021-%D0%BF#n40
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розвитку туризму України. Зокрема, проведено оцінку відповідності 

встановленим вимогам готелів FAVOR PARK Hotel та FAVOR 

SPORT Hotel у місті Києві; 

 проведено моніторинг доступних інформаційних джерел щодо 

стану туристичного та готельного бізнесу, плану виходу з кризи після 

введення обмежень, пов'язаних із епідемією коронавірусної хвороби 

COVID-19; 

 здійснено аналіз динаміки потоків іноземних туристів до м. Києва 

за січень-вересень 2021 року за даними Держприкордонслужби 

України з розподілом по країнах прибуття. 

За наявними даними Держприкордонслужби України місто Київ у 

2021 році відвідали 1022,2 тис. іноземців, що в 2 рази більше ніж за 

2020 рік (498,9 тис. осіб), що зумовлено пом’якшенням карантинних 

обмежень, пов’язаних із поширенням вірусу COVID-19. У 

переважній більшості іноземні відвідувачі були з наступних країн: 

Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина, Саудівська Аравія, Індія, 

Великобританія, Польща, Азербайджан, Білорусь.  

Туристичний збір за 2021 рік становив 76 млн грн, що в 2,2 раза 

перевищує загальний річний показник 2020 року (34,7 млн грн) 

8.2 Просування туристичного 

потенціалу та бренду міста Києва 

шляхом проведення PR-заходів 

та участі у міжнародних 

туристичних подіях (ярмарках, 

конференціях тощо) 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році з метою популяризації туристичних можливостей м. 

Києва та організації відряджень, організації перехресної промоції 

міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та проведення 

Днів Києва за кордоном: 

 презентовано Дні Києва у м. Баку (Азербайджанська Республіка) 

та м. Стамбул (Турецька Республіка) з метою популяризації 

туристичних можливостей міста Києва на міжнародному рівні (06-

12.06.2021); 

 презентовано у м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати, далі - 

ОАЕ) ключові пріоритетні напрями розвитку туризму у місті Києві 

та забезпечено відвідування міжнародної виставки «Всесвітня 

виставка «EXPO–2020» і виставки штучного інтелекту «GITEX 

Global» (17-20.10.2021); 

 проведено у м. Гельсінкі (Фінляндська Республіка) низку 

зустрічей з представниками туристичного бізнесу, туристичних 

асоціацій, бізнес кіл та представників влади з метою формування 

нових підходів у функціонуванні туристичного сектору, шляхів 

відновлення туристичних потоків та співробітництва у галузі 

туризму (27.11-01.12.2021). 

Також, у межах міжнародної співпраці та з метою популяризації 

туристичних можливостей міста Києва на міжнародному рівні 

Управлінням туризму та промоцій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – 

Управління туризму та промоцій): 
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 взято участь у дискусійних панелях: «2021 рік – рік міського 

туризму в Україні», «Безпека та якість у міському туризмі», 

«Майбутнє МІСЕ індустрії», «Шопінг туризм» 26 туристичної 

виставки UITT «УКРАЇНА – Подорожі та Туризм» в м. Києві 

(11-13.05.2021); 

 продовжено членство міста Києва у міжнародній організації 

ICCA (Міжнародній асоціації конгресів та конференцій), взято 

участь у 3 семінарах з питань співробітництва та останніх галузевих 

тенденцій; 

 презентовано туристичний потенціал міста Києва в рамках 

онлайн-конференції, організованої Посольством України в 

Південно-Африканській Республіці та Міністерством закордонних 

справ України (18.08.2021); 

 підготовлено та взято участь у Zoom-конференції «Ukraine – brand 

new destination» спільно з Посольством України у Державі Кувейт 

(31.08.2021); 

 організовано та проведено туристичний конгрес з ділового 

туризму «Global MICE Congress. Kyiv 2021» (01.10.2021); 

 взято участь у складі делегації від м. Києва до м. Кашкайш 

(Португальська Республіка) (25-30.10.2021) тощо 

8.3 Сприяння проведенню у місті 

Києві великих культурних, 

спортивних, ділових подій та 

заходів (фестивалів, виставок, 

ярмарків, конференцій тощо), а 

також їх включення до календаря 

подій міста Києва 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році, в рамках проведення у місті Києві великих 

культурних, спортивних, ділових подій і заходів, фестивалів, 

виставок, ярмарків, конференцій, забезпечено інформаційну 

підтримку: 

 «Moto Open Fest 2021» (підготовлено інформаційні матеріали для 

ЗМІ, проведено рекламну кампанію на ресурсах туристичного 

порталу міста та соціальних мереж Управління туризму та промоцій, 

організовано розіграш сувенірної продукції серед гостей фестивалю, 

організовано промозони на локаціях фестивалю (Арка Дружби 

Народів, парк Муромець); 

 «Atlas Weekend» (підготовлено інформаційні матеріали для ЗМІ, 

проведено рекламну кампанію на ресурсах туристичного порталу 

міста та соціальних мереж Управління туризму та промоцій, 

організовано інформаційну стійку для відвідувачів у місці 

проведення заходу); 

 у рамках підготовки та проведення Днів Європи в м. Києві (15-

16.05.2021): 

 підготовлено концепцію святкової екскурсії; 

 розроблено дизайн фотозони та банеру з логотипом Управління 

туризму та промоцій для подальшого встановлення на Співочому 

полі; 
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 вручено подарунок переможцю акції до Дня Європи, що 

проходила у соціальній мережі Facebook на сторінці Управління 

туризму та промоцій; 

 поширено інформацію про подію у соціальних мережах 

Управління туризму та промоцій, КП «Київський міський 

туристичний інформаційний центр (далі – КП «КМ ТІЦ») та на 

офіційному туристичному порталі міста Києва; 

 у рамках підготовки до святкування Дня Києва (29-30.05.2021): 

 організовано екскурсії для гостей та мешканців міста «Життя 

київського Подолу в давнину» та «Смаки стародавнього Києва» 

спільно з громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація гідів»; 

 розроблено екскурсію «Києве мій» для дитячої аудиторії та 

проведено комунікації з керівництвом спеціалізованої школи 

№ 113 щодо організації і проведення екскурсії; 

 забезпечено спільно з Департаментом суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та Центром публічної комунікації та 

інформації створення та презентацію громадськості нових промо-

роликів про пріоритетні види туризму в місті Києві («Київ діловий», 

«Київ гастрономічний», «Київ подієвий» та «Київ урбаністичний»).  

У рамках святкування 30 річниці незалежності України, а саме 

проведення всеукраїнського фестивалю туристичних маршрутів та 

народних художніх промислів «Мандруй Україною», на базі 

Національного музею народної архітектури та побуту України 

(22-24.08.2021) забезпечено: 

 презентацію міста Києва як туристичної дестинації; 

 безпосередню участь окремим стендом (консультації відвідувачів 

щодо туристичних магнітів міста Києва, розповсюдження рекламно-

інформаційної продукції про туристичний потенціал Києва, 

проведення вікторин і розіграшів сувенірної продукції для 

відвідувачів фестивалю, забезпечення трансляції відео-роликів про 

туризм в місті Києві, забезпечення роботи двох фотозон); 

 залучення учасників проєкту «Академія гостинності» до заходу в 

рамках роботи стенду шляхом надання відвідувачам фестивалю 

інформації про місто Київ як туристичну дестинацію та проведення 

вікторин і розіграшів; 

 представлення та реалізацію в зоні крафтової продукції 

гастрономічного символу м. Києва Kyiv Pie (Київський пиріг); 

 проведення тематичних майстер-класів для відвідувачів 

фестивалю майстрами народно-художніх промислів (майстер-класи 

на теми: «Історія стародавнього правопису» та «Виготовлення монет 

часів Київської Русі»). 

У рамках розвитку ділового туризму: 
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 проведено моніторинг стану ділового туризму в м. Києві і світі та 

міжнародних тендерів щодо вибору місця проведення великих 

міжнародних конгресів і заходів; 

 підготовлено Концепцію розвитку ділового туризму у місті Києві; 

 забезпечено збір інформації про готелі і конференц-зали м. Києва 

для розробки MICE-planner (каталог об’єктів інфраструктури 

ділового туризму); 

 підготовлено презентацію щодо поточного стану та перспектив 

розвитку MICE-туризму в м. Києві; 

 опубліковано описи (з ілюстраціями) найбільших об’єктів 

інфраструктури ділового туризму (готелів і конференц-залів) на 

офіційному туристичному порталі м. Києва 

(https://kyivcitytravel.com.ua); 

 забезпечено відновлення членства міста Києва у Міжнародній 

Асоціації Конгресів і Конвенцій (ІССА); 

 підготовлено презентації міста Києва як центру ділового туризму 

та здійснено зйомку відеороликів «Київ подієвий» і «Київ діловий» 

спільно з Департаментом суспільних комунікацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

 забезпечено розробку брендбуку для розвитку ділового туризму 

в м. Києві, як сучасного виду туризму; 

 забезпечено організацію та проведення «Туристичного конгресу 

з ділового туризму «Global MICE Congress. Kyiv 2021» в IQ Business 

Center (01.10.2021), у рамках якого: 

 відбулися дискусії на трьох тематичних панелях за участі 

іноземних та вітчизняних спікерів: «MICE-індустрія та місто: 

міжнародний досвід», «Бізнес-івенти Києва: презентація історій 

успіху», «Додаткові переваги Києва як MICE-дестинації»; 

 виступили спеціальні іноземні доповідачі з темою «Пандемія та її 

вплив на MICE-індустрію» та презентацією Міжнародної асоціації 

конгресів та конвенцій (ІССА); 

 організовано нетворкінг представників туристичної індустрії.  

У заході взяли участь понад 70 учасників, зокрема представники 

зарубіжних та вітчизняних бізнес асоціацій, гравців MICE-індустрії, 

представники туристичних операторів, готелів, організаторів бізнес 

подій. За результатами заходу спільно з представниками туристичної 

галузі столиці України розроблено дорожню карту розвитку ділового 

туризму міста Києва, а саме головні напрямки, цілі, пріоритети, 

заходи на 2022-2024 роки. 

У рамках популяризації гастрономічного туризму у м. Києві: 

 створено новий гастрономічний продукт м. Києва «Kyiv Pie» та 

забезпечено його промоцію (розроблено концепт продукту та його 
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технологічну карту, проведено презентаційні заходи для ЗМІ та 

представників туристичної сфери м. Києва (12.03.2021, ресторан 

«Наживо»), проведено конкурс на найкращий логотип на офіційному 

туристичному порталі м. Києва, організовано реалізацію «Kyiv Pie» 

в мережі туристично-інформаційних центрів «Tour info»); 

 опубліковано описи гастрономічних маршрутів (з ілюстраціями) 

на офіційному туристичному порталі м. Києва («Смачний Київ», 

«Гастро Поділ»,  «Пивний забіг Києвом (18+)»,  «Speak Easy Kyiv: 

Bar Crowl», «Найбагатша Київська колекція вин XVIII століття» 

тощо); 

 здійснено комунікацію з ТК «Київ» та фуд-блогером  з каналу 

«David’s been here» з аудиторією у 819 тисяч підписників з метою 

промоції туристичного потенціалу міста Києва; 

 забезпечено, спільно з «Всеукраїнською асоціацією 

гастрономічного туризму», організаційну підготовку та проведення 

церемонії нагородження гастрономічної туристичної премії «Kyiv 

Food Travel Award-2021» (28.05.2021, 36 переможців у 12 номінаціях) 

та публікацію новин на інфоресурсах Управління туризму та 

промоцій щодо церемонії нагородження; 

 проведено комунікацію з гідами та розробниками гастрономічних 

маршрутів, які є переможцями туристичної гастрономічної премії 

«Kyiv Food Travel Award-2021», щодо можливості розміщення 

інформації про їх екскурсії на офіційному туристичному порталі 

міста Києва kyivcitytravel.com.ua тощо. 

У рамках розвитку міського (urban) туризму: 

 взято участь в онлайн-конференції, організованої Всесвітньою 

туристичною федерацією туристичних міст WTCF та Національною 

туристичною організацією України NTO Ukraine, щодо розвитку 

міського туризму в м. Києві в рамках Року урбаністичного туризму в 

Україні («Urban Tourism Year 2021 in Ukraine») (18.06.2021). 

З метою розвитку дитячого туризму в місті Києві: 

 проведено зустріч з учнями спеціалізованої школи № 113 І-ІІІ 

ступенів технологічного та спортивного профілю щодо організації та 

проведення екскурсії «Києве мій» з нагоди святкування 

Міжнародного дня захисту дітей, забезпечено публікацію допису на 

сторінку Управління туризму та промоцій в соціальній мережі 

Facebook; 

 зібрано та систематизовано інформацію щодо об’єктів, які 

можуть бути цікавими з точки зору дитячого туризму; 

 підготовано дорожню карту розвитку дитячого туризму в місті 

Києві. 

У рамках розвитку медичного туризму в місті Києві: 



17 

 

1 2 3 4 5 6 

 забезпечено підготовку та проведення Міжнародного конгресу 

медичного та оздоровчого туризму (5-th GLOBAL HEALTHCARE 

TRAVEL FORUM) (16-18.06.2021); 

 підготовлено схеми туристичних маршрутів за основними 

медичними напрямами: клітинна терапія, репродукція, реабілітація, 

естетична терапія anti-aging. 

У рамках розвитку інклюзивного туризму в місті Києві: 

 проведено консультації спільно з Уповноваженою з прав людей з 

інвалідністю Л. Петрівською, за результатами яких підписано 

Меморандум про взаємодію у підвищенні якості надання 

екскурсійних послуг та їх адаптації до потреб осіб з порушеннями 

слуху між Управління туризму та промоцій, громадською спілкою 

«Всеукраїнська асоціація гідів», Всеукраїнською громадською 

організацією інвалідів «Українське товариство глухих», 

Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація перекладачів 

жестової мови та людей з інвалідністю» (02.08.2021); 

 організовано та проведено низку заходів з партнерами щодо 

адаптації туристичних маршрутів Києвом з урахуванням потреб 

людей з інвалідністю;  

 встановлено 4 міні-макети для людей з обмеженими 

можливостями - вадами зору на туристичних локаціях:  

 фонтану «Архистратига Михаїла» у парку Володимирська гірка 

(Володимирський узвіз, 1); 

 мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками 

«Хрещатий» і «Володимирська гірка»; 

 адміністративної будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 

36); 

 міні-макет будинку Крістера (у межах реалізації проєкту 

громадського бюджету «Відтворення будинку Крістера на Гірці»); 

 продовжено роботу з адаптації туристичного маршруту, 

створеного розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2021 

№ 862, до потреб маломобільних груп туристів. 

З метою розвитку екскурсійної діяльності в місті Києві: 

 систематизовано туристичні продукти (екскурсійні маршрути по 

м. Києву) та підготовлено контент з їх описом для розміщення на 

вебсайті kyivcytitravel.com.ua; 

 проведено конкурс найкращих гідів-екскурсоводів м. Києва на 

офіційних ресурсах Управління туризму та промоцій у мережі 

Інтернет у рамках святкування Міжнародного Дня гіда; 

 організовано проведення безкоштовної тематичної екскурсії 

«Один день з життя киянки» для матерів і дружин героїв, загиблих в 

зоні АТО та під час Революції Гідності, присвяченої Міжнародному 
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жіночому дню (спільно з Департаментом соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), комунальною бюджетною установою 

«Київський міський центр допомоги учасникам АТО», Службою у 

справах дітей і сім’ї виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)); 

 організовано екскурсію для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 

та запрошених представників ЗМІ за маршрутом Київ - ЧАЕС 

(ззовні) - м. Прип'ять - м. Чорнобиль у рамках відзначення 35-х 

роковин аварії на Чорнобильській АЕС та в рамках Меморандуму 

про взаємодію між Управлінням туризму та промоцій, 

Департаментом соціальної політики Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) і громадською спілкою 

«Асоціація Чорнобильських туроператорів» (21.04.2021); 

 проведено спільно з Департаментом соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та Київським міським центром допомоги 

учасникам Антитерористичної операції (АТО) екскурсію Києвом з 

відвідуванням музею «Становлення української нації» для ветерана 

АТО, нагородженого медаллю «За патріотизм до України» та який 

отримав інвалідність в результаті бойового поранення (14.05.2021); 

 забезпечено проведення щотижневих безкоштовних екскурсій 

Free Walking Tours (з 05.06.2021). Протягом червня-серпня 2021 року 

отримано 474 заявки на участь в україномовних екскурсіях та 98 

заявок на участь в англомовних екскурсіях (проєкт розрахований на 

літній період); 

 проведено безкоштовні святкові тематичні екскурсії для киян та 

гостей міста (14 екскурсій, 160 учасників) з нагоди відзначення 

Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні учасниками 

проєкту «Академія гостинності» (26.09.2021); 

 організовано та проведено екскурсії основними туристичними 

локаціями міста Києва (ТОП-10) для представників делегації з 

Південно-Африканської Республіки у межах промоції туристичного 

потенціалу міста Києва на міжнародному рівні (14.10.2021) 

Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів 

9. Удосконалення туристичної інфраструктури та підвищення якості сервісу обслуговування туристів 

9.1 Облаштування пішохідних зон, 

туристично привабливих місць та 

зон відпочинку, зупинок 

туристично-екскурсійного 

транспорту в центрі міста Києва 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році: 

 забезпечено проведення повної інвентаризації наявних об’єктів 

туристичної навігації (138 об’єктів) та сформовано актуальний 

перелік наявних об’єктів із зазначенням їх технічного стану; 

 виконувалася робота щодо розроблення дизайну нових об’єктів 

туристичної навігації з елементами цифровізації, зокрема проведено 

моніторинг дизайнерських рішень стосовно об’єктів туристичної 
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навігації з елементами цифровізації в інших країнах світу, 

розроблено декілька варіантів дизайну, створено макет, здійснено 

підбір кольорової гами відповідно до оновленого дизайну об’єктів 

туристичної навігації Києва. Напрацьовані пропозиції направлено 

для подальшого розгляду до КП «Київське інвестиційне агентство»; 

 забезпечено виконання робіт із очищення об’єктів навігації 

(пілонів); 

 здійснено огляд технічного стану туристичної навігації в місті 

Києві та демонтаж пошкоджених пілонів (на Майдані Незалежності, 

біля Національного академічного театру опери та балету України 

ім. Т. Г. Шевченка) 

9.2 Створення туристичних центрів 

та встановлення терміналів з 

метою інформаційного 

супроводу туристів 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році: 

 забезпечено функціонування відкритих туристично-

інформаційних центрів (далі – ТІЦ): на першому поверсі 

адміністративної будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, 

літера А) та у холі Національного музею «Київська картинна 

галерея»; 

 здійснювалося удосконалення операційних процесів ТІЦ: 

 досягнуто домовленості з туроператорами про розміщення промо-

інформації; 

 визначено графік надання фахових консультацій представниками 

туристичного бізнесу для працівників та відвідувачів; 

 організовано надання консультаційних послуг відвідувачам ТІЦ, 

ознайомлення з екскурсіями на сайті та інформування про 

туристичні пам’ятки міста Києва українською та англійською 

мовами; 

 розроблено кілька варіантів оновленого дизайну мережі 

ТІЦ «Tour Info» та макети банерів з інформацією про офіційний 

туристичний портал міста Києва і туристичний мобільний додаток та 

картою, на якій позначено місцезнаходження кіосків і найближчих 

туристичних пам’яток, рекламне зображення нового 

гастрономічного продукту «Kyiv Pie» (Управлінням туризму та 

промоцій спільно з Всеукраїнською асоціацією гастрономічного 

туризму України та Всеукраїнською асоціацією шеф-кухарів 

України); 

 укладено договори з партнерами для забезпечення реалізації 

сувенірної продукції та туристичних книг через мережу ТІЦ «Tour 

Info» (з ТОВ «Євросувенір» від 13.04.2021; з ТОВ «Саміт-книга» від 

13.04.2021; з ТОВ «Тур Інфо» від 27.04.2021); 

 забезпечено моніторинг роботи ТІЦ «Tour Info» (інвестиційний 

договір № 049-13/і/118 від 07.07.2012) щодо розміщення в них 

соціальної реклами, надання якісної туристичної інформації, 

реалізації сувенірної продукції; 
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 здійснювалися підготовчі роботи з реалізації проєкту створення 

мережі сучасних ТІЦ у оновленому smart-форматі шляхом 

встановлення сенсорних туристично-інформаційних терміналів на 

умовах інвестиційного договору, зокрема опрацьовувалося питання 

щодо придбання приміщення в центрі міста для створення нового 

ТІЦ; 

 здійснювався постійний моніторинг функціонування сенсорного 

туристично-інформаційного терміналу в Міжнародному аеропорту 

«Київ ім. І. Сікорського» (Жуляни); укладено договір оренди 

нежитлового приміщення (зона прильоту пасажирів) для розміщення 

інформаційного терміналу з ТОВ «Мастер-Авіа» на 2021 рік; 

 забезпечено розповсюдження наліпок з QR-кодом, які мають 

посилання на сторінку «Про нас» на туристичному порталі 

kyivcitytravel.com.ua, серед представників туристичного сектору 

(готелі, торгівельні центри, ресторани тощо) з метою промоції 

діючих ТІЦ у місті Києві 

9.3 Створення та забезпечення 

роботи гарячої телефонної лінії, 

служби юридичної та 

інформаційної допомоги 

туристам у місті Києві 

2019-2021 Не 

виконано 

Робота гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної 

допомоги туристам у місті Києві не здійснювалася в 2021 році. 

Упродовж звітного року звернення туристів опрацьовувалися 

операторами гарячої телефонної лінії «15-51» на загальних 

підставах. 

Здійснювалася переадресація звернень туристів, в умовах карантину, 

на мобільні телефони працівників Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік 

9.4 Створення роз’яснювального 

довідника для роботи з 

іноземними туристами та 

проведення відповідних навчань 

для працівників поліції міста 

Києва 

2019-2021 Не 

виконано 

У 2021 році захід не виконувався Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік 

Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури 

10. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури 

10.1 Визначення та впровадження 

ефективних механізмів 

управління теплоенергетичним 

господарством міста Києва з 

метою забезпечення мешканців 

якісними та доступними 

комунальними послугами 

(удосконалення управлінських 

процесів у сфері 

теплопостачання) 

2019-2021 У процесі 

виконання 

Рішенням Київської міської ради від 24.04.2018 № 517/4581 «Про 

деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проєкту управління 

та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, 

укладеної між Київською міською державною адміністрацією та 

акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго», 

повернуто з управління ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у комунальну 

власність на баланс новоствореного комунального підприємства 

«Київтеплоенерго»: ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод 

«Енергія», 194 котельні, 2618 теплових пунктів, 19 насосних станцій 
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та теплові мережі протяжністю близько 2700 км у двотрубному 

вимірі. 

З метою впровадження ефективних механізмів управління 

теплоенергетичного комплексу м. Києва 21.03.2019 підписано  

Меморандум між виконавчим органом Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація), КП «Київтеплоенерго»,  

Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) та 

Міжнародною фінансовою корпорацією, Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID), у рамках якого впроваджується 

програмно-апаратний комплекс SCADA, що забезпечить високий 

рівень контролю за роботою обладнання всього теплового комплексу 

м. Києва. 

У результаті співпраці з вказаними міжнародними донорами 

КП «Київтеплоенерго» на безоплатній основі  отримало в 

користування програмний продукт для бухгалтерського та 

управлінського обліку «Управління виробничим підприємством для 

України». 

Крім того, до опалювального сезону 2020/2021 

КП «Київтеплоенерго» інтегрувало SCADA до електричної частини 

ТЕЦ-5 та системи хімічної водоочистки. Продовжується робота з 

підключення на ТЕЦ-5: окремі функції SCADA впроваджені на усіх 

енергоблоках. На ТЕЦ-6 SCADA запрацювала в повному обсязі на 

енергоблоці № 1. Частково система працює і на енергоблоці № 2: 

фіксує та реєструє аварійні ситуації, забезпечує моніторинг 

температурного контролю на генераторі та на водогрійному котлі 

№ 6. 

Роботи щодо впровадження ефективних механізмів управління 

теплоенергетичним господарством міста Києва тривають 

10.2 Модернізація теплогенеруючих 

потужностей та ліквідація 

малоефективних 

2019-2021  У процесі 

виконання 

У звітному році:  

 по об’єкту «Реконструкція станції теплопостачання СТ-2 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зі встановленням у комірках котлів № 5 

і № 6 нових водогрійних котлів потужністю 100 Гкал/год, пров. 

Електриків, 17» – процедура закупівлі відмінена. Роботи з розборки 

проєктно-кошторисної документації не виконувалися; 

 виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) 

індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП) в житлових будинках 

– затверджено розпорядження виконавчого органу Київського 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

03.08.2021 № 1708 «Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05 березня 2021 року № 464 «Про 

капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок 

бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної 
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інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)», в якому передбачено 

капітальний ремонт (модернізація) обладнання ІТП. Станом на 

01.01.2022 виконано проєктно-вишукувальні роботи з модернізації 

20 ІТП, завершено розробку проєктної документації та отримано 

позитивні висновки експертизи; 

 реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13 – за 

результатами закупівлі (оголошення UA-2021-12-02-003909-B) 

визначена підрядна організація – ПП «РОТОНДА-ЛЮКС» та 

укладено договір від 23.12.2021 № 216 на виконання робіт з 

обстеження труби. Роботи не виконувались у зв’язку з неможливістю 

оцінки технічного стану димової труби котельні в опалювальний 

період; 

 по об’єкту «Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 

року» – ІІ етап розробки (розрахунково-інформаційний комплекс 

теплових мереж системи теплопостачання м. Києва) – роботи будуть 

продовжені після визначення генеральної підрядної організації 

10.3 Ремонт, оновлення та розбудова 

електричних і теплових 

інженерних мереж (включаючи 

оптимізацію схеми 

енергопостачання міста Києва) 

2019-2021  

 

У процесі 

виконання 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕГО» у 2021 році за рахунок бюджетних коштів 

проведено роботи з: 

 реконструкції теплової мережі на вулиці Староноводницькій від 

ТК 122/2-2 до ТК 122/2-3а – роботи виконано в повному обсязі. 

Реконструйовано 550 м теплової мережі; 

 капітального ремонту теплових мереж – розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05 березня 2021 року № 464 «Про 

капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок 

бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)» затверджено 13 

об’єктів, з яких по 10 роботи завершено в повному обсязі (виконано 

капітальний ремонт 12349,0 м), по 2 – розроблено проєктно-

кошторисну документацію, по 1 роботи будуть завершені у 2022 

році. 

Упродовж 2021 року не виконувались роботи на об’єктах: 

 реконструкція теплової мережі тм-1,5 ст-2  на ділянці від ТК 516 

до ТК 123 на вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-

Хрещатицькій; 

 

 

 

 

 реконструкція теплових мереж до станції теплопостачання СТ-2 

КП «Київтеплоенерго», пров. Електриків, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи на об’єкті не виконувались з 

технічних причин, неможливість 

перепідключення споживачів на інші 

джерела теплопостачання в 

опалювальний період 2021/2022 року 

 

 

 

Роботи не виконувались у зв’язку з 

відсутністю учасників, двічі відмінені 
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конкурсні торги, не визначена 

проєктна організація 

10.4 Заміна і санація зношених, а 

також розбудова нових 

водопостачальних мереж 

(включаючи оптимізацію схеми 

водопостачання міста Києва) 

2019-2021  

 

У процесі 

виконання 

У 2021 році відповідно до Програми економічного і соціального 

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

Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 (далі – ПЕСР) 

виконувались роботи з реконструкції ділянки водоводу № 1 від 

Дніпровської водопровідної станції до насосної станції 

«Смородинська» (від вул. С. Скляренка, 9/2 до просп. С. Бандери) в 

Оболонському районі м. Києва – підрядною організацією ТОВ 

«Енерго Інжиніринг»  виконано обстеження технічного стану 

конструкцій водоводу, топографо-геодезичні вишукування, 

розпочато інженерно-геологічні вишукування та розробку проєктної 

документації 

 

10.5 Розвиток міської централізованої 

системи каналізації шляхом 

подальшого будівництва та 

реконструкції колекторів і мереж 

2019-2021  

 

У процесі 

виконання 

У 2021 році відповідно до Програми економічного і соціального 

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

Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 (далі – ПЕСР) 

виконувались роботи з:  

 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 –  визначено виконавця будiвельних робiт – ТОВ «Славія-

АКБ», виконувалися роботи з влаштування стволів К 7, К 9, К 11, з 

щитової проходки від ствола К 11 до ствола К 9 та велися підготовчі 

роботи для виконання антикорозійного захисту ствола від К 2 до 

ствола К 1; 

 реконструкції каналізаційного колектора по вул. Дегтяренка – 

завершено виконання робіт з благоустрою, виконуються заходи 

щодо здачі об’єкта в експлуатацію; 

 будiвництва водопроводу на вул. Зрошувальній, 4-А – у зв'язку із 

зміною технічних рішень проєкту (зміна глибини прокладання мереж 

та додаткових робіт з благоустрою території) виникла потреба в 

коригуванні проєктної документації; 

 будівництва каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою 

ліквідації КНС  «Нивки» – проєктною організацією ДП «Інститут 

«Київінжпроект» ТОВ «ПК Проектний комплекс» виконано 

обстеження технічного стану конструкцій колектора, топогеодезичні 

та інженерно-геологічні вишукування, розпочато коригування 

проєктної документації; 

 реконструкції прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від 

станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві – 

проєктною організацією ТОВ «Енерго Інжиніринг» виконано 

обстеження технічного стану конструкцій колектора, топогеодезичні 
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та інженерно-геологічні вишукування, розпочато коригування 

проєктної документації 

10.6 Застосування нових технологій 

раціонального 

водокористування, підвищення 

ефективності очищення стічних 

вод та запобігання забрудненню 

водних об’єктів 

2019-2021  У процесі 

виконання 

У 2021 році відповідно до Програми економічного і соціального 

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

Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 (далі – ПЕСР) 

виконувались роботи з реконструкції дюкерних переходів через 

р. Дніпро – продовжувалося виконання будівельних робіт 

підготовчого етапу 

 

10.7 Реконструкція Бортницької 

станції аерації 

2019-2021   У процесі 

виконання 

У звітному році велися роботи на об’єктах реконструкції:   

 споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. 

Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва (І черга 

будівництва): насосна станція першого підйому (далі – НСПП) – 

завершено влаштування монолітної залізобетонної конструктивної 

частини НСПП, прокладання 3-х ниток напірних трубопроводів 

Д=1400, улаштування покрівлі будівлі НСПП, а також 

продовжувалися внутрішні оздоблювальні роботи, поставка та 

монтаж обладнання. Будівельна готовність об’єкту – 72%; 

 дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації на території 

Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської 

області –   визначено проєктну організацію ТОВ «Архівольт Проект», 

виконано  топографо-геодезичні та інженерно-геологічні 

вишукування, розпочато розробку проєктної документації; 

 дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації – 

виконано роботи з ущільнення ґрунту 4400 м3, у зв’язку з 

подовженням строків реалізації проєкту «Реконструкція споруд 

очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії 

по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аєрації» до 2026 

року виникла необхідність коригування проєктних рішень в частині 

додаткового нарощування об'ємів мулових полів № 2; 

 напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери 

МК 2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери 

МК 20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського 

району, Київської області» -  визначено генеральну підрядну 

організацію для виконання реконструкції мулопроводів; 

 споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво 

технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції 

аерації – об’єкт реалізується в рамках проєкту міжнародної технічної 

допомоги, яка надається Урядом Японії через Японське агентство 

міжнародного співробітництва (JICA). Зокрема, за результатами 

проведених цінових перемовин у рамках повторної процедури 

закупівлі на визначення генерального підрядника 13.12.2021 ПрАТ 

«АК «Київводоканал» (далі – Товариство) отримало офіційного 

листа від Учасника щодо відмови від обговорення запропонованого 
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варіанта та загалом від подальших цінових переговорів. Дирекцією 

по реконструкції БСА ПрАТ «АК «Київводоканал» підготовлено та 

17.12.2021 направлено до Японського агентства міжнародного 

співробітництва (далі – JICA) звіт за результатами цінових 

переговорів. 29.12.2021 учаснику офіційно направлено повідомлення 

про відхилення пропозиції, як такої що значно перевищує очікувану 

вартість Проєкту та суму кредитної угоди в цілому. 

Обговорення подальших кроків реалізації Проєкту з метою початку 

переговорного процесу з кредитором (JICA) щодо внесення змін до 

умов кредитування задля отримання конкурентних пропозицій по 

Проєкту та якнайскорішого початку його реалізації розпочнеться 

після отримання Товариством офіційного погодження JICA 

результатів проведення повторної процедури відкритих торгів, яке 

очікується наприкінці січня 2022 року. Заплановано проведення 

наради для вирішення питань на рівні Міністерства розвитку громад 

та територій України 

10.8 Реконструкція каналізаційних 

насосних станцій із 

впровадженням енергоощадних 

технологій 

2020-2021  Не 

виконано 

Захід не виконувався у звітному році Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік 

10.9 Будівництво свердловин малої 

потужності для відновлення 

роботи бюветних комплексів 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році проведено капітальний ремонт 8 бюветних комплексів. 

Крім того: 

 побудовано артезіанську свердловину на вулиці Вишгородській, 

10; 

 розроблено проєктну документацію на будівництво артезіанської 

свердловини на проспекті Оболонському, 14-Б – початок 

будівництва заплановано на 2022 рік 

 

10.10 Запровадження та реалізація 

комплексної програми 

капітального ремонту житлового 

фонду із застосуванням 

енергоощадних технологій і 

обладнання за принципом 

співфінансування з мешканцями 

(власниками житла) 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2021 № 736 

«Про реалізацію проєктів енергоефективних заходів у житлових 

будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» (у 

редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.07.2021 № 1690) 

затверджено перелік об’єктів та робіт на 95 об’єктах, що 

виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва, в рамках 

проєктів, які перемогли у 2021 році у конкурсі проєктів з реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких 

створені ОСББ (ЖБК), а також у кооперативних будинках, 

проведеному відповідно до Положення про конкурс проектів з 

реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста 

Києва, в яких створені ОСББ (ЖБК), а також у кооперативних 

будинках, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
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26 грудня 2014 року № 865/865. Замовником виконання робіт 

визначено КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації).  

Станом на 01.01.2022 на 90 об’єктах роботи завершено у повному 

обсязі на суму 121,2 млн грн. 

Крім того, 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, 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2021 році здійснено відшкодування частини кредитів 

7 позичальникам (ОСББ/ЖБК) у розмірі 1,68 млн грн 
10.11 Створення програмно-

апаратного комплексу 

диспетчеризації в житлово-

комунальному господарстві 

 

 

2019-2021 Виконано Здійснено перехід об’єднаних диспетчерських служб районів на 

єдиний програмно-апаратний комплекс. Надання послуг операційно-

диспетчерського обслуговування мешканцям цих районів 

здійснюється у єдиній інформаційно-електронній базі, інформація 

яких узагальнюється центральною диспетчерською службою 1557 

 

Підвищення ефективності споживання енергоресурсів 

11. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектору 

11.1 Проведення комплексної 

термомодернізації (зокрема із 

застосуванням ЕСКО-механізму) 

2019-2021  Не 

виконано 

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 передбачалося 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). 

Роботи не виконувались, не визначена підрядна організація;  

 термомодернізації (реконструкції) будівлі бюджетної сфери 

(Дошкільний навчальний заклад № 693 «Волошка» вул. Григоровича 

Барського, 5-А), наразі роботи не виконувались, не визначена 

підрядна організація 
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Рішенням Київської міської ради від 

07.10.2021 № 2730-2771 зазначені 

об’єкти виключено з Програми 

економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2021-2023 роки 

11.2 Впровадження енергоощадних 

технологій 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році завершено будівельно-монтажні роботи з впровадження 

систем гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних 

джерел енергії на об’єктах, передбачених Програмою економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2021 ̶ 2023 роки, затвердженою 

рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23: 

 дошкільний навчальний заклад № 521, вул. Генерала Жмаченка, 

6; 

 дошкільний навчальний заклад № 565, вул. Генерала Наумова, 

25-а; 

 дошкільний навчальний заклад № 654, вул. Виборзька, 51-53 

 

11.3 Створення систем дистанційного 

управління енергоспоживанням 

2019  Виконано Завдання виконано у 2019 році. 

Завершено установку 35 модульних індивідуальних теплових пункти 

(далі – ІТП). Роботи виконувалися за рахунок грантових коштів 

фонду E5P. 

Виконано в повному обсязі роботи з модернізації 66 ІТП. 

У результаті реконструкції та модернізації індивідуальні теплові 

пункти оснащено системою дистанційного управління 

енергоспоживанням 

 

11.4 Модернізація 

електроспоживаючого 

обладнання та освітлення 

2019 Виконано Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва, 

енергоефективними кухонними плитами – проєкт завершено у 2014 

році. 

Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з 

бюджету міста Києва – проєкт завершено у 2017 році 

 

11.5 Впровадження систем 

регулювання споживання тепла 

(індивідуальні теплові пункти) 

2019-2021   У процесі 

виконання 

У звітному році заплановано виконання робіт на 200 об’єктах по 

заміні систем регулювання споживання тепла. 

У вересні 2021 року виготовлено проєктно-кошторисну 

документацію 

 

11.6 Створення центру 

енергоефективності в м. Києві та 

запровадження системи навчання 

та інформування з питань 

енергозбереження 

2019-2021   Не 

виконано 

У 2021 році захід не виконувався Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік  

Впровадження принципів сталої міської мобільності 

12. Оптимізація транспортного попиту та пропозиції 

12.1 Розробка та затвердження 

стратегічного документа з 

розвитку міського транспорту 

2020-2021 Не 

виконано 

У 2021 році захід не виконувався Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік  
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«План сталої міської мобільності 

міста Києва»  

12.2 Підвищення транспортної 

ефективності мостових переходів 

через р. Дніпро шляхом реалізації 

систем масових пасажирських 

перевезень 

2020-2021  Не 

виконано 

У 2021 році захід не виконувався Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік  

 

13. Інформатизація транспортної системи 

13.1 Розробка Комплексної схеми 

транспорту міста Києва у складі 

інтегрованого плану розвитку 

транспортної інфраструктури 

міста та його приміської зони 

2019-2021 У процесі 

виконання 

У звітному році: 

 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; 

 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 

рамках договору виконано геодезичну зйомку М1:2000; надіслано 

листи щодо отримання вихідних даних (технічні умови, 

геологія/геодезія) для виконання проєктних робіт стадії ТЕО; 

 отримано відмову від Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у наданні містобудівних умов та 

обмежень для проєктування об’єкту згідно з п. 1,3 ч. 4 ст. 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (лист від 

17.11.2021 № 1573) 

 

13.2 Впровадження інтелектуальних 

систем керування дорожнім 

рухом та рухом громадського 

транспорту на основі динамічної 

транспортної моделі 

2021  Не 

виконано 

У 2021 році захід не виконувався Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік  

 

13.3 Інтеграція комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва 

із системою керування дорожнім 

рухом та рухом громадського 

транспорту 

2019-2021 Не 

виконано 

У 2021 році захід не виконувався Кошти на виконання заходу не 

передбачені бюджетом м. Києва на 

2021 рік  

 

14. Вдосконалення системи та порядку паркування 

14.1 Інвентаризація паркомісць та 

виявлення територіальних 

ресурсів для створення нових 

паркомісць 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році відповідно до рішення Київської міської ради від 

23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів 

в м. Києві» (у редакції рішення Київської міської ради від 31.08.2021 
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№ 2185/2226) збільшено кількість машино-місць на спеціально 

обладнаних майданчиках на 22259.  

Також, відповідно до наказу Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2021 № Н-67 

від збільшено на 176 машино-місць на відведених майданчиках для 

паркування. 

Роботи з виявлення територіальних ресурсів для створення нових 

паркомісць ведуться постійно 

14.2 Розробка схеми розміщення 

гаражів та автостоянок 

2019-2021 У процесі 

виконання 

На замовлення Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) КО «Інститут Генерального плану м. 

Києва» розроблено «Схему розміщення гаражів та автостоянок», яка 

на теперішній час проходить процедуру громадських обговорень у 

рамках здійснення стратегічної екологічної оцінки 

 

14.3 Створення перехоплюючих 

паркінгів біля ключових 

пересадочних вузлів 

громадського транспорту 

(Park&Ride) та впровадження 

механізмів стимулювання їх 

використання 

2020-2021  У процесі 

виконання 

У 2021 році відповідно до таблиці 1 додатка № 5 до рішення 

Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів в м. Києві» (із змінами та доповненнями) 

за КП «Київтранспарксервіс» закріплено 14 перехоплюючих 

майданчиків для паркування, з них: 

 6 перехоплюючих майданчиків для паркування передано 

суб’єктам господарювання для ведення діяльності на підставі 

укладених з КП «Київтранспарксервіс» відповідних договорів; 

 по 8 перехоплюючим майданчикам для паркування КП 

«Київтранспарксервіс» здійснюються роботи з узгодження 

відповідної документації з метою ведення господарської діяльності 

 

 

 

Підвищення безпеки дорожнього руху 

15. Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму 

15.1 Реконструкція каналізаційних 

мереж з влаштуванням 

стаціонарного снігоплавильного 

пункту в м. Києві 

2019-2021 У процесі 

виконання 

Триває процедура коригування проєктно-кошторисної документації 

з реконструкції каналізаційних мереж з влаштуванням стаціонарного 

снігоплавильного пункту в м. Києві 

 

Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів 

16. Розвиток пішохідного простору 

16.1 Створення нових пішохідних зон 

та маршрутів, зокрема за рахунок 

пішоходизації окремих вулиць та 

площ  

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році створено пішохідну зону на Бессарабській площі на 

відрізку від вул. Хрещатик до вул. Басейної 

 

16.2 Розширення зон пішохідної 

доступності станцій 

метрополітену, міської 

2019-2021  Не 

виконано 

У рамках виконання Міської комплексної цільової програми «Київ 

без бар’єрів» на 2018-2021  роки» завершено капітальний ремонт 12 
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електрички та швидкісного 

трамвая 

од. ліфтів у надземних пішохідних переходах та побудовано 2 од. 

ліфтів 

17. Розвиток та популяризація велосипедного руху 

17.1 Розвиток велопаркувального 

простору шляхом будівництва: 

перехопних велопарковок біля 

станцій швидкісного рейкового 

транспорту та у складі 

транспортно-пересадкових 

вузлів; велопарковок 

тимчасового зберігання перед 

вхідними групами підприємств, 

установ та навчальних закладів; 

місць постійного зберігання 

велосипедів у складі житлових 

комплексів 

2019-2020  Виконано На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2018 

№ 1940 «Про встановлення велоперехоплюючих паркінгів поруч із 

станціями Київського метрополітену» встановлено 

6 перехоплюючих велопарковок. 

У 2020 році на виконання рішення Київської міської ради від 

21 листопада 2017 року № 516/3523 з урахуванням розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 23.01.2020 № 79 «Про встановлення 

паркувальних велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, 

охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, в парках та 

скверах міста Києва, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» КП «Київтранспарксервіс» 

згідно з погодженими схемами розміщення паркувальних велостійок 

відповідно до адресного переліку встановлено 678 велосипедних 

стійок 

 

17.2 Підвищення інтенсивності 

експлуатації велосипедів шляхом 

впровадження сервісу 

короткострокової оренди 

велосипедів (Bikesharing): 

створення системи міського 

велопрокату 

2019-2020  Виконано На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 

№ 362 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення 

інвесторів до реалізації проєкту «Створення велосипедної мережі 

«bike-sharing» в місті Києві» Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) проведено відповідний інвестиційний 

конкурс, за результатами якого укладено інвестиційний договір від 

27.06.2019 № 050-13/і/204 про створення велосипедної мережі «bike-

sharing» в місті Києві» (Лот 1), яким передбачено створення у 

м. Києві 264 пунктів прокату та забезпечити наявність у них 

2000 велосипедів, які обладнані програмним забезпеченням, GPS-

трекерами, смарт-замками.  

На виконання інвестиційного договору облаштовано 264 пункти 

прокату та розміщено заплановану кількість велосипедів. 

Протягом 2020 року мережу станцій прокату велосипедів розширено 

до 320 од. та збільшено рухомий склад орендних велосипедів до 2000 

од. У центральній частині, у вигляді експериментальної експлуатації, 

впроваджено нестанційне паркування прокатних велосипедів, а 

зоноване (велосипед можна залишити будь-де на тротуарі в межах 

центральної частині міста) 

 

17.3 Будівництво велосипедних 

доріжок 

 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

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 
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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. 

Комунальними підприємствами, підпорядкованими Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у 2021 році 

збудовано 85 км велосипедних доріжок. 

Крім того, продовжуються розпочаті у 2019 році роботи з розробки 

проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво 

велосипедної доріжки по веломаршруту «Солом’янка-Центр» в 

м. Києві» (отримано позитивний експертний звіт (грудень 2021 

року)) 

18. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції 

18.1 Реконструкція мереж 

громадського транспорту та 

будівництво нових  

2019-2021   У процесі 

виконання 

У 2021 році КП «Київпастранс» здійснював реконструкцію 

трамвайних ліній загальною протяжністю 55,7 км в одноколійному 

вимірі. Виконання планових будівельно-монтажних робіт 

здійснювалися згідно з календарним та фінансовим графіками робіт 

по об’єктах: 

 Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната 

Юри до ЗАТ «Кисневий завод» - виконано реконструкцію 

трамвайної колії по ІІ черзі будівництва – 7-8,9 пусковим 

комплексам, в межах бюджетних призначень на поточний 

бюджетний рік (відреконструйовано 1,6 км колії, на 

відреконструйованій ділянці замінена повністю верхня будова 

трамвайної колії). Відкрито станції «Вулиця Зодчих» , «Жолудєва», 

«Булгакова»; 

 Реконструкція трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській - 

влаштовано покриття з фігурних елементів мощення зупинки 

«вул. Довбуша+перехід» та зупинки «пров. Сеноманський» згідно з 

договором підряду ТОВ «ГАРАНТБУД» від 04.06.2021 р. № 54.21-4; 

замінено опори контактної мережі, контактний провід, влаштовано 

майданчики посадки-висадки пасажирів, покладено тактильну 

плитку; 

 Реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до 

Дарницького залізничного вокзалу в Деснянському районі міста 

Києва - у І кварталі 2021 року оголошено закупівлі, за результатами 

яких укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних 

робіт. Підрядником виконано демонтаж/монтаж трамвайних плит 

колія 1,2; демонтаж/улаштування верхньої будови колія 1; 

влаштування переїзду через трамвайні колії в межах календарного 

графіку робіт за договором підряду від 18.05.2021 р. № 54.21-3 . 
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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 органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12.03.2020 № 431). 

18.2 Якісне оновлення рухомого 

складу громадського транспорту, 

який відповідає сучасним 

європейським вимогам 

громадського транспорту 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році отримано: 

 39 автобусів (МАЗ-215069 довжиною 18,75 м) відповідно до 

договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/київОД-

МСБ-ФЛ. Кошти на відшкодування вартості предмету лізингу 

передбачені рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 

«Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; 

 9 трамваїв (7 - типу 71-414К «PESA», 1 - типу Т5В641 «Електрон» 

та 1 - типу К1Т306 «Татра-Юг»). 

Весь рухомий склад відповідає європейським вимогам до 

громадського транспорту 

 

Підвищення ефективності управління транспортною системою міста Києва 

19. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста Києва 

19.1 Впровадження автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в 

міському пасажирському 

транспорті міста Києва незалежно 

від форм власності 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році здійснювався супровід та технічна підтримка 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті міста Києва (далі – АСОП): 

 закуплено програмне забезпечення: 

- «Програмні модулі АСОП» для розширення функціональності 

АСОП у зв’язку з додатковими вимогами до процесів прийому 

оплати пасажирами проїзду в міському пасажирському 

транспорті, а також до підвищення надійності роботи АСОП у 

цілому та її окремих елементів; 

- «Автоматизована система оперативного моніторингу 

функціонування АСОП» для постійного контролю стану всіх 

елементів АСОП; 

- для підключення приватних перевізників до АСОП; 

- для обробки замовлень на придбання електронних учнівських 

квитків з функцією транспортної картки учням закладів загальної 

середньої освіти м. Києва для автоматизації процесів замовлення 

та виготовлення учнівських квитків з транспортним додатком. 

Замовлено 115 809 учнівських квитків з функцією транспортної 

картки; 

 модернізовано систему керування спеціальними перепустками 

«Карантин» для управління процесами замовлення та випуску 

спеціальних перепусток для користування пасажирським 

транспортом на випадок змін в режимі роботи транспорту; 

 придбано ліцензії для розширення можливостей оплати проїзду в 

пасажирському транспорті за допомогою банківської картки, СМС 
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або мобільного застосунку та створено систему для замовлення 

транспортних карток та транспортних ресурсів юридичними 

особами для своїх працівників; 

 проведено державну експертизу комплексних систем захисту 

інформації (КСЗІ) АСОП та отримано атестат відповідності КСЗІ 

АСОП; 

 змонтовано 16 програмно-технічних комплексів 

самообслуговування 

19.2 Створення єдиного 

диспетчерського центру 

моніторингу роботи 

комунального транспорту та 

збору інформації 

2020-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році: 

 забезпечено доступ до мережі Інтернет бортових комп’ютерів 

комунальних транспортних засобів;  

 придбано програмний модуль метеомоніторингу програмно-

апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу 

роботи транспорту та збору інформації»; 

 придбано бортове відеообладнання на муніципальний транспорт 

(120 комплектів); 

 здійснено монтаж та налаштування існуючого апаратного 

обладнання програмно-апаратного комплексу «Єдиний 

диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору 

інформації». 

 встановлено наявні (придбані раніше) бортові комп’ютери та 

сенсорні термінали водія на транспортні засоби КК «Київавтодор»: 

 235 бортових комп’ютерів для транспортних засобів; 

 144 терміналів водія; 

 забезпечено супроводження та технічне обслуговування 

апаратних компонентів програмно-апаратного комплексу «Єдиний 

диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору 

інформації» 

 

Підвищення соціальної захищеності мешканців 

20. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 

20.1 Створення додаткових установ з 

піклування про незахищених та 

малозабезпечених осіб 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році відкрито 3 дитячі будинки сімейного типу за адресами: 

 вул. Генерала Шаповала, 2, кв. № 367; 

 вул. Генерала Шаповала, 2 кв. № 134; 

 вул. Бориса Гмирі, 2, кв. № 4 

 

20.2 Забезпечення житлом громадян, 

які потребують поліпшення 

житлових умов 

2019-2021  У процесі 

виконання 

У 2021 році відповідно до Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2021-2023 роки Департаментом будівництва 

та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації): 

 для черговиків квартирного обліку в межах виділених асигнувань 

(238,8 млн грн) придбано 120 квартир загальною площею 

8382,78 кв. м. на суму 238,8 млн грн; 
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 в межах виділених асигнувань (49,0 млн грн) придбано майнові 

права на 38 квартир загальною площею 1905,05 кв. м. на суму 

48245,1 тис. грн; 

 з учасниками АТО/ООС та членами їх сімей (50/50) на суму 

68050,5 тис. грн – бюджетні кошти, 72469,8 тис. грн – кошти 

населення; 

 з іншими пільговими категоріями (70/30) на суму 13084,5 тис. грн 

– бюджетні кошти, 31236,5 тис. грн – кошти населення. 

Крім того, на фінансування  реконструкції житлового будинку на 

бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі, у якому 

споруджується житло для черговиків квартирного обліку, з бюджету 

м. Києва передбачалося кошти у сумі 38,0 млн грн. У 2021 році 

виконано проєктні та будівельні роботи за рахунок коштів бюджету 

м. Києва у сумі 28,9 млн грн та супутні роботи, пов’язані з 

реконструкцією зазначеного об’єкта за рахунок залучених коштів у 

сумі 0,4 млн грн 

21. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги 

21.1 Розроблення і впровадження 

регіонального плану стосовно 

збільшення обсягів надання 

послуг з догляду на сімейній 

основі (зокрема реформування 

інтернатних закладів у місті 

Києві) 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

У підпорядкуванні Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) перебуває два дитячі будинки-інтернати: Дарницький 

дитячий будинок-інтернат і Святошинський дитячий будинок-

інтернат (далі – будинки - інтернати).  

Будинки - інтернати є стаціонарними соціально-медичними 

установами ІІ профілю для тимчасового (до 6 місяців) або постійного 

(понад 6 місяців) перебування або проживання дітей з інвалідністю: 

Дарницький  – (жіночої статі) віком від 4 до 18 років (далі – 

вихованки) та осіб з інвалідністю жіночої статі віком від 18 до 

35 років, Святошинський – (чоловічої статі) віком від 4 до 18 років 

(далі – вихованці) та осіб з інвалідністю чоловічої статі віком від 18 

до 35 років з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та 

психічними розладами, які за станом здоров'я потребують 

стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної 

допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно 

з медичним висновком не мають протипоказань для перебування в 

будинку-інтернаті незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно 

із законом їх утримувати. 

У 2021 році зменшено кількість дітей, які виховуються в будинках-

інтернатах. Так, станом на 01.01.2022 на повному державному 

утриманні в них перебувало 97 дітей з інвалідністю, що на 17 осіб 

менше ніж станом на 01.01.2021 (114 осіб). 

У відповідності до Типового положення про дитячий будинок-

інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з 
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інвалідністю та осіб з інвалідністю», Положення про Дарницький і 

Святошинський дитячі будинки-інтернати, приведені у відповідність 

до вимог чинного законодавства щодо соціального захисту дітей з 

інвалідністю, з урахуванням пропозицій і зауважень батьків 

вихованців будинків-інтернатів, педагогічних колективів, 

громадськості закладів і затверджені відповідними 

розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Реформування Дарницького і Святошинського дитячих будинків-

інтернатів не передбачено 

21.2 Впровадження механізму 

монетизації різних видів 

соціальної допомоги, зокрема 

монетизацію частини 

зекономлених субсидій у вигляді 

грошової виплати 

енергоощадним родинам  

2019-2021  Виконано Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 

№ 420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» з 01.05.2021 виплата житлових субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг здійснюється виключно у грошовій 

готівковій формі. 

У 2021 році середня кількість домогосподарств в місті Києві, які 

отримують житлову субсидію становила 94885 

 

21.3 Створення єдиної інформаційно-

аналітичної системи надання 

соціальних послуг 

2019-2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

З 01.03.2019 запущено у дослідну експлуатацію програмний модуль 

«Соціальні послуги» в компоненті «Надання одноразової адресної 

матеріальної допомоги» (ПМ СП «Надання одноразової адресної 

матеріальної допомоги»). 

У 2021 році здійснювалася технічна підтримка програмного модуля 

«Соціальні послуги» 

 

22. Реалізація та розвиток проекту «Муніципальна картка «Картка киянина» 

22.1 Реалізація безготівкового та 

персоніфікованого механізму 

надання мешканцям міста Києва 

пільг, доплат, допомоги, 

компенсації, сервісів, послуг та 

знижок 

2019-2021 Виконано Згідно з рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 549/6600 

в місті Києві запроваджена багатофункціональна електронна картка 

«Муніципальна картка «Картка киянина». 

Органами соціального захисту міста Києва здійснюється 

ідентифікація пільгової категорії, активація соціального додатку та 

внесення відповідних змін до Реєстру утримувачів 

багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка 

«Картка киянина» (далі - РУ). За даними звітів РУ утримувачами 

«Муніципальних карток «Картка киянина» станом на 01.01.2022 

стали 914,05 тис. громадян, з них 735,72 тис. осіб – за соціальною 

ознакою 

 

Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві 

23. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність із сучасними потребами 

23.1 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт закладів 

охорони здоров’я, оновлення їх 

матеріально-технічної бази 

2019-2021  

 

Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році передбачалися асигнування на: 

 проведення реконструкції закладів охорони здоров’я в обсязі 

330501,8 тис. грн, освоєно 110543,2 тис. грн. З 18 об’єктів, на яких у 

2021 році передбачалося проведення робіт з реконструкції, роботи не 

проводились на 7 об’єктах, у зв’язку з тривалим часом погодження 

медичного завдання для проєктування; 
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 проведення капітального ремонту 124 об’єктів в обсязі 467222,2 

тис. грн, освоєно 429932, 4 тис. грн; 

 оновлення матеріально-технічної бази в обсязі 763137,1 тис. грн, 

освоєно 755207,8 тис. грн. 

Реконструкція та оновлення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я проводилось відповідно до доведених граничних 

обсягів на 2021 рік. 

Крім того, передбачалося фінансування в обсязі 3000,0 тис. грн на 

будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву 

Троєщина на перетині вулиць М. Закревського та Милославської, 

профінансовано – 2038,422 тис. грн. У 2021 році виготовлено 

проєктно-кошторисну документацію 

23.2 Відкриття нових амбулаторій 

сімейної практики в новобудовах 

та віддалених мікрорайонах 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році: 

 відкрито нову амбулаторію у Деснянському районі міста (вул. 

Миколи Закревського, 101-а) 

 виконано 95% запланованих робіт з реконструкції амбулаторії 

лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-

санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі м. Києва; 

 здійснювалася  реконструкція 3 об’єктів, на яких освоєно 

55474,6 тис. грн; 

 

23.3 Розвиток вторинної медичної 

допомоги 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) почала працювати 

Госпітальна рада, утворена розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.10.2021 № 2130. Затверджено положення та склад 

Госпітальної ради.  

На засіданнях Госпітальної ради обговорено питання щодо: 

 планування госпітального округу у 2022 році на рівні регіонів, 

зокрема в м. Києві,  із залученням Міністерства охорони здоров’я 

України, міжнародних експертів, зокрема фахівців проєкту USAID 

«Підтримка реформи охорони здоров’я», та план роботи 

Госпітальної ради на 2022 рік; 

 затверджено протоколи засідань, згідно з якими здійснюється збір 

інформації від закладів охорони здоров`я м. Києва, які надають 

стаціонарну медичну допомогу, для забезпечення проведення 

відповідного експертного аналізу. 

З 1 квітня 2020 року реалізація державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій 

здійснюється для всіх видів медичної допомоги за рахунок коштів 

Державного бюджету України (https://edata.e-health.gov.ua/e-

data/open-data). 

Впроваджено та впроваджуються нові послуги в рамках реалізації 

державних гарантій медичного обслуговування населення за 
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програмою медичних гарантій, зокрема, послуги,  пов’язані з 

вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо 

Також, у рамках Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-

2022 роки»  забезпечено фінансування медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою медичних гарантій медичного 

обслуговування населення. Зокрема: 

 07 жовтня 2021 року затверджено рішення Київської міської ради 

№ 2717/2758 «Про затвердження змін до міської цільової програми 

«Здоров’я киян» на 2020-2022 роки», яким передбачено збільшення 

обсягу фінансування програми на 635,46 млн грн та  зміни до заходів;   

 07 грудня 2021 року затверджено  рішення Київської міської ради 

№ 3696/3737 «Про затвердження змін до міської цільової програми 

«Здоров’я киян» на 2020-2022 роки», що дозволила виплатити 

додаткові премії медикам столиці за вклад у боротьбу з 

коронавірусною інфекцією та високі темпи вакцинації у столиці. 

Також, Київською міською радою затверджено Міську цільову 

програму «Громадське здоров’я» на 2022-2025 роки (рішення 

Київської міської ради від 07.10.2021 № 27/222763), в рамках якої 

передбачено фінансування напрямків щодо: 

 діагностики цукрового діабету; скринінгів населення за групами 

ризику на гепатити В та С, для визначення рівня холестерину у крові;  

 розширення неонатального скринінгу новонароджених дітей;  

 програми раннього виявлення раку шийки матки та молочної 

залози у жінок, діагностики та лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу 

тощо 

23.4 Поширення доступності 

населення до медичних послуг 

шляхом впровадження медичних 

електронних систем еHealth 

(145 закладів протягом 2019–

2020 років) 

2019-2021  Виконано У 2021 році закладами охорони здоров’я  

м. Києва для забезпечення вимог  Національної служби здоров’я 

України (НСЗУ) та відповідності вимог законодавства, обрано 

медичні інформаційні системи, які рекомендовані  для впровадження 

в закладах охорони здоров`я та сумісні з Електронною системою 

охорони здоров`я. 

Зокрема, заклади первинної медико-санітарної допомоги, 

зареєстровано в електронній системі охорони здоров’я еHealth, 

впроваджено електронний запис на прийом до лікаря, електронну 

медичну картку, електронний рецепт, електронний лікарняний та 

електронні направлення на консультацію до спеціалістів і 

обстеження 

 

24. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань 

24.1 Реалізація проекту «Лікар у 

вашому домі» для медико-

соціальної підтримки вразливих 

верств населення, що не мають 

2019-2021 Не 

виконано 

У 2021 році 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 

Введенням карантинних заходів, 

пов’язаних із захворюванням серед 

мешканців м. Києва на  

гостру респіраторну інфекцію  
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соціального захисту (особи з 

інвалідністю І групи, діти та 

особи, які не здатні до 

самообслуговування та 

потребують постійної сторонньої 

допомоги) 

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: 

 у IV кварталі 2021 року комунальними закладами охорони 

здоров`я отримано та розповсюджено інформація серед відвідувачів 

та пацієнтів майже 400 тис. прим. (буклети, флаєри, плакати, 

календарі тощо) за різноманітною тематикою, зокрема в рамках 

популяризації вакцинації населення від коронавірусної інфекції; 

 розміщено в засобах комунікації прес-релізи до Всесвітніх та 

Всеукраїнських днів, присвячених охороні здоров’я (боротьба з 

інсультом, хоспіси і паліативна допомога,                    боротьба із 

захворюванням на рак молочної залози, профілактика остеопорозу, 

боротьба з діабетом, боротьби з поліомієлітом  тощо) 

COVID-19, спричинену 

коронавірусом  

SARS-CoV-2 

 

 

25. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

25.1 Забезпечення необхідної 

кількості укомплектованих 

бригад екстреної медичної 

допомоги (2019 рік – 

0,6 од./10 тис. мешканців, 2020 

рік – 0,8 од./10 тис. мешканців) 

2019-2021  У процесі 

виконання 

Станом на 01.01.2022 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 

25.2 Модернізація автоматизованої 

інформаційно-диспетчерської 

служби «Швидка медична 

допомога» 

 

2021  Виконано Введено в експлуатацію програмно-апаратний комплекс 

«Оперативно-диспетчерська система екстрена медична допомога» 

 

Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров’я 

26. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів охорони здоров’я 

26.1 Реорганізація закладів охорони 

здоров’я в комунальні 

некомерційні підприємства  

2019-2021  Виконано У рамках реформування сфери охорони здоров’я згідно з рішенням 

Київської міської ради від 24.10.2019 № 6/7579 «Про реорганізацію 

закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва»,  67 закладів перетворено в 

комунальні некомерційні підприємства, один заклад перейменовано. 

Наразі в місті функціонують 113 комунальних некомерційних 

підприємства. Заклади первинної та вторинної медичної допомоги 

зареєстровано в електронній системі охорони здоров`я еHealth, що 

необхідно для забезпечення вимог законодавства та Національної 
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служби здоров’я України для реалізації ними Програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення.  

26.2 Сприяння у забезпеченні закладів 

охорони здоров’я лікарськими 

кадрами та молодшими 

спеціалістами з медичною 

освітою шляхом підняття 

престижу їх роботи та зменшення 

їх плинності в рамках Концепції 

реформи фінансування системи 

охорони здоров’я, якою 

передбачено появу ринку праці 

медичних працівників та 

підвищення рівня оплати їх праці 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

За останні роки спостерігається тенденція до  зниження показника 

забезпеченості  населення лікарями всіх спеціальностей.  

Забезпеченість  населення лікарями всіх спеціальностей  за 

очікуваними даними, розрахованими Департаментом охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), на 10 тис. населення становила 

83,4. 

Це пов’язано із оптимізацією  штатного розпису та  зменшенням 

кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної власності 

територіальної громади міста Києва.   

Рівень заробітної плати медичних працівників  призводить до 

плинності кадрів та не сприяє залученню молодих спеціалістів до 

роботи. 

У 2021 році з метою матеріального стимулювання медичних 

працівників в рамках Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 

2020–2022 роки (рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 

899/9069 зі змінами) за рахунок коштів бюджету м. Києва медичним 

працівникам комунальних некомерційних підприємств, які надають 

первинну, вторинну (спеціалізовану) та/або третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу, надавалася щомісячна 

безповоротна фінансова допомога, яка збільшилась порівняно з 2020 

роком і становила: 10 тис. грн лікарям та професіоналам, що 

прирівняні за оплатою праці до лікарів усіх спеціальностей, 8 тис. грн 

- спеціалістам з базовою та неповною вищою медичною освітою та 

працівникам, що прирівняні за оплатою праці до них, а 6 тис. грн -  

молодшому медичному персоналу 

 

Популяризація здорового способу життя серед мешканців міста Києва 

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

27.1 Створення сучасних 

багатофункціональних 

навчально-тренувальних, 

спортивних та оздоровчих 

комплексів 

2019-2021 

 

У процесі 

виконання 

У 2021 році 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 – завершено будівельно-

монтажні роботи підвального приміщення, крім зворотньої засипки, 

тривають монолітні та будівельно-монтажні роботи першого 

поверху.  

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2021-2023 роки у 2021 році фінансування з бюджету м. Києва 

становило 76 904,8 тис. грн. Об’єкт «Реконструкція фізкультурно-

оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у Дніпровському 

районі» включено до: 
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 переліку інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку з 

фінансуванням в сумі 25 610,282 тис. грн. (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12.04.2021 № 297-р); 

 програми Президента України «Велике будівництво» у 2021 році. 

 Станом на 31.12.2021 по об’єкту реконструкції виконано та 

оплачено роботи: 

 з бюджету м. Києва - 7524,227 тис. грн; 

 з державного фонду регіонального розвитку - 5422,711 тис. грн. 

У звітному році укладено договір від 02.08.2021 № 0208 між 

замовником реконструкції – комунальним підприємством 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Спортивний комплекс» та 

ТОВ «Будівельно-Інвестиційна Артель» щодо коригування 

проектно-кошторисної документації (стадія «Проект») по об’єкту 

реконструкції. Подано на експертизу відкориговану проектно-

кошторисну документацію. Триває робота з усунення зауважень 

експертизи; 

 продовжувалися роботи з реставрації комплексу стадіону «Старт» 

із пристосуванням до сучасних вимог та будівництво нового 

мультифункціонального спортивного комплексу «Старт» на 

вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі – виконано 

проєктні та демонтажні роботи, у звітному році передбачено 6,0 млн 

грн, які освоєно в повному обсязі; 

 продовжувалися роботи з капітального ремонту стадіону з 

легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків на вул. 

Тростянецька, 60 у Дарницькому районі - завершено роботи з 

облаштування футбольного поля площею 105 х 68 м, продовжуються 

роботи з підготовки основи для легкоатлетичних доріжок та секторів, 

капітальний ремонт трибун для глядачів, встановлено нову огорожу 

навколо території комплексу, завершено фарбування огорожі, 

встановлено дренажні кільця для забору води. 

Фінансування робіт та облаштування легкоатлетичних доріжок та 

секторів, монтажу трибуни для глядачів можливе лише після 

вирішення питання реєстрації податкових зобов’язань ТОВ «ДІО 

СПОРТ». 

Розглядається питання розірвання договору підряду з ТОВ «ДІО 

СПОРТ» та оголошення нового тендеру для визначення підрядника 

на проведення робіт з капітального ремонту стадіону з 

легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП 

«Спортивний комплекс» на вул. Тростянецькій, 60 
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27.2 Вдосконалення матеріально-

технічного забезпечення 

дитячого, дитячо-юнацького та 

резервного спорту (придбання 

спортивного обладнання 

довгострокового використання та 

інвентарю для ДЮСШ) 

2019-2021  Виконано 

завдання 

план 2021 

року 

Фінансування з бюджету м. Києва на функціонування та розвиток 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2021 році становило 843925,5 

тис. грн 

 

27.3 Створення та будівництво 

спортивних зон у місцях 

масового відпочинку киян 

(парки, сквери, пляжі тощо) 

2019-2021  У процесі 

виконання 

При розробці проєктів реконструкції або будівництва зон масового 

відпочинку розглядаються та враховуються пропозиції щодо 

будівництва, улаштування спортивних майданчиків, зокрема 

завершено роботи першої черги фітнес-парку «Озеро «Лебедине». 

Крім того, КО «Київзеленбуд» у рамках виконання капітального 

ремонту парків та скверів у 2021 році виконав роботи з влаштування 

35 нових спортивних майданчиків та підтримання в належному стані 

раніше встановлених. Всього за 2019-2021 роки влаштовано 115 

спортивних майданчиків 

 

Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля 

28. Зменшення негативного впливу промисловості 

28.1 Санація територій екологічно 

небезпечних підприємств та 

вивезення шкідливих речовин за 

межі міста Києва для подальшої 

утилізації (ПАТ «Радикал», 

Київський спецкомбінат 

УкрДО «Радон» тощо) 

 

2021 Не 

виконано 

У 2021 році санація  ПАТ «Радикал» не здійснювалася. 

Одночасному у звітному році: 

 проведено нараду з питання демеркуризації  території заводу 

«Радикал» за  участю керівництва та  представників виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (21.04.2021); 

 взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики та природокористування на тему: 

«Шляхи вирішення екологічних проблем на території та об’єктах 

колишнього ВАТ «Радикал» у м. Києві» та створення на території 

Чорнобильської зони відчуження багатофункціонального комплексу 

поводження з відходами», де була представлена інформацію, про те, 

що фахівцями газоаналітичної лабораторії КАРС «Київська служба 

порятунку» та Державної установи «Київський міський 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 

щоквартально проводяться заміри повітря на території ВАТ 

«Радикал» для визначення вмісту в ньому металічної ртуті 

(17.11.2021); 

 Деснянське управління поліції Головного управління 

Національної поліції у місті Києві з метою запобігання 

правопорушень на прилеглій до промислового майданчика  ВАТ 

«Радикал» території по вул. Червоноткацькій, 61 зобов’язало 

дільничних офіцерів поліції систематично контролювати стан 

правопорядку на вищевказаній території та періодично здійснювати 

обхід зазначеної території; 

Рішенням Антимонопольного 

комітету України від 16.01.2020 № 34-

р визначено неправомірність надання 

державної фінансової допомоги на 

вирішення екологічних проблем ВАТ 

«Радикал» відповідно до Закону 

України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», а  на 

місцевому чи державному рівні, 

пов’язані з фінансуванням заходів, 

спрямованих на очищення території та 

об’єктів ВАТ «Радикал», суперечать 

чинному законодавству 
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 КАРС «Київська служба порятунку» проведено роботи з 

встановлення огорожі на території промислового майданчика 

небезпечного підприємства хімічної промисловості ВАТ «Радикал» 

28.2 Впровадження сучасних 

екологічних технологій на 

підприємствах м. Києва (зокрема 

систем очистки димових газів 

сміттєспалювального заводу 

«Енергія»), будівництво 

електрофільтрів котлів станцій 

№№ 6‒8 Дарницької ТЕЦ 

2019-2021  У процесі 

виконання 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» отримано дозвіл від Державної 

інспекції архітектури та містобудування України на виконання 

будівельних робіт від 04.09.2021 № ІУ013210721855. Підрядною 

організацією ТОВ «ФЗ СОЛЮШІОНС» виконувалися будівельні 

роботи, зокрема: 

 виконано демонтаж газоходів електрофільтрів котлів 1, 2, борова, 

демонтаж димососів № 1, 2; 

 виконані роботи з облаштування фундаментів під обладнання 1 та 

2 пускового комплексів; 

 виконані роботи з монтажу: димососу, модульних компресорних 

станцій, ресиверів, насосної станції, станції розтарювання, 

охолоджуючої башти,  реактора адсорбера; 

 виконуються роботи з монтажу рукавних фільтрів на 1 та 2 

пускових комплексах; 

 придбано та встановлено обладнання з безперервного 

моніторингу димових газів, обладнання управління виробничими 

процесами, обладнання в РП 349 

 

29. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля 

29.1 Створення регіонального 

(міського) центру моніторингу 

довкілля 

2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році встановлено та працюють у тестовому режимі три 

пости спостереження за станом атмосферного повітря, зокрема, в 

Шевченківському та Подільському районах міста за адресами: 

вул. Турівська, 28, вул. Щусєва, 20, проспект Правди 64-Г. 

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: 

 створити мережу постів/станцій автоматичного контролю якості 

атмосферного повітря; 

 виявити райони/місця забруднення атмосферного повітря тощо. 

Управління 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) опрацьовувалося питання щодо 

вдосконалення системи моніторингу стану якості повітря у Києві за 

допомогою IT-технологій шляхом встановлення індикативних 

 

http://asm.kyivcity.gov.ua/
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пунктів моніторингу у районах міста Києва для створення системи, 

яка спирається на бездротову технологію зв’язку дальнього радіусу 

дії LoRaWAN 

29.2 Створення геоінформаційної 

системи природно-заповідних 

територій та об'єктів м. Києва на 

базі інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим 

комплексом територіальної 

громади міста Києва» 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році модернізовано автоматизовані робочі місця (АРМ) в 

інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим 

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

саме: 

 додано розділ «Мережа озеленення територій загального 

користування»; 

 проводилася дослідна експлуатація створених АРМ та розділів на 

мапі ІАС «Майно» та формувалися проєкти технічних вимог до 

створення порталу «Екологія»; 

 наповнювався розділ «Земельні ділянки та реєстр зелених зон», 

який розроблено АРМ «Реєстр дерев» та проводилася його дослідна 

експлуатація; 

 створено модуль «Публічний простір комунальної власності 

територіальної громади міста Києва», який містить детальну 

інформацію стосовно об’єктів зеленого господарства (парків, 

скверів, бульварів, зелених зон), що перебувають на балансі 

КО «Київзеленбуд» та підпорядкованих комунальних підприємств 

 

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

30.1 Реконструкція полігонів ТПВ та 

створення потужностей з 

переробки й утилізації ТПВ і 

рослинних відходів 

2019-2021  У процесі 

виконання 

У звітному році:  

 по об’єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону 

твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району 

Київської області. Рекультивація ділянки № 1»: 

 виконано роботи з прокладання електрокабеля від очисних споруд 

до ТП 135; 

 виконувалися роботи з планування поверхні першої карти 

полігону та прокладанню дренажної системи, виконувалися 

роботи з формування поверхні карти; 

 ПрАТ «Київспецтранс» отримано скоригований експертний 

висновок ДП «Укрдержбудекспертиза».  

Будівельна готовність об’єкта 34%; 

 по об’єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону 

твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району 

Київської області. Рекультивація ділянки № 2» визначено виконавця 

робіт ДП «НДІБВ», укладено договір 02.01.2022 № 176-21 з розробки 

проєктно-кошторисної документації; 

 по об’єкту «Будівництво комплексу переробки концентрату з 

системою предочистки фільтрату на полігоні твердих побутових 

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

проводилися закупівлі на розробку проєктно-кошторисної 

документації; 
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 по об’єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону 

твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району 

Київської області»: 

 проведено тендер та укладено договір від 09.02.2021 № 09/02-21Б 

з ТОВ «БУМ» (Будівельне управління механізації) на виконання 

будівельно-монтажних робіт; 

 здійснювалася робота з прокладання дренажної системи на другій 

карті полігону, монтажу підпірної стінки вздовж другої карти 

полігону; 

 зводилися насипи із завезеного грунту. 

Будівельна готовність об’єкта 61% 

30.2 Створення системи роздільного 

збору та вторинної переробки 

сміття (розвиток системи 

роздільного збору відходів, 

зокрема розширення парку 

відповідних контейнерів та 

автотранспорту) 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році Департаментом житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) проводилися робочі 

зустрічі з іноземними та вітчизняними інвесторами, а саме з: 

 компанією «Веолія Україна» з питання поводження з побутовими 

відходами; 

 компанією «GINDRIGO» щодо співпраці у реалізації 

інвестиційного проєкту будівництва в місті Києві сміттєпереробного 

заводу; 

 представниками Японського агентства міжнародного 

співробітництва (далі – JICA) з виїздом на об’єкти сфери поводження 

з побутовими відходами: 

 полігон великогабаритних та будівельних відходів № 6 

(Пирогівський шлях, 94-96);  

 полігон твердих побутових відходів № 5 (с. Підгірці, Обухівського 

району Київської області);  

 сортувальна станція ТОВ «СЕЛТІК» (вул. Алма-Атинська, 8). 

Також, у рамках співпраці з JICA, 02.09.2021 та 03.09.2021 відбувся 

спільний семінар та воркшоп на теми, пов’язані з управлінням 

побутовими відходами, а саме: 

 перероблення пластику в Японії;  

 регіональне управління муніципальними відходами в Японії (на 

прикладі Токіо); 

 стан законодавства щодо управління відходами в Україні, 

зокрема обговорення Закону України «Про обмеження обігу 

пластикових пакетів на території України»;  

 стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні;  

 статус регіонального плану управління відходами в місті Києві та 

Київській області. 

Одночасно, спільно з ТОВ «Український науково-дослідний інститут 

з розробки та впровадження комунальних програм та проєктів» 
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продовжувалася розробка Плану управління відходами в місті Києві 

до 2030 року та звіту про поведення його стратегічної екологічної 

оцінки. 

У 2021 році КП «Київкомунсервіс» та суб’єктами у сфері 

поводження з відходами оновлено контейнерний парк для 

роздільного збирання побутових відходів:  

 відремонтовано 315 од. контейнерів для роздільного збирання 

побутових відходів; 

 придбано 67 од. контейнерів типу «Сітка» (1,1 куб. м); 

 придбано 116 од. контейнерів типу «Дзвінок» (8 - для паперу, 34 

– для пластику, 74 - для скла). 

КП «Київкомунсервіс» за власні кошти придбав 5 од. контейнерів для 

збирання небезпечних відходів (встановлено 5 контейнерів на 

вул. Івана Франка 30, вул. Федорова 2А, бульв. Лесі Українки 28, 

Басейна 7, Мечникова 8) та 1 спецтранспорт для вивезення відходів 

із контейнерів роздільного збору типу «Дзвінок» 

Також, передано на перероблення та утилізацію: 

 12750 кг хімічних джерел струму; 

 20616 шт. люмінесцентних ламп;  

 5 тис. шт. ртутних термометрів 

31. Охорона та раціональне використання природного середовища 

31.1 Збільшення площі зелених зон 

загального користування та 

озеленених територій (зокрема за 

рахунок культивації зелених 

насаджень на прибудинкових 

територіях новобудов) 

2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році постійною комісією Київської міської ради з питань 

екологічної політики підтримано 30 ініціатив щодо створення 

об’єктів благоустрою зеленого господарства орієнтовною площею 

118,2 га. 

Створено нові території та об’єкти природно-заповідного фонду 

комунальних підприємств, що входять до складу 

КО «Київзеленбуд»:  

 оголошено природною територією ландшафтний заказник 

місцевого значення «Зелена мрія» (рішення Київської міської ради 

від 11.03.2021 № 421/462); 

 ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Катальпа 

Красуня» (рішення Київської міської ради від 27.05.2021 

№ 1253/1294);  

 ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Красень» 

(рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1254/1295); 

 ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Квітковий рай» 

(рішення Київської міської ради від 23.09.2021 № 2396/2437); 

 пам’ятка природи місцевого значення «Вікові дерева сосни» 

(рішення Київської міської ради від 23.09.2021 № 2397/2438); 

 ландшафтний заказник «Дарничанка» (рішення Київської міської 

ради від 07.10.2021 № 2745/2786); 
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 ландшафтний заказник «Зелений гай» (рішення Київської міської 

ради від 04.11.2021 № 3146/3187); 

 ботанічні пам'ятки природи місцевого значення «Багатовіковий 

дуб Павлівського скверу», «Багатовіковий дуб Малишева» та 

«Багатовікова липа Венгринівського» (рішення Київської міської 

ради від 02.12.2021 № 3689/3736) 

Впорядкування та розвиток публічного простору 

32. Розвиток територій міста Києва 

32.1 Модернізація інфраструктури 

міського простору (зокрема 

системи освітлення магістралей, 

тротуарів, наземних пішохідних 

переходів тощо)  

2019-2021  У процесі 

виконання 

У 2021 році КП «Київміськсвітло»: 

 на 109 об’єктах капітального ремонту замінено: 

 6498 світильників з ртутними на натрієвими лампами на 

енергоефективні LED світильники; 

 1664 старих залізобетонних та металевих опор на нові опори; 

 72 шафи управління; 

 близько 107 км мереж зовнішнього освітлення; 

 по об’єктах будівництва, зокрема: 

 Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових 

територій мікрорайону «Каунаський» в межах вулиць Каунаська, 

Березнева, Харківське шосе та бульвару Ярослава Гашека у 

Дніпровському районі міста Києва - встановлено 103 

енергоефективних LED світильників та 97 нових опор; 

 Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиці Труханівської 

у Дніпровському та Деснянському районах міста Києва – 

завершено проєктні роботи та частково виконані підрядні роботи 

на об’єкті підписано проміжний акт виконаних робіт, встановлено 

69 енергоефективних LED світильників та 63 нових опор. Роботи  

планується завершити до кінця 2022 року при наявності 

бюджетного фінансування в повному обсязі; 

 Будівництво мережі зовнішнього освітлення парку Дружби 

Народів у Деснянському районі міста Києва» та по 8 адресах 

наземних пiшохiдних переходів - завершено коригування проєкту 

 

32.2 Створення комфортних умов 

перебування в парках міста 

Києва, а також облаштування 

нових парків та зон відпочинку 

2019-2021   У процесі 

виконання 

У 2021 році: 

 відкрито ІІІ чергу парка, розташованого вздовж проспекту 

Шухевича, загальною площею майже 4,5 га (27.08.2021); 

 відкрито відремонтовані сквери на вулицях Машинобудівна та 

Якубовського; 

 оновлено знакові центральні сквери на Володимирському проїзді 

та Литовський сквер; 

 продовжувалося оновлення зелених зон: 

 завершено роботи першої черги фітнес-парку «Озеро «Лебедине»; 

 встановлено освітлення у парку «Позняки» та у сквері імені Марії 

Заньковецької; 
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 на об’єкті «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у 

Солом’янському районі» виконувалися роботи з підключення 

громадської вбиральні до зовнішніх мереж водопостачання, 

каналізації та електропостачання, влаштування доріжок з фігурних 

елементів мощення, благоустрій території, встановлення лав та урн, 

триває процедура погодження робочої документації об’єкту 

коригування № 2; 

 продовжувалися роботи з капітального ремонту парків 

«Прибережний» у затоці Берківщина та «Радунка»; 

 роботи з будівництва парку культури і відпочинку «Парк 

Почайна» в Оболонському районі» виконано не в повному обсязі. 

Розпочато юридичні процедури щодо поданої претензії у зв’язку з 

невиконанням роботи згідно з актом-здачі-приймання робіт; 

 роботи не виконувалися на 2 об’єктах у зв’язку з відміною торгів: 

 «Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у 

Солом'янському районі»; 

 «Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському 

районі». 

У звітному році постійною комісією Київської міської ради з питань 

екологічної політики підтримано 30 ініціатив щодо створення 

об’єктів благоустрою зеленого господарства орієнтовною площею 

118,2 га. 

Створено нові території та об’єкти природно-заповідного фонду 

комунальних підприємств, що входять до складу 

КО «Київзеленбуд»:  

 оголошено природною територією ландшафтний заказник 

місцевого значення «Зелена мрія» (рішення Київської міської ради 

від 11.03.2021 № 421/462); 

 ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Катальпа 

Красуня» (рішення Київської міської ради від 27.05.2021 

№ 1253/1294);  

 ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Красень» 

(рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1254/1295); 

 ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Квітковий рай» 

(рішення Київської міської ради від 23.09.2021 № 2396/2437); 

 пам’ятка природи місцевого значення «Вікові дерева сосни» 

(рішення Київської міської ради від 23.09.2021 № 2397/2438); 

 ландшафтний заказник «Дарничанка» (рішення Київської міської 

ради від 07.10.2021 № 2745/2786); 

 ландшафтний заказник «Зелений гай» (рішення Київської міської 

ради від 04.11.2021 № 3146/3187); 
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 ботанічні пам'ятки природи місцевого значення «Багатовіковий 

дуб Павлівського скверу», «Багатовіковий дуб Малишева» та 

«Багатовікова липа Венгринівського» (рішення Київської міської 

ради від 02.12.2021 № 3689/3736) 

32.3 Впорядкування міських пляжів та 

приведення їх у відповідність з 

європейськими стандартами 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році КП «Плесо»: 

 відзнаку «Блакитний Прапор» отримали вісім пляжів («Дитячий», 

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

«Троєщина» та «Чорторий») за результатами підготовки пляжів у 

відповідності до вимог міжнародної екологічної Програми; 

 забезпечено належну екологічну, санітарну та 

протиепідеміологічну ситуацію на підпорядкованих територіях 

водних об’єктів м. Києва.  

На пляжах «Венеція», «Золотий», «Центральний», «Пуща-Водиця», 

«Передмістна Слобідка», «Чорторий», «Молодіжний», «Дитячий», 

«Веселка», «Галерний», «Троєщина» всі вбиральні адаптовані для 

маломобільних груп населення (пандуси та спеціальне обладнання). 

Елементами благоустрою, які дозволяють людям з інвалідністю та 

мало мобільним групам населення без перешкод користуватися 

територією зон відпочинку, облаштовано пляжі: «Дитячий», 

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

«Вербний». 

У літній оздоровчий сезон, на пляжах «Дитячий», «Золотий» та 

«Пуща-Водиця» облаштовано модульне покриття до води, 

функціонують крісла – амфібії для купання осіб з інвалідністю. У разі 

потреби лайфгарди забезпечують комфортний відпочинок біля води 

для цієї категорії осіб. Сервіс є безкоштовним і надається 

індивідуально. 

Загалом на пляжах столиці облаштовано 26 рятувальних постів. 

Оперативні чергові та рятувальні підрозділи перебували на 

постійному чергуванні. Безпосередньо на рятувальних постах в 

межах пляжів чергували близько 150 лайфгардів «Пляжного 

Патруля», які здійснювали постійне спостереження за водою, а також 

спільно із поліцією стежили за громадським порядком і безпекою. 

У звітному році, за інформацією Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), нових спортивних майданчиків не 

встановлювалося, раніше встановлені підтримуються в належному 

стані 

 

32.4 Модернізація притулків для 

тварин та створення нових  

2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році продовжувалися роботи з будівництва центру захисту 

тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі, а саме: 

 виконано комплекс будівельно-монтажних робіт цокольного 

поверху, першого, другого та третього поверхів споруди І пускового 

комплексу «Ветеринарна лікарня»;  
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 закінчено улаштування стін і перекрить цокольного та першого 

поверху «Карантинний блок». 

У 2021 році проводилися роботи з землевпорядкування для 

отримання можливості проведення технічної експертизи стану 

недобудови та коригування проєктної документації з будівництва 

міського кладовища для тварин у складі колумбарію з 

надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та 

господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі, 

зокрема: 

 станом на 01.12.2021 отримано згоду на поділ земельної ділянки 

по вул. Пухівській; 

 погоджено межі земельної ділянки між КП «Київська міська 

лікарня ветеринарної медицини» та Департаментом житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

 технічна документація знаходиться на погоджені в Головному 

управлінні Держгеокадастру м. Києва 

32.5 Реконструкція об’єктів 

Київського зоологічного парку 

загальнодержавного значення 

 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році: 

 виконувалися роботи І черги реконструкції другого пускового 

комплексу, зокрема, з влаштування покрівлі, утеплення фасаду та 

цоколю павільйону для утримання та зимового експонування 

приматів, опорядженню стін та стель в індивідуальних теплових 

пунктах, прокладанню внутрішніх інженерних мереж 

електропостачання, пожежної сигналізації, вентиляції, 

теплопостачання, каналізації, паль та фундаментів літніх вольєрів; 

 затверджено проєкт «Реконструкція об’єктів Київського 

зоологічного парку загальнодержавного значення на 

просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва» (Друга 

черга будівництва) (розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

14.06.2021 № 1338); 

 15.07.2021 з нагоди відзначення Дня слона відкрито оновлений 

літній вольєр, зокрема, встановлено тіньовий навіс у вигляді 

стилізованої скульптури «Баобаб», замінено паркан навколо вольєра, 

здійснено благоустрій території поряд з вольєром (встановлено нові 

лави та урни, постелено газон, облаштувано полив); 

 облаштовано новий вольєр для горили Тоні; 

 відкрито зимову домівку для ібісів – нову локацію для пізнання 

світу фауни та знайомства з різними видами птахів площею 85,5 кв. 

м; 

 у рамках дитячої просвітницької діяльності «Дізнайся більше» 

запущено новий освітній проєкт – за допомогою власного смартфона 
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можна дізнатися про мешканців зоопарку, зчитавши QR-код поряд із 

вольєрами кожної тварини 

33. Впорядкування об’єктів міського простору 

33.1 Впорядкування розміщення 

тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності, 

засобів пересувної та сезонної 

торговельної мережі, ринків та 

АГЗС 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 

№ 300 об'єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

розміщуються з 01 квітня до 15 жовтня календарного року. 

У 2021 році КП «Міський магазин» проведено: 

 13 електронних торгів на отримання суб’єктами господарювання 

права на розміщення на території м. Києва засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, за результатами яких 

укладено 77 договорів; 

 12 торгів на право розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної 

торгівлі (укладено 291 договір). 

Інформація про терміни проведення торгів розміщується на Єдиному 

вебпорталі територіальної громади м. Києва. Заяви та необхідні 

документи суб'єкти господарювання або уповноважені особи 

подають у паперовому вигляді до відповідних центрів надання 

адміністративних послуг або в електронному вигляді реєструють на 

вебсайті Товарної біржі. 

У місті Києві у 2021 році демонтовано (переміщено): 

 КП «Київська спадщина» – 10 самовільно розміщених засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі; 

 КП «Київблагоустрій» – 448 незаконно встановлених пересувних 

засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та 2857 об’єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

 

33.2 Впорядкування розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами  

 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

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 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. 
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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 

метрпополітену та переходів між ними та внутрішніх поверхнях 

рухомого складу наявного в експлуатації КП «Київський 

метрополітен» та КП «Київпастранс» 

Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка 

34. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг 

34.1 Створення нових підрозділів 

ЦНАПів 

2019-2021 У процесі 

виконання 

У місті Києві станом на 01.01.2022 успішно функціонує 15 центрів 

надання адміністративних послуг: 1 міський, 10 районних та 4 філії 

(у Деснянському, Подільському, Солом’янському та 

Шевченківському районах). 

У 2021 році 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. 

Протягом звітного року центрами надання адміністративних послуг 

продовжено роботу щодо покращення обслуговування осіб з 

інвалідністю, зокрема: 

 збільшено кількість платіжних терміналів самообслуговування 

(Дарницький район); 

 закуплено світловідбивачі фотощити для облаштування робочих 

станцій, де здійснюється прийом документів на оформлення 

паспорту громадянина України та оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон та джерела 

безперебійного живлення (Оболонський район); 

 проведено заміну освітлення на сучасні LED лампи та розпочато 

ремонтні роботи зон обслуговування, очікування, інформування 

відвідувачів, вхідної групи з урахуванням вимог до обслуговування 

осіб з інвалідністю (Шевченківський район); 

 проведено ремонтні роботи внутрішніх приміщень Управління 

(Центру) надання адміністративних послуг Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації та ремонтні роботи вхідної 

групи у територіальних підрозділах в Управлінні (Центрі) надання 

адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
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У 2021 році центрами надання адміністративних послуг продовжено 

роботу щодо покращення обслуговування осіб з інвалідністю, 

зокрема: 

 виконано капітальний ремонт вхідної групи та  поточний ремонт 

туалетної кімнати для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення у Департаменті (Центрі) надання 

адміністративних послуг; 

 налагоджено співпрацю з Всеукраїнською громадською 

організацією інвалідів «Українське товариство глухих» з метою 

покращення якості обслуговування людей з порушенням слуху (у 

Голосіївському та Подільському районах); 

 організовано надання послуг перекладача жестової мови через 

відеозв'язок «Сервіс УТОГ» (https://utog.org/vazhliva-

informacziya/servis-utog-vpevneno-poruch) (у Подільському районні 

та його територіальному підрозділі); 

 додатково встановлено портативну комунікаційну систему для 

людей з вадами зору; облаштовано попереджувальною контрастною 

смугою, прозорі двері будівлі внутрішньої групи, сходи вхідної 

групи будівлі, внутрішні сходи будівлі та в залах прийому та видачі 

документів оновлено елементами навігації та захисту (Дарницький 

район); облаштовано обмежувальні лінії у всьому приміщенні 

ЦНАП; замінено контрастне маркування на пандусі у напрямку 

приміщень з видачі готових документів та паспортних послуг 

(Деснянький район); нанесено контрастне маркування в зоні 

підйомника та на сходах (Оболонський район); розширено зону 

паркування автомобілів, облаштовано додаткове робоче місце з 

надання паспортних послуг з урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю, встановлено додаткові поручні та усунено порогові 

сходинки в туалетних кімнатах; облаштовано маркування яскраво-

жовтого кольору на вході до ЦНАП та його територіального 

підрозділу (Солом’янський район), встановлено два пандуси, 

поручні на сходах, придбано  інвалідний візок, облаштовано 

туалетну кімнату відповідно до ДБН, понижений рецепшн, нанесено 

контрастне маркування на сходах, встановлено кнопку для виклику 

персоналу, куточок самообслуговування заявників адаптовано до 

потреб людей з інвалідністю, встановлено спеціальний занижений 

стіл для обслуговування осіб з інвалідністю, а також спеціальне 

настінне дзеркало для осіб з інвалідністю з похилим поворотним 

кріпленням (Подільський район), реконструйовано пандус та 

встановлено систему зимового обігріву поверхні пандусу 

(Святошинський район). 

https://utog.org/vazhliva-informacziya/servis-utog-vpevneno-poruch
https://utog.org/vazhliva-informacziya/servis-utog-vpevneno-poruch
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Всі центри надання адміністративних послуг забезпечені 

інформаційними матеріалами надрукованими шрифтом Брайля щодо 

порядку отримання найпопулярніших адміністративних послуг. 

Адміністратори Департаменту (Центру) надання адміністративних 

послуг пройшли навчання жестовій мові з урахуванням специфіки 

обслуговування заявників в центрах надання адміністративних 

послуг 

35. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг 

35.1 Мінімізація кількості документів 

та оптимізація процедур надання 

адміністративних послуг через 

погодження технологічних 

карток адміністративних послуг 

2019-2021 У процесі 

виконання 

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 01.01.2022: 

 за допомогою інформаційної системи «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві» можна скористатися 

15 видами послуг в електронному вигляді; 

 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. 

Крім того, у 2021 році Департаментом (Центром) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) в робочому порядку 

надано пропозиції Державній інспекції архітектури та 

містобудування України щодо покращення функціоналу 

програмного продукту «Єдина державна електронна система у сфері 

будівництва» (ЄДЕССБ), у частині взаємодії адміністраторів центрів 

надання адміністративних послуг та суб’єктів надання 

адміністративних послуг. За результатами проведеної роботи станом 

01.01.2022 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. 

У 2021 році 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 
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України, Головне управління Держпраці у Київській області, 

Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві. 

Впровадження нових послуг в ЦНАП дозволяє розширити спектр 

комплексних послуг за життєвими та бізнес–ситуаціями 

Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності з вимогами часу 
36. Розвиток мережі закладів освіти та оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної бази навчальних закладів 

36.1 Розвиток закладів дошкільної 

освіти та закладів загальної 

середньої освіти, зокрема 

шляхом будівництва, 

реконструкції, капітального 

ремонту та відновлення закладів, 

що не працюють  

2019-2021   

 

У процесі 

виконання 

У 2021 році: 

 введено в експлуатацію заклад дошкільної освіти (далі – ЗДО): 

№ 168 (14 груп / 260 місць) у Солом’янському районі та № 327 (14 

груп / 260 місць) у Деснянському районі; 

 завершено: 

 реконструкцію з добудовою закладу загальної середньої освіти 

(далі – ЗЗСО) № 22 на просп. Відрадному, 36-в у Солом'янському 

районі (на 720 місць); 

 реконструкцію з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 (I 

черга) на вул. Великій Китаївській, 85 у Голосіївському районі (на 

1521 місце); 

 будівництво ЗЗСО № 179 у Голосіївському районі (на 450 місць); 

 прибудову корпусу до НВК № 141 «ОРТ» на бульв. І. Шамо у 

Дніпровському районі (кошти інвестора, на 500 місць); 

 будівництво ЗДО № 536 на вул. Бахмацькій, 35-а 

у Святошинському районі (на 130 місць); 

 ремонтні роботи дошкільного підрозділу на 4 групи / 80 місць у 

санаторній школі № 20 Шевченківського району; 

 відновлено роботу після капітальних ремонтів ЗДО: 

 № 151 (на 6 груп / 110 місць) у Подільському районі; 

 № 661 (на 14 груп / 250 місць) в Оболонському районі; 

 № 741 (на 12 груп / 220 місць) у Дарницькому районі; 

 відкрито 20 груп / 370 місць у працюючих ЗДО № 819, 

НВК «Лілея», НВК «Довіра» Святошинського району, №№ 438, 441, 

521, 568, НВК «Струмочок» у Дніпровському районі, 

НВК «Ромашка» у Голосіївському районі, № 758 у Деснянському 

районі, № 663 у Оболонському районі, № 103, № 802 у Подільському 

районі; 

 тривали роботи з: 

 капітального ремонту ЗДО № 454 у Дніпровському районі (на 

220 місць); 

 реконструкції ЗДО № 497 на вул. Академіка Корольова, 5-а у 

Святошинському районі (на 190 місць); 

 змінено тип закладів освіти: 

 12 шкіл-дитячих садків трансформовано у ЗДО (5 од.) та 

у початкові школи (7 од.); 
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 спеціальний загальноосвітній дитячий будинок «Малятко» 

реорганізовано у спеціальну школу І рівня «Малятко»; 

 відкрито у ліцеї № 299 Оболонського району дошкільний 

підрозділ (3 групи / 55 місць) 

36.2 Трансформація мережі 

інтернатних закладів, розвиток 

мережі спеціальних та 

інклюзивних класів у закладах 

загальної середньої освіти 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

Функціонувало: 

 у 2020/2021 навчальному році (далі – н.р.) 881 інклюзивний клас 

у 212 ЗЗСО, в яких здобували освіту 1474 учні з особливими 

освітніми потребами, зокрема діти з інвалідністю; 

 у 2021/2022 н.р. 1195 інклюзивних класів у 241 ЗЗСО, в яких 

здобувають освіту 1907 учнів з особливими освітніми потребами, 

зокрема діти з інвалідністю. 

У 2021 році: 

 введено 816 (у 2020/2021 н.р.) та 1190 (у 2021/2022 н.р.) ставок 

асистентів вчителів для забезпечення в інклюзивних класах 

освітнього процесу особистісно орієнтованого спрямування; 

 працювало 79 (у 2020/2021 н.р.) та 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 

 

36.3 Підтримка діяльності закладів 

позашкільної освіти як центрів 

виховної роботи та поширення 

неформальної освіти 

2019-2021   Виконано 

завдання 

2021 року 

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: 

 Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» 

(01-25.02.2021); 

 X Відкритий методичний фестиваль «Київ М-FEST»: «Заклади 

позашкільної освіти – сучасна платформа соціалізації, розвитку та 

самореалізації вихованців» (17-19.02.2021); 

 VІ Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль народного танцю 

«Київське дивоколо» (16-17.04.2021); 

 ІІ міський хакатон «Марафон рішень для столиці від Київської 

МАН» (22.05.2021); 

  ХІХ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (23.05.2021); 

  ІІ (міський) етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (квітень-червень); 
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 VІ Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» 

серед учнів закладів освіти міста Києва (квітень-червень); 

 Дні відкритих дверей у Київському Палаці дітей та юнацтва та 

Київському державному будинку художньої та технічної творчості 

(вересень); 

 Цикл інформаційно-профілактичних заходів «День з 

поліцейським та рятівником» в ЗЗСО м. Києва (вересень); 

 Всеукраїнський олімпійський урок з нагоди відкриття 

Всеукраїнського олімпійського тижня (вересень); 

 VІ Київський дитячо-юнацький форум «Менші 18 – Ми можемо 

більше!» (05.11.2021);  

 Всесвітній фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «ISF World 

Cool Games» (09–13.11.2021); 

 Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства» (листопад-

грудень); 

 ХІ Методологічний семінар з позашкільної освіти, у рамках 

проведення заходу проведено відкриту онлайн-лекцію «Художньо-

естетичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» 

(26.11.2021); 

 ІІІ (фінальний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок 

фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу 

(22–26.11.2021); 

 ІІІ Марафон генерації рішень для столиці від Київської МАН 

«Зробимо Київ безпечним» (02.12.2021); 

 Спортивний фестиваль школярів «ДжуніорЗ» (04.12.2021); 

 традиційний захід «Зустріч в музеї» для лідерів учнівського 

самоврядування до Дня самоврядування в рамках проєкту «Ми 

партнери: Київська міська влада та Київська міська рада 

старшокласників» (07.12.2021); 

 тренінг лідерів учнівського самоврядування в рамках 

інформаційно-освітнього проєкту для підлітків міста Києва 

«Прокачай свою мрію з Y 1317» (16.12.2021). 

Також, забезпечено просування соціального проєкту «Інтелект 

молоді – Києву» на рекламних сітілайтах столиці 

36.4 Створення новітніх центрів 

професійно-технічної освіти для 

забезпечення потреб ринку праці 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році Департаментом освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

створено 4 навчально-практичні центри, для діяльності яких 

виконано ремонтні роботи та закуплено інструменти та обладнання, 

а саме: 

 Київському професійному енергетичному ліцеї 

«Вантажопідйомні машини та механізми» за напрямами «Машиніст 
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крана (кранівник)», «Монтажник будівельних машин та механізмів», 

«Стропальник» (09.12.2021); 

 Вищому професійному училищі № 33 м. Києва «Сучасні 

кулінарні технології» за напрямами «Кухар», «Кондитер», 

«Офіціант» (10.12.2021); 

 Державному професійно-технічному навчальному закладі 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» «Офіс-

спейс» за напрямами «Адміністратор», «Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи)», «Агент з організації туризму» 

(22.12.2021); 

 Київському вищому професійному училищі швейного та 

перукарського мистецтва «Сервісні послуги» за напрямами 

«Кравець», «Закрійник», «Перукар (перукар-модельєр)», «Візажист» 

(29.12.2021) 

36.5 Модернізація лабораторій та 

комп’ютерних класів, 

забезпечення закладів освіти 

сучасними навчальними 

засобами 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році для модернізації лабораторій та комп’ютерних класів 

придбано:  

 у Голосіївському районі: сучасне мультимедійне обладнання 

(2 компл.), обладнання біологічної лабораторії (1 компл.), 

лінгафонний кабінет та смарт- технології (1 компл.), STEAM-

лабораторію (1 комплект), сучасне інтерактивне обладнання (1 од.), 

ноутбуки та персональні комп’ютери (34 од.); 

 у Дарницькому районі: ламінатори (124 од.), плівки для 

ламінування (950 од.), багатофункціональні пристрої (далі – БФП) 

(126 од.), ноутбуки (61 од.), мікроскопи шкільні (50 од.), 

мультимедійні проєктори (49 од.), інтерактивні дошки SMART з 

пакетом програмного забезпечення (107 од.), інтерактивні комплекси 

(43 од.), цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (35 од.), 

інтерактивну панель (моноблок) (35 од.), персональний комп’ютер 

форм-фактора ноутбук з програмним забезпеченням учня (120 од.), 

маршрутизатори (10 од.);  

 у Деснянському районі: мультимедійне обладнання (100 компл.), 

ноутбуки (207 од.); 

 у Дніпровському районі: комп’ютерне обладнання (системний 

блок, монітор, клавіатура, маніпулятор, колонки, веб-камера, 

принтер) (5 комп.), ноутбуки (136 од.), інтерактивні панелі (9 од.), 

інтерактивні дошки з програмним забезпеченням та 

короткофокусним проєктором (136 компл.), обладнання для STEM-

лабораторії (2 компл.), багатофункціональні пристрої та документ-

камери (135 компл.), веб-камери (110 од.); 

 у Оболонському районі за кошти бюджету м. Києва: персональні 

комп’ютери (110 од.), ноутбуки (103 од.), інтерактивні панелі 

(132 од.), БФП (164 од.), системні блоки (36 од.), монітори (24 од.), 

ноутбуки (34 од.), БФП (3 од.), інтерактивні дошки (6 од.), 
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інтерактивну підлогу (1 од.), комп’ютери (2 од.), проєкційний екран 

(1 од.), проєктори (2 од.); за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти: ноутбуки (35 од.); за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти: ноутбуки (82 од.); за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів спрямованих на 

боротьбу з COVID-19: ноутбуки (180 од.); за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами: портативний 

комп’ютер (планшетний ПК) (4 од.), ноутбук (15 од.), БФП (2 од.), 

інтерактивні панелі (9 од.), комплекти комп’ютерного обладнання 

(3 од.), інтерактивний стіл (1 од.); 

 у Печерському районі: ноутбуки (125 од.), дошку інтерактивну 

(1 од.); 

 у Подільському районі за кошти бюджету м. Києва: 

мультимедійні обладнання (24 од.), комп’ютери (100 од.), 

обладнання для кабінету математики (2 од.), обладнання для кабінету 

фізики (1 од.), обладнання для кабінету географії (1 од.), обладнання 

для кабінету біології (1 од.), принтер брайлівський (1 од.), 

комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням (6 од.), 

мультимедійні проєктори з короткофокусним об’єктивом та 

інтерактивними функціями (4 од.), стаціонарні відео збільшувачі 

(3 од.), 3D принтер (1 од.), 3D сканер (1 од.), обладнання для 

лінгафонного класу (1 компл.), інтерактивну LCD/LED панель для 

корекційно-розвиткових занять (1 од.), ноутбуки (6 од.), 

багатофункціональний пристрій для друку/сканування/копіювання 

(1 од.), інтерактивна дошка для навчально-виховної роботи (6 од.), 

проєктор (1 од.), лінгафонний кабінет  (1 од.);  

 у Солом’янському районі: ноутбуки (361 од.), монітор (2 од.), 

принтер (1 од.), проєктори (6 од.), ПК (317 од.), мультимедійні 

комплекти (7 од.), комп’ютери (31 од.), БФП (114 од.), планшет 

(1 од.), дошку інтерактивну (1 од.); 

 КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА»: обладнання для 

кабінету фізики (11 компл.), обладнання для кабінету математики 

(55 компл.), обладнання для кабінету хімії (10 компл.), обладнання 

для кабінету біології (10 компл.), 3D принтери (15 од.), навчальне 

обладнання (окуляри віртуальної реальності) (100 од.), навчальні 

роботи (242 од.), мехатронні системи (39 од.), станцію для 

підзарядки (1 од.), столи для робототехніки з нішами під зберігання 

(7 од.), тренувальні поля для навчальних занять з робототехніки 

(7 од.), графічні планшети (190 од.), документ-камери (190 од.) тощо 

Підвищення актуальності та якості освіти 
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37. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм 

37.1 Реалізація концепції 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа»  

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

За програмою Нової української школи навчалися 29,9 тис. 

першокласників, 31,5 тис. другокласників, 33,3 тис. третьокласників 

і понад 800 учнів четвертих класів (у 2020/2021 н.р.) та понад 

122 тис. учнів 1-4 класів (у 2021/2022 н.р.).  

У 2021 році за Типовими освітніми програмами Нової української 

школи організовано та проведено: 

 підвищення кваліфікації 867 вчителів початкових класів; 

 127 навчальних модулів, які розроблено на компетентнісній 

основі у відповідності до потреб Нової української школи, для 

330 керівників та заступників керівників ЗЗСО, які підвищили 

кваліфікацію у 2020/2021 н.р.; 

 онлайн-навчання 8886 осіб (30 годин) за Програмою з підготовки 

педагогів до запровадження нового Державного стандарту базової 

середньої освіти за десятьма освітніми галузями та управлінським 

напрямом, підготовлено 400 тренерів;  

 210 тренінгів за напрямами: «Основи коучингу в освіті», 

«Визначення індивідуальних та командних цінностей», «Психологія 

управління конфліктними ситуаціями» тощо (охоплено 

7856 педагогів);  

 онлайн-навчання 2937 вчителів 1-4 класів та вчителів іноземної 

мови початкових класів;  

 підготовку 46 супервізорів-наставників, які надали професійну 

допомогу педагогічним працівникам у понад 100 закладах освіти 

м. Києва;  

 навчання за програмою «Навчаємося разом» для 12 працівників 

Інституту післядипломної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, які отримали сертифікати тренерів Нової 

української школи відповідно до базового компоненту нового 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти.  

Також, спільно з педагогами закладів загальної середньої освіти 

Києва підготовлено навчально-методичний посібник: «Дистанційне 

навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник ІІ. 

З досвіду роботи освітян міста Києва.» 

 

37.2 Розвиток єдиної інформаційної 

системи управління освітою у 

місті Києві, зокрема 

впровадження електронних форм 

освіти 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

Протягом звітного року:  

 забезпечено функціонування, супровід та технічна підтримка 

системи електронного запису дітей до комунальних закладів 

дошкільної освіти територіальної громади міста Києва (далі – 

СЕЗ ЗДО); 

 проведено модернізацію СЕЗ ЗДО для розширення 

функціональності системи: забезпечення нових технологічних та 

аналітичних можливостей тощо; 

 створено комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) на 
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СЕЗ ЗДО, отримано атестат відповідності; 

 проводився супровід та технічна підтримка системи менеджменту 

навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – 

educational management system). Зокрема, підписано акти про 

надання прав на використання системи з 38 закладами загальної 

середньої освіти на 27 тис. ліцензій; створено комплексну систему 

захисту інформації (КСЗІ), отримано атестат відповідності; 

 створено інформаційно-аналітичну систему «Карта освітніх 

потреб» (далі – ІАС КОП) для автоматизації процесів обліку та 

управління даними, зберігання даних щодо матеріально-технічного 

стану будівель закладів освіти (долі – ЗО) для подальшої обробки 

отриманих даних та їх аналізу, реалізації моделі пріоритезації ЗО за 

ключовими параметрами для аналізу технічного стану майнового 

комплексу ЗО тощо.  

Функціонують вебсайти закладів освіти, сторінки у мережі Фейсбук, 

телеграм-канали, вайбер-групи для батьків та працівників закладів.  

В Інформаційній системі управління освітою (ІСУО, isuo.org) 

розміщені (зареєстровані) дані ЗДО і ЗЗСО.  

Інформація про освітню сферу міста Києва висвітлюється на каналах 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у фейсбуці 

(facebook.com/kyivosvita), телеграм-каналі (t.me/kyivosvita), ютуб-

каналі, інстаграмі (instagram.com/kyivosvita) та саундклауді 

(soundcloud.com/kyivosvita). 

Крім того, протягом звітного року проводилася робота з підключення 

закладів освіти до міської сервісної мережевої інфраструктури, 

зокрема закуплено 400 комплектів мережевого обладнання для 

забезпечення організації високошвидкісного і безпечного 

підключення 388 міських закладів загальної середньої освіти (далі – 

ЗЗСО) до інтернету за допомогою міської мережевої інфраструктури 

(відповідно до переліку Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) усі ЗЗСО підключено до міської сервісної мережевої 

інфраструктури) 

37.3 Забезпечення національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Києва 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році Департаментом молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

спільно з громадськими організаціями м. Києва здійснювалася 

інформаційна компанія щодо проведення спортивно-масових 

заходів: 

 на сайтах: Департаменту молоді і спорту, Департаменту 

транспортної інфраструктури, Департаменту суспільних комунікацій  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 
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 в муніципальних газетах; 

 радіостанцією «Голос Києва» та ТРК «Київ». 

Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) у напрямку 

національно-патріотичного виховання проведено 30 заходів за 

участю  

85 000 осіб, зокрема: 

 онлайн-захід до Дня Соборності України спільно з Національним 

університетом біоресурсів і природокористування України 

(22.01.2021, залучено 200 осіб учасників); 

 конкурс творчих учнівських та студентських робіт на тему «Нас 

єднає Прапор України: духовна єдність поколінь» спільно з ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» (19.01–10.02.2021, 

залучено 200 осіб); 

 покладання квітів біля меморіалу пам’яті Героїв Крут спільно з 

дитячими громадськими організаціями (21.01.2021, залучено 20 

осіб); 

 відкриті змагання з вогневої підготовки «Влучний стрілець» 

пам’яті Героїв Крут спільно з Київською міською організацією 

Товариства сприяння обороні України (03.02.2021, 10.02.2021 та 

18.02.2021, близько 60 осіб); 

 відкриття фотовиставки, присвяченої пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, спільно з Київським професійним будівельним ліцеєм 

(18.02.2021, залучено 30 осіб учасників, охоплено близько 250 осіб); 

 флешмоб до Міжнародного дня рідної мови – декламування вірша 

«Дорожи українською мовою» Білоуса Дмитра (16.02.2021, залучено 

20 осіб, охоплено понад 1 000 осіб); 

 акцію «Крила Свободи», яка присвячена Героям Небесної Сотні 

(19.02.2021, залучено 15 осіб); 

 захід «Онлайн-реквієм вшанування пам’яті Героїв Небесної 

Сотні» (19.02.2021, залучено близько 315 осіб); 

 флешмоб серед студентів, учнів та молоді з декламування поезії 

Лесі Українки  

(23-25.02.2021, залучено близько 200 осіб); 

 відкриті змагання з кульової стрільби «Снайпер столиці», 

присвячені Дню добровольця (17.03.2021, залучено 80 осіб 

учасників, охоплено близько 1000 осіб); 

 культурно-просвітницький онлайн-захід на офіційній сторінці 

фейсбук Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 

Шевченківських днів (07-10.03.2021, охоплено близько 500 осіб); 
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 конкурс читців «Радіо-журнал «Такий далекий і близький 

Шевченко», приурочений Шевченківським дням, спільно з ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» (09.03.2021, залучено 50 

осіб); 

 відкриття виставки творчих робіт вихованців підліткового клубу 

«Бджілка» Святошинського району (12.03.2021, залучено 20 осіб); 

 покладання квітів до меморіалу Жертвам Чорнобильської 

катастрофи спільно з громадською організацією «Всеукраїнський 

дитячий рух «Школа безпеки» та громадською спілкою 

«Український молодіжний альянс» (26.04.2021, залучено  

20 осіб); 

 фестиваль «Звитяга Нескорених» спільно з Громадською 

організацією «Федерація стронгмену України» (15-16.05.2021, 

залучено 350 осіб, охоплено більше 1 000 осіб); 

 всеукраїнську акцію «Молодь за безпечний світ» спільно з 

Міністерством молоді та спорту України в Пуща-Водиці  

(17-20.05.2021, залучено 140 осіб, охоплено 12 000 осіб); 

 Всеукраїнський конкурс есе «Молодь про Конституцію України» 

з нагоди відзначення 25 річниці Конституції України у будівлі 

Конституційного Суду України (30.07.2021, залучено 20 осіб); 

 флешмоб «Нас єднає Прапор України: духовна єдність поколінь» 

спільно з ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», за 

участю ЗОШ-81 м. Києва та бібліотека  

ім. Павла Усенка (20.08.2021, залучено 150 осіб); 

 фестиваль «З Україною в серці» спільно з управлінням культури 

Шевченківської районної  в місті Києві державної адміністрації 

(23.08.2021, залучено 200 осіб); 

 Всеукраїнський фестиваль «Живий словник незалежності» 

спільно з Міністерством молоді та спорту України (24.08.2021, 

залучено 160 осіб, охоплено 65 000 осіб); 

 забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» спільно з 

громадський об’єднанням «Славетні епохи України» (28.08.2021, 

залучено 500 осіб); 

 покладання квітів до Дня пам’яті захисників України з метою 

вшанування пам’яті героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність держави (29.08.2021, залучено 

25 осіб); 

 VIІ Патріотичний Табір Військового Вишколу проведений у 

Національному університеті біоресурсів та природокористування 

України Благодійною організацією «БФ «Криївка вільних» за 

підтримки Голосіївської районної в місті Києві державної 

адміністрації та Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
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присвячений боротьбі зі світовим тероризмом (11.09.2021, залучено 

600 осіб); 

 патріотична вишкіл-гра «Київ-Козак-фест 2021» спільно з ГС 

«Центр національно-патріотичного виховання» (18-26.09.2021, 

залучено 400 осіб); 

 захід з нагоди відзначення 30-ти річчя створення Товариства 

сприяння обороні України спільно з ГО «Київська міська організація 

Товариства сприяння обороні України» (29.09.2021, залучено 100 

осіб); 

 фестиваль «Крізь призму українських традицій», спрямований на 

популяризацію національних традицій, звичаїв, та української 

культури, а також ряд патріотичних заходів (10.12.2021) тощо. 

У 2021 році проведено ряд патріотичних заходів до пам’ятних днів з 

метою вшанування пам’яті загиблих, під час яких відбулося 

покладання квітів та запалювання лампадок, а також до Дня Гідності 

і Свободи та до Дня пам’яті жертв голодоморів для студентів вищих 

навчальних закладів проведено інформативні екскурсії 

Зниження рівня злочинності 

38. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки та профілактика правопорушень 

38.1 Створення муніципальної поліції 

міста Києва після законодавчого 

врегулювання реформи МВС 

України та передачі певних 

повноважень на регіональний 

(місцевий) рівень управління 

2019-2021  У процесі 

виконання 

Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону» 10 лютого 2017 року 

зареєстровано Київське міське громадське формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта». 

Рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 43/3050 утворено 

комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна 

охорона». 

Підписано Меморандум від 25.03.2019 № 4 щодо забезпечення 

правопорядку та безпеки в Києві між виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською міською державною адміністрацією), 

постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання 

законності, правопорядку та запобігання корупції, Головним 

управління Національної поліції у місті Києві, Управлінням 

патрульної поліції у місті Києві та Київським міським громадським 

формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону 

«Муніципальна варта». 

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» КП 

«Муніципальна охорона» у 2021 році забезпечує охорону 242 об'єктів 

комунальної власності (заклади освіти, бібліотеки, медичні установи, 

парки) 

Створення муніципальної поліції не 

передбачено чинним законодавством. 

У Верховній Раді України 

зареєстровано проєкт Закону України 

від 18.05.2015 № 2890 «Про 

муніципальну варту», який не 

розглянутий Верховною Радою 

України 
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38.2 Подальший розвиток 

комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва 

(можливість розпізнавання 

державних номерних знаків 

транспортних засобів, облич, 

передачі даних із засобів 

відеофіксації до центру обробки 

даних (міського дата-центру) 

тощо) 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році: 

 встановлено 43 відеокамери з інтелектуальною аналітикою 

дорожнього руху на дорожньо-транспортній мережі; 

 встановлено 31 відеокамеру на вулицях Золотоворітській, 

Набережно-Луговій, Івана Франка, Межовій, Зоологічній, Семена 

Скляренка, Чорнобильській, проспектах Петра Григоренка та 

Степана Бандери та на території недобудованого опікового центру»; 

 дооснащено комплексну систему відеоспостереження м. Києва: 

 на основних в’їздах-виїздах з міста  (265 камер 

відеоспостереження); 

 в Подільському районі (122 одиниці); 

 в Дарницькому районі (53 одиниці); 

 в Оболонському районі (43 одиниці); 

 в Солом'янському районі (46 одиниць); 

 в Голосіївському районі (45 одиниць); 

 в Святошинському районі (22 одиниці);  

 на вулиці Бориспільській (51 одиниця); 

 на вулицях Дегтярівській та Мечникова (7 відеокамер); 

 в закладах освіти: СЗШ І-ІІІ ступенів № 201, бульвар Перова, 14А, 

Дніпровського району; Спецшкола № 194 «Перспектива» з 

поглибленим вивченням природничих дисциплін, вул. Героїв 

Дніпра, 10Б, Оболонського району; Школа І-ІІІ ступенів № 256, 

вул. Озерна, 2А, Оболонського району (11 відеокамер); 

 в Предславинській гімназії № 56 та спеціалізованій школі № 239 

Оболонського району (30 відеокамер); 

 дооснащено комплексну систему відеоспостереження КП 

«Київський метрополітен» на: 

 перехідних станціях (182 одиниці); 

 завантажених станціях (58 одиниць); 

 кінцевих станціях (65 одиниць); 

Крім того, придбано: 

 10 мобільних автономних комплектів відеоспостереження, які 

встановлено на визначених локаціях, погоджених з Управлінням 

екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації);  

 обладнання для дооснащення комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва на перехідних, завантажених та 

кінцевих станціях Київського метрополітену; 

 395 засобів відеофіксації для створення системи 

відеоспостереження на окремих маршрутах міста Києва. 

Також, проведено демонтажно-монтажні роботи із заміни опор 

зовнішнього освітлення. 
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За інформацією Головного управління Національної поліції у 

м. Києві (далі – ГУНП у м. Києві): 

 станом на 01.01.2022 експлуатувалося 8196 камер 

відеоспостереження (зокрема 397 камер сторонніх організацій різної 

форми власності, які включені до системи відеоспостереження), з 

яких 1228 відеокамер з можливістю розпізнавання обличь людей та 

транспортних засобів; 

 розгорнуто 8 винесених автоматизованих робочих місць у 

Ситуаційному центрі ГУНП у м. Києві та 79 автоматизованих 

робочих місць, що встановлені у територіальних (відокремлених) 

підрозділах поліції, які забезпечують користувачів інформацією та 

відеоданими з комплексної системи відеоспостереження міста; 

 розпочато впровадження програмної підсистеми вибіркового 

персонального оповіщення про тривожне спрацювання Системи 

відеоспостереження (AlarmNotifier), яка призначена для гнучкого і 

зручного інформування користувачів про тривожні події, зафіксовані 

в зазначеній платформі. Поточна версія AlarmNotifier дозволяє 

інформувати користувачів про події розшуку транспортних засобів 

та осіб за фотозображенням обличчя 

39. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту та рівня інженерного захисту територій 

39.1 Створення ситуаційного центру 

протидії загрозам у місті Києві 

2019-2021  У процесі 

виконання 

У звітному році змінено місце розміщення ситуаційного центру 

протидії загрозам у місті Києві з вул. Кирилівської, 57 у 

Подільському районі на вул. Дегтярівська, 37 літ. А (корп. 1) у 

Шевченківському районі (рішення Київської міської ради від 

24.06.2021 № 1570/1611). 

За інформацією Управління патрульної поліції у м. Києві у 2021 році 

на вулично-дорожній мережі Києва: 

 зареєстровано 46813 дорожньо-транспортних пригод (далі – 

ДТП), що на 18,2% більше ніж за 2020 рік (39606 ДТП), зокрема, 2424 

ДТП з постраждалими (на 1,9% менше ніж за 2020 рік (2084 ДТП)); 

 загинуло у ДТП 114 осіб, що на 2,7% більше ніж за 2020 рік (111 

осіб); 

 травмовано у ДТП 2348 осіб (на 0,4% менше ніж за 2020 рік (2357 

осіб)). 

Основними причинами автопригод, які буди скоєні у 2021 році, є 

зіткнення (73,4%), наїзд на транспортний засіб, який стоїть (17,6%), 

наїзд на перешкоду (6,2%), наїзд на пішохода (1,9%); 

 складено 11147 протоколів про адміністративні правопорушення 

за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобам особами, 

які перебувають у стані алкогольного сп’яніння). 

З метою зниження стану аварійності працівниками Управління 

патрульної поліції у м. Києві здійснюються заходи з профілактики та 

попередження дорожньо-транспортних пригод, а саме: 
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 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 

39.2 Впровадження системи 

оповіщення у разі надзвичайних 

ситуацій, оснащення датчиками 

та створення системи обробки 

даних (контроль за станом 

навколишнього середовища, 

радіаційний контроль тощо), 

встановлення пунктів зв’язку для 

населення з аварійними 

службами, правоохоронними 

органами 

2019-2021   У процесі 

виконання 

У звітному році: 

 затверджено технічні вимоги для встановлення 375 датчиків 

(придбані у 2020 році) щодо розвитку опорної безпроводової мережі 

LoRaWAN; 

 здійснювалася експлуатація IoT-платформи та міської опорної 

мережі LoRaWAN; 

 проводилася адаптація та модернізації IoT-платформи відповідно 

до потреб комунальних підприємств і служб міста; 

 продовжуються роботи з розгортання п’яти програмно-апаратних 

комплексів, які створені для потреб установ і підприємств, зокрема у 

сфері житлово-комунального господарства (ПрАТ «Київводоканал», 

КП «Київкомунсервіс», керуючих компаній районів міста Києва), 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) тощо; 

 здійснювалася дослідна експлуатація встановлених у 

приміщеннях шкіл Оболонського району приладів контролю 

мікроклімату, а також приладів контролю відкриття люків та 

ліфтових приміщень на території Оболонського району та 

відповідних програмних комплексів; 

 станом на 01.01.2022 організовано дублююче проводове 

підключення інтернету до 173 базових станцій опорної мережі 

LoRaWAN; 

 реалізується третій етап впровадження опорної безпроводової 

мережі LoRaWAN, що складається з постачання 118 комплектів 

обладнання та супутніх послуг, матеріалів, автоматизованих робочих 

місць відповідно до переліку ескізного проєкту для створення 

системи раннього оповіщення від техногенних загроз та 

екологічного моніторингу; 

 придбано та встановлено програмно-апаратний комплекс для 

прогнозування потенційних проблем та інформування на основі 

аналізу зібраних з датчиків даних (закуплено та встановлено 

46 датчиків) 

 

39.3 Розроблення з урахуванням вимог 

актуальних потреб міста Києва, 

проектної документації і 

побудови повнофункціональної 

сучасної Системи моніторингу і 

оперативного інформування 

служб та громадян міста на основі 

«Системи оповіщення в разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій «у міському 

комунальному господарстві, для 

муніципальних підрозділів та 

зареєстрованих користувачів», 

створення мереж інформування 

населення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій та загроз; 

проведення заходів з метою 

інформування мешканців міста 

щодо дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

39.4 Виконання робіт з експлуатації та 

поточного ремонту 

гідротехнічних споруд 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У звітному році виконувалися роботи з експлуатації та поточного 

ремонту 893 од. гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі 

КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (далі 

– КП «СУППР»), протяжністю 225,229 км, зокрема: 

 дренажно-штольневих систем – 77448,4 м п; 
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 дренажів мілкого залягання (колодязі до 2 м) – 9906,1 м п; 

 лотків та відкритих водостоків – 28171,9 м п; 

 підпірних стінок довжиною – 33630,0 м п; 

 водостоків, дренажів та дощових колекторів закритого типу – 

61565,8 м п та інших об’єктів, які розташовані на правому березі 

р. Дніпро 

 

Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва 

40. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини 

40.1 Реставрація та розвиток об’єктів 

культурної спадщини, а також 

створення умов для сучасного 

використання таких об’єктів 

(зокрема їх пристосування до 

туристичної та музейної 

діяльності)  

2019-2021  У процесі 

виконання 

У 2021 році проводилися роботи з реставрації на об’єктах культурної 

спадщини, зокрема: 

 реставрація Корпусу № 16 – келії Флорівського монастиря на вул. 

Фролівська, 6/8: 

 завершено ремонтно-реставраційні роботи (відновлено цегляну 

кладку стін та перегородок, влаштовано перекриття першого 

поверху і кроквяну систему даху);  

 завершено штукатурні роботи в приміщеннях будівлі; 

 виконано внутрішні роботи у приміщеннях з оздоблення стін, 

стелі, фарбування, шпаклювання; 

 тривають роботи щодо реставрації фасадів з відновленням 

декоративних елементів стін; 

 прокладено внутрішні інженерні комунікації, встановлено вікна; 

 виконано роботи з влаштування блискавкозахисту; 

 завершено роботи з встановлення зовнішніх дверей; 

 реставрація житлового будинку  

по вул. Г. Сковороди, 9-Б (пам`ятки містобудування архітектури 

національного значення):  

 виконано утеплення з гідроізоляцією зовнішніх стін підвалу та 

гідроізоляцію внутрішніх стін підвалу; 

 виконано зворотню засипку по периметру будівлі;  

 виконано роботи з підсилення фундаментів, цементації та ремонту 

цегляної кладки стін підвалу; 

 реставрація  будинку прибуткового, в якому проживали відомі 

художники М. Врубель, О. Орловський, В. Котарбинський, родина 

Прахових по вул. Десятинна, 14  (пам'ятки архітектури, історії, 

монументального мистецтва місцевого значення пам’ятки 

архітектури): 

 надано дозвіл Департаментом охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на проведення ремонтно-реставраційних 

робіт (13.01.2021); 
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 укладено договір з Департаментом міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на відкриття контрольної картки на 

порушення та відновлення благоустрою (06.07.2021); 

 отримано дозвіл на проведення ремонтно-реставраційних робіт від 

ДАБІ України (17.08.2021); 

 ремонтно-реставраційні роботи колони Магдебурзького права 

(пам’ятки історії національного значення): 

 укладено договір з ТОВ «Будівельна компанія «Архіград» на 

виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної 

документації по об’єкту (31.08.2021); 

 отримано еспертний звіт проєктно-кошторисної документації від 

ДП «Укрдержбудекспертиза» (29.12.2021); 

 ремонтно-реставраційні роботи пам’ятнику князю Володимиру 

(пам’ятки монументального мистецтва національного значення): 

 укладено договір з ТОВ «Будівельна компанія «Архіград» на 

виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної 

документації по об’єкту (31.08.2021) 

40.2 Здійснення інвентаризації та 

паспортизації об’єктів культурної 

спадщини, охорона та контроль за 

їх станом 

2019-2021   У процесі 

виконання 

У 2021 році розроблено: 

 100 облікових карток на об’єкти культурної спадщини: 

 вул. Саксаганського, 109/2, 139; 

 вул. Назаріївська, 5, 9, 15, 17; 

 вул. Толстого, 23/1; 

 вул. Б. Хмельницького, 44 (садиба), 44в, 44б;  

 вул. О. Гончара, 15/3, 55; 

 вул. Кирилівська, 132 («Пам’ятний знак електротранспортникам, 

загиблим під час Куренівської катастрофи», 1995 р.), 2/9; 

 вул. Почайнинська, 18, 26, 62, 40, Будинок житловий;  

 вул. Верхній Вал, 48/28, 16-16/4, 16/4 (флігель з крамницями 1875 

р), 16/4 (будинок житловий з крамницями кутовий 1841 р), 16, 16-

б; 

 вул. Прорізна, 4, 7/2-4, 9, 10, 11 (садиба), 11-а, 11-б, 13, 17, 18/1, 

18/1 (садиба), 18/1-г, 19а, 20, 22; 

 вул. Овруцька, 21; 

 провулок Квітучій, 4; 

 вул. Нижній Вал, 49 (комплекс), 49-а, 49 літ. Б, 49 б; 

 вул. Воздвиженська, 10-в; 

 вул. Покровська, 9, 9/2, 9-а; 

 вул. Симона Петлюри, 15; 

 вул. Ігорівська, 14; 

 вул. Вишгородська, 67 (2 об’єкти), 69; 

 вул. Межигірська, 10/18, 23/22, 24, 32-А;  
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 провулок Кецховелі Ладо, 11;  

 Маріїнський парк (визначне місце революції 1917 р.);  

 вул. Липинського, 2/16; 

 вул. Ломоносова, 33/43 (комплекс), 33/43 (клінічний корпус), 33/43 

(адміністративно-лабораторний комплекс); 

 вул. Хорива, 11-а; 

 провулок Хорива, 1; 

 вул. Притисько-Микільська,  2, 4/6;  

 вул. Сковороди Григорія вул., 2-а, 5, 17-а; 

 вул. Герцена, 14; 

 вул. Набережно-Хрещатицька, 25/2; 

 вул.  Івана Федорова, 26; 

 вул. Пушиної Феодори, 54; 

 вул. О. Шмидта, 33; 

 вул. Іллєнка, 31; 

 вул. В. Васильківська, 24, 36, 38; 

 надгробок Кудашева С.Д. К-П Лавра; 

 надгробок Гудим-Левкович Є. та І. К-П Лавра; 

 надгробок Потапових І.І. та П.І. К-П Лавра; 

 пам’ятне місце перепоховання вояків студентського куреня, 

загиблих під ст. Крути на Парковій дорозі; 

 пам’ятний знак на символічному похованні (кенотаф) 

Митрополита УАПЦ Липківського В.К. на Лук’янівському 

кладовищі (Державний історико-меморіальний Лук’янівський 

заповідник м. Київ - ДІМЛЗ); 

 поховання Левитського М.В. на Байковому кладовищі; 

 поховання Горянського П.Є. на Лук’янівському кладовищі 

(ДІМЛЗ); 

 поховання Антоновича В.Б. на Байковому кладовищі; 

 поховання Подолинського С.А. на Звіринецькому кладовищі; 

 поховання Осьмака К.І. на Байковому кладовищі; 

 поховання Руденка М.Д. на Байковому кладовищі; 

 поховання Лукаша М.О. на Байковому кладовищі; 

 пам’ятний знак на символічному похованні (кенотаф) єпископа 

УАПЦ  

Грушевського М.Ф. на Лук’янівському кладовищі (ДІМЛЗ); 

 склепи-надгробки на могилах невідомого на Байковому 

кладовищі; 

 склеп-надгробок на могилі родини Лейсель (Лейзель) на 

Байковому кладовищі; 
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 поховання Богомазова О.К. на Лук’янівському кладовищі 

(ДІМЛЗ); 

 поховання Пальмова В.Н. на Лук’янівському кладовищі (ДІМЛЗ). 

 паспорт на пам'ятки:  

 Андріївський узвіз, 21; 

 Залізничний вокзал, площа. Вокзальна, 1; 

 Бібліотека ім. В. Вернадського, вул. Володимирська, 62; 

 Будинок київського православного релігійно-просвітницького 

товариства, вул. Велика Житомирська, 9; 

 Верхня підпірна стіна, Паркова дорога, 2; 

 Нижня підпірна стіна, Набережне шосе (додатки до паспорту); 

 Кловський палац, вул. Пилипа Орлика, 8; 

 Медична бібліотека, вул. Льва Толстого, 7; 

 Жилий будинок, вул. Крутий узвіз, 4; 

 Особняк, вул. Інститутська, 8 

40.3 Створення міського електронного 

каталогу пам’яток історії, 

монументального мистецтва, 

архітектури та археології у 

рамках інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим 

комплексом територіальної 

громади міста Києва» 

2019-2020 У процесі 

виконання 

У 2021 році: 

 наповнено програмний модуль «Інформаційна база пам’яток 

культурної спадщини міста Києва» інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим комплексом територіальної громади 

міста Києва» архівною інформацію по об’єктах культурної спадщини 

(будівлям/спорудам); 

 проведено роботи щодо наповнення архівною інформацією по 

об’єктах культурної спадщини некрополю Києво-Печерської лаври 

та цвинтаря Видубицького монастиря; 

 проводилася робота з розробки технічного завдання до тендерної 

документації на закупівлю послуг із модернізації програмного 

модуля «Об’єкти культурної спадщини міста Києва» (грудень 2021) 

 

40.4 Створення інтернет-порталу 

«Культурна спадщина міста 

Києва» та інтерактивної карти 

об’єктів культурної спадщини, 

яка серед іншого міститиме 

інформацію про 

балансоутримувачів таких 

об’єктів, їх поточний стан, 

фотозображення тощо 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У м. Києві створено та наповнюється програмний модуль 

«Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва» 

інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади міста Києва» 

(gis.kyivcity.gov.ua) 

 

Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою 

41. Створення нових об’єктів культури 

41.1 Створення європейського 

культурно-мистецького центру 

на базі майнового комплексу 

кінотеатру «Краків», зокрема 

2019-2021  Виконано Завершено роботи з капітального ремонту будівлі кінотеатру 

«Краків» на вул. Русанівська набережна, 12 у Дніпровському районі 

міста Києва. Виконано роботи з благоустрою прилеглої території 
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проведення капітального 

ремонту будівлі кінотеатру 

«Краків» на Русанівській 

набережній, 12 

41.2 Комплексний ремонт та 

модернізація об’єктів культури 

(зокрема модернізація їх 

матеріально-технічної бази) 

2019-2021   У процесі 

виконання 

У 2021 році: 

 завершено ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівлі 

комунального закладу «Центр художньої та технічної творчості 

«Печерськ»; 

 виконувались роботи з: 

 реставрації Башти № 4 Національного історико-архітектурного 

музею «Київська фортеця» (вул. Старонаводницька, 2); 

 реставрації будівлі музею видатних діячів української культури 

Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла 

Старицького по вул. Саксаганського, 93-Б в м. Києві з 

пристосуванням під експозицію музею «Іван Франко і Київ»; 

 реставрації та реабілітації з технічним переоснащенням і 

реконструкція прибудови театрально-видовищного закладу 

культури «Київський національний академічний театр оперети» 

(В. Васильківській, 53/3), зокрема у Великій залі: 

- встановлено електричні люки в стінах та підлозі, 

підсвітка проходів та сходів;  

- оздоблено бар'єр оркестрової ями глядацької зали; 

 капітального ремонту санвузлів дитячого спеціалізованого 

кінотеатру «Факел», окремих приміщень кінотеатру «Дніпро» 

(«Ленінград»), кінотеатру «Лейпциг» та кінотеатру «Флоренція» 

 

41.3 Модернізація бібліотек шляхом 

їх інформатизації, створення 

сучасних бібліотечних просторів 

(бібліохабів) 

 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році: 

 оголошено закупівлю на продовження робіт з модернізації 

бібліотеки № 15 ЦБС Голосіївського району м. Києва; 

 тривають роботи з модернізації індивідуального теплового 

пункту на базі бібліотеки імені М. Костомарова ЦБС 

Шевченківського району м. Києва. 

Крім того, цифрову бібліотеку «Київ» поповнено на 80 

примірниками, зокрема, тривимірними елементами з приватних 

колекцій. Станом на кінець 2021 року бібліотека містить 758 

примірників.  

До фондів публічних бібліотек надійшло 92905 примірників нової 

літератури, зокрема, 25 – на електронних носіях 

 

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста Києва 

42. Фінансове забезпечення 

42.1 Реалізація інвестиційних 

проектів, зокрема із 

застосуванням механізму 

2021 У процесі 

виконання 

У зв’язку з обранням нового складу Київської міської ради 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2021 № 748 

внесено зміни до розпорядження виконавчого органу Київської 

 



72 

 

1 2 3 4 5 6 

державно-приватного 

партнерства (ДПП) 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

17.08.2020 № 1226 та оновлено персональний склад 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 суттєвими змінами у законодавстві України, що визначає 

організаційно-правові засади взаємодії державного та приватного 

партнерів у здійсненні державно-приватного партнерства 

розроблено проєкт рішення «Про внесення змін до рішень Київської 

міської ради від 07 липня № 561/561 та від 06 лютого 2020 року 

№ 2/8172» 

43. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики 

43.1 Реалізація Громадського бюджету 

міста Києва з метою залучення 

жителів до участі у бюджетному 

процесі через подання проектів, 

голосування за такі проекти, 

контролю за їх реалізацією в 

межах, визначених рішенням 

Київської міської ради 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році відповідно до рішення Київської міської ради від 

24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» 

передбачено реалізацію 351 громадського проєкту на суму 170,0 млн 

грн.  

У 2021 році: 

 реалізовано 340 громадських проєктів на суму 165,7 млн грн; 

 9 проєктів буде реалізовано в межах планової діяльності головних 

розпорядників бюджетних коштів при внесенні їх до поадресного 

переліку на 2022 рік, 1 проєкт буде реалізований за рахунок 

використання інвестиційних коштів; 

 1 проєкт технічно неможливо реалізувати 

 

43.2 Створення Центру публічної 

комунікації та інформації з метою 

координації та контролю за 

проведенням громадських 

консультацій, розширення 

співпраці місцевих органів влади 

з неурядовими організаціями та 

ефективної реалізації 

міжвідомчих проектів 

2019-2021 Виконано Рішенням Київської міської ради від 29 листопада 2018 року 

№ 224/6275 комунальне підприємство Київської міської ради 

«Вечірній Київ» перейменовано на комунальне підприємство 

Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації». 

У 2021 році: 

 відкрито новий муніципальний громадський простір Vcentri Hub 

(проспект Оболонський, 22-а), діяльність якого спрямована на 

підтримку ефективної взаємодії влади, громади, представників 

освітнього середовища, соціально відповідального бізнесу та 

міжнародних партнерів (15.06.2021);  

 проведено 539 публічні заходи у відкритих муніципальних 

громадських просторах Vcentri Hub Оболонського та 

Шевченківського районів; 

 здійснювалася розбудова мережі партнерських організацій КП 

«Центр публічної комунікації та інформації» та порталу vcentri.com, 

за результатами якої на порталі vcentri.com розроблено спеціальний 

автоматизований модуль для бронювання та безкоштовного 

використання приміщення відкритого громадського простору Vcentri 

Hub; 
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 проведено онлайн-презентацію та наживо VCENTRI HUB для 

представників інститутів громадянського суспільства, депутатів 

Київської міської ради, співробітників виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації);  

 забезпечено популяризацію міського реєстру інститутів 

громадянського суспільства серед громадських організацій на 

порталі vcentri.com;  

 проведено інформаційну кампанію популяризації Громадського 

бюджету 2021; 

 велася системна робота щодо забезпечення функціонування 

міського відкритого громадського простору VCENTRI HUB в умовах 

карантину, зокрема, створено з урахуванням принципу 

інклюзивності: 

 подієвий майданчик;  

 коворкінг платформу;  

 зону для організаційного розвитку та громадської активності 

громадських організацій, які мають бажання долучитися до 

стратегічно важливих питань міста 

44. Реалізація концепції Kyiv Smart City 

44.1 Створення сучасної ефективної 

платформи управління міською 

інфраструктурою та даними 

2019-2021  Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році: 

 забезпечено функціонування системи електронного запису дітей 

до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади 

міста Києва (СЕЗ ЗДО): 

  модернізовано СЕЗ ЗДО для розширення функціональності 

системи: забезпечення нових технологічних та аналітичних 

можливостей, регламентування та забезпечення рівного доступу 

до закладів дошкільної освіти, проведення прозорої процедури 

запису та зарахування до закладів дошкільної освіти в 

електронному режимі відповідно до змін та вимог законодавства 

та нормативно-правових документів; 

  створено комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) на СЕЗ 

ЗДО та отримано атестат відповідності; 

 забезпечено супровід та підтримку системи менеджменту на 

вчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – 

educational management system) (підписано акти про надання прав на 

використання системи з 38 закладами загальної середньої освіти на 

27 000 ліцензій); 

 створено комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) на 

систему менеджменту навчального процесу закладів загальної 

середньої освіти (EMS – educational management system) та 

отримано атестат відповідності; 
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 створено систему автоматизації взаємозв’язків між учасниками 

спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного 

застосунку (далі – АВУСОП). АВУСОП створена для автоматизації 

процесів, пов’язаних із забезпеченням координації дій усіх 

зацікавлених суб’єктів, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з питань фізичної культури і спорту, а також 

наданням та отриманням послуг із створення спортивної 

інфраструктури, розвитку окремих видів спорту для створення 

спортивної інфраструктури. Система передбачає керування графіком 

проведення спортивних змагань; інформування про спортивні події 

(змагання, збори, тренування тощо), які відбуваються; публікацію 

результатів спортивних змагань їх організаторами; інформування 

батьків про спортивні заходи, в яких беруть участь їх діти; 

 створено інформаційно-аналітичну систему «Карта освітніх 

потреб» (далі – ІАС КОП) для автоматизації процесів обліку та 

управління даними, зберігання даних щодо матеріально-технічного 

стану будівель закладів освіти (ЗО) для подальшої обробки 

отриманих даних та їх аналізу, а саме для:  

 реалізації моделі пріоритезації ЗО за ключовими параметрами для 

аналізу технічного стану майнового комплексу ЗО;  

 ведення уніфікованого обліку об’єктів освітньої галузі;  

 підвищення оперативності та ефективності прийняття 

управлінських рішень щодо раціонального використання 

майнового комплексу;  

 надання можливості фіксації точок навантаження на ЗО в певний 

момент часу;  

 сприяння раціональному розподілу фінансування на проведення 

ремонтних робіт у ЗО та досягнення економії бюджетних коштів;  

 надання можливості внесення даних щодо матеріально-технічного 

стану будівель ЗО з урахуванням історичності даних;  

 підвищення якості даних, автоматизація збору інформації щодо 

матеріально-технічного стану будівель ЗО; 

 створено єдину електронну бібліотеку (автоматизовану 

бібліотечну інформаційну систему), яка дозволить об’єднати в 

єдиний бібліотечний фонд ресурси бібліотек міста будь-якої форми 

підпорядкування, користуватися єдиним обліковим записом читача, 

робити онлайн замовлення видачі видань та інших бібліотечних 

послуг; 

 здійснено супровід та технічну підтримку автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті 

міста Києва (далі – АСОП): 

 закуплено програмне забезпечення: 
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- «Програмні модулі АСОП» для розширення функціональності 

АСОП у зв’язку з додатковими вимогами до процесів прийому 

оплати пасажирами проїзду в міському пасажирському 

транспорті, а також до підвищення надійності роботи АСОП у 

цілому та її окремих елементів; 

- «Автоматизована система оперативного моніторингу 

функціонування АСОП» для постійного контролю стану всіх 

елементів АСОП; 

- для підключення приватних перевізників до АСОП; 

- для обробки замовлень на придбання електронних учнівських 

квитків з функцією транспортної картки учням закладів загальної 

середньої освіти м. Києва для автоматизації процесів замовлення 

та виготовлення учнівських квитків з транспортним додатком. 

Замовлено 115 809 учнівських квитків з функцією транспортної 

картки; 

 модернізовано систему керування спеціальними перепустками 

«Карантин» для управління процесами замовлення та випуску 

спеціальних перепусток для користування пасажирським 

транспортом на випадок змін в режимі роботи транспорту; 

 придбано ліцензії для розширення можливостей оплати проїзду в 

пасажирському транспорті за допомогою банківської картки, СМС 

або мобільного застосунку та створено систему для замовлення 

транспортних карток та транспортних ресурсів юридичними 

особами для своїх працівників; 

 проведено державну експертизу комплексних систем захисту 

інформації (КСЗІ) АСОП та отримано атестат відповідності КСЗІ 

АСОП; 

 змонтовано 16 програмно-технічних комплексів 

самообслуговування 

44.2 Відкриття нових можливостей 

сучасної смарт-економіки на 

основі інновацій і розвитку знань 

2019-2021  У процесі 

виконання 

З метою стимулювання співпраці та обміну досвідом представники 

Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) взяли участь у: 

 виставці  «Smart-building» - 2021,  

 виставці «КомунТех» - 2021,  

 І Українському форумі  «Архітектори громадам» - 2021, зустрічі 

представників «цифрових офісів» мм. Києва та Алмати тощо. 

Також, СКП «Київтелесервіс» співпрацює та реалізовує пілотні 

проєкти з низкою виробників програмно-апаратних рішень в галузі 

міської телеметрії та інтернету речей 

 

 

 

 



76 

 

1 2 3 4 5 6 

45. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб 

45.1 Впровадження системи 

внутрішнього контролю COSO 

2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

У 2021 році забезпечено підготовку звіту про стан організації та 

здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього 

контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) (далі – КМДА) та районних в місті 

Києві державних адміністраціях (далі – РДА) за 2020 рік. 

Для забезпечення виконання вимог Порядку організації системи 

внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 07.05.2020 № 690, (далі – Порядок № 690) структурними 

підрозділами КМДА та РДА подано на погодження до Департаменту 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) 

документи, що стосуються системи внутрішнього контролю та 

управління ризиками. 

Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державній адміністрації) здійснювався аналіз, надання 

рекомендацій/зауважень та погодження Планів заходів з реагування 

на ризики на 2021-2022 роки та інших документів структурних 

підрозділів КМДА, передбачених Порядком № 690. 

Станом на 31.12.2021 Департаментом внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) затверджено 39 Планів 

заходів з реагування на ризики на 2021-2022 роки структурних 

підрозділів КМДА, що становить 100% загальної кількості Планів 

заходів 

 

45.2 Розробка та затвердження 

стратегічних планів діяльності 

підприємств, установ, організацій 

комунальної власності м. Києва 

на середньострокову перспективу 

2021 Виконано 

завдання 

2021 року 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 

№ 2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

розроблення, затвердження та контролю за виконанням 

середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, 

організацій, установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у 

якому є частка майна комунальної власності територіальної громади 

міста Києва в розмірі не менше як 30%», підприємствами 

проводилася робота з розробки стратегічних планів на період 2020-

2022 роки та 2021-2023 роки. 
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Станом на 31.12.2021 Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) опрацьовано 168 стратегічних планів на 

2020-2022 та 2021-2023 роки 

45.3 Створення бази даних майна 

територіальної громади 

міста Києва з наповненням її 

інформацією про використання 

майна, зокрема управлінських 

рішень власника тощо, в рамках 

концепції Kyiv Smart Сity 

2019-2021  Виконано 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 в 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. 

Станом на 01.01.2022 у складі інформаційно-аналітичної системи 

«Управління майновим комплексом територіальної громади 

м. Києва», розроблено та впроваджено програмні модулі 

«Приватизація комунального майна» та «Оренда комунального 

майна» 

 

 


