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Додаток 1 

 

Звіт 

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік 

за січень-вересень 2017 року 

 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

2.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

2.1.1. Розвиток та підтримка промисловості міста 

1.  Залучення промислових 

підприємств до виконання 

міських цільових програм 

На виконання заходів Комплексної 

київської міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, 

промисловості та споживчого ринку 

на 2015 – 2018 роки у січні-вересні 

2017 року залучено промислові 

підприємства з виробництва 

конкурентоспроможної, 

імпортозамінної продукції, зокрема 

в рамках реалізації договору між 

виконавчим органом Київської 

міської  ради (Київською міською 

державною адміністрацією) та ДК 

«Укроборонпром» від 22.12.2015: 

- офіційно оголошено  про 

завершення державних випробувань 

і сертифікації системи БпАК-МП-1 

для використання в збройних силах 

України. Після отримання 

замовлень, ВАТ «Меридіан 

ім. С.П. Корольова» (виробництво 

безпілотних авіаційних комплексів), 

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції  

152,0 

млрд грн 

123,7 

млрд грн  

81,4% За наявними даними 

офіційної статистики 

(січень-вересень 2017 року) 
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Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

запустить їх в серійне виробництво; 

- розроблено дослідний зразок та 

направлено на випробовування у 

військові частини гранатомет  

РПГ-М7 ПАТ «Маяк» (виробництво 

стрілецької та артилерійської легкої 

зброї, пристроїв спеціального 

призначення для авіаційної техніки; 

модернізація бронетехніки); 

- розроблено дослідний зразок та 

проведено випробування ракетного 

комплексу «Вільха» ДПКБ «Луч» 

(виробництво переносних 

протитанкових комплексів). Всі 

складові ракети «Вільха» вироблено 

в Україні, зокрема нова система 

управління, нове ракетне паливо й 

нова бойова частина; 

- розпочато проведення дослідно 

конструкторської роботи із 

створення нового приладу, 

шифр «Розрядник» ДП «Завод 

«Генератор» за договором з 

КП «Науково-виробничий комплекс 

«Іскра», м. Запоріжжя; 

- виконано дослідно-

конструкторську роботу з розробки 

приладу UA КИУ-7 

(багатопроменевого імпульсного 

клістрону (перетворювач току)) для 

комплектування перспективних 
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вітчизняних РЛС 79К6 та 

«Зоопарк-3» (бойових засобах 

радіотехнічних військ Повітряних 

Сил Збройних сил України), з 

наступним проведенням державних 

випробувань та оформленням 

відповідної документації щодо 

початку серійного виробництва 

2.  Проведення конкурсів, 

виставок-ярмарків  

Проведено презентацію проекту 

конкурсу «Кращий експортер року» 

та нагородження 16 підприємств-

переможців, які отримали почесну 

відзнаку в якості найкращих 

столичних-експортерів, в рамках 

виставки-презентації «Зроблено в 

Києві» (25.05.2017) 

 

Розроблено документацію для 

проведення закупівлі послуг 

«Організація і проведення конкурсу 

«Столичний стандарт якості» 

 

 

Видано розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 11.01.2017 № 13 

«Про проведення виставок-

презентацій промислової продукції 

київських виробників «Зроблено в 

Києві» (зі змінами) 

1. Збільшення 

обсягу експорту 

товарів до 

 

 

 

 

 

 

2. Кількість 

учасників 

конкурсу 

«Столичний 

стандарт якості» 

 

3. Кількість 

проведених 

виставок-ярмарків 

9 020 

млн дол. 

США 

 

 

 

 

 

 

30 од. 

 

 

 

 

 

2 од. 

6 311,5 

млн дол. 

США 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

1 од. 

70,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

50,0% 

За наявними даними 

офіційної статистики 

(січень-серпні 2017 року) 

 

 

 

 

 

 

Проведення конкурсу 

«Столичний стандарт 

якості» заплановано у 

ІV кварталі 2017 року 



4 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

В рамках святкування Дня Києва 

25.05.2017 відбулася виставка-

презентація продукції київських 

товаровиробників «Зроблено в 

Києві». Виставкова експозиція була 

представлена на площі 3000 кв. м, де 

свої досягнення представили 

149 промислових підприємств-

виробників із 10 районів міста 

Києва, 41 наукових установ 

НАН України. Окремими 

експозиціями були представлені: 

науковий парк «Київський 

університет імені Тараса Шевченка», 

освітній інформаційно-

технологічний кластер легкої 

промисловості, Київське 

інвестиційне агентство, Київська 

торгово-промислова палата.  

Всього представлено 197 

виставкових експонентів 

3.  Проведення заходів з 

фахівцями України та 

зарубіжних країн щодо 

питань виходу продукції 

київських підприємств на 

європейський ринок; 

проведення тренінгів за 

участю представників 

промислових підприємств 

міста щодо імплементації 

Відбувся III Національний форум з 

підтримки експорту, в якості 

співорганізатора якого виступив 

Департамент промисловості та 

розвитку промисловості 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (24.05-

25.05.2017) 

Були розглянуті актуальні питання 

Кількість 

проведених 

круглих столів, 

тренінгів 

3 од. 2 од. 66,7%  
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європейського законодавства 

з питань промислових 

стандартів та оцінок 

відповідності країн ЄС 

застосування механізмів державної 

та недержавної підтримки експорту, 

як всередині країни, так і за її 

межами, введення інвестиційної 

діяльності. В програмі форуму взяли 

участь представники промислових 

підприємств м. Києва, Ради 

директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва, Київської 

міської асоціації роботодавців 

В рамках форуму проведено два 

круглі столи: «Інноваційний 

розвиток підприємств м. Києва, як 

основа успішного функціонування 

та економічного зростання» та 

«Використовуй інформацію – будуй 

свій бізнес» 

2.1.2. Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату 

4.  Розробка і подання до 

центральних органів 

виконавчої влади 

дерегуляційних ініціатив (в 

т. ч. щодо спрощення 

адміністративних процедур, 

пов’язаних з відкриттям, 

веденням та закриттям 

бізнесу) 

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) за 

результатами проведеного 

опитування районними в місті Києві 

державними адміністраціями 

підприємців відповідних районів та 

їх громадських об’єднань та наданих 

структурними підрозділами 

виконавчого органу Київської 

Кількість проектів 

регуляторних 

актів 

2 од. – –  
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міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) пропозицій 

сформовано перелік проблемних 

питань ведення бізнесу та пропозиції 

щодо їх вирішення на місцевому та 

державному рівнях 

Зазначений перелік проблемних 

питань розглянуто відповідними 

структурними підрозділами 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та 

підтримано дві пропозиції, які 

можуть бути реалізовані на 

державному рівні за напрямками: 

охорони здоров’я та побутового, 

торговельного обслуговування, 

громадського харчування 

5.  Запровадження прозорого 

обговорення проектів 

регуляторних актів 

виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) та 

Київської міської ради (в т. ч. 

із застосуванням Методики 

оцінки витрат та економічних 

вигід «cost-benefit analysis» та 

М-Тесту) 

Відповідно до вимог Закону України 

«Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської 

діяльності» всі проекти 

регуляторних актів з аналізом 

регуляторного впливу та 

повідомленням про оприлюднення 

розміщуються на Єдиному веб-

порталі територіальної громади 

міста Києва (http://kievcity.gov.ua) з 

метою одержання зауважень та 

пропозицій 

 

Кількість заходів з 

обговорення 

проектів 

регуляторних 

актів 

50 од. 37 од. 74%  
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Протягом січня-вересня 2017 року 

на Єдиному веб-порталі 

територіальної громади міста Києва 

оприлюднено 37 проектів 

регуляторних актів з відповідними 

аналізами регуляторного впливу та 

повідомленнями про оприлюднення, 

з яких: 

21 – проектів рішень Київської 

міської ради (із них 9 проектів 

повторно оприлюднені); 

16 – проектів розпоряджень 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) 

Крім того, Департаментом 

промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

постійно опрацьовуються матеріали, 

зокрема аналіз регуляторного 

впливу стосовно дотримання вимог 

Методики оцінки витрат та 

економічних вигід «cost-benefit 

analysis» та М-Тесту, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2015 № 1151, і у 

разі необхідності надаються 

розробнику регуляторного акту 

відповідні роз’яснення 
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Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) прийнято 

участь у презентації «Покращення 

регуляторного середовища на 

місцях: можливості для бізнес-

об’єднань та влади», яка 

організована Державною 

регуляторною службою України за 

сприяння Центру міжнародного 

приватного підприємництва (СІРЕ – 

Україна) (11.07.2017) 

 

6.  Співпраця виконавчого 

органу Київської міської ради 

(КМДА) з Радою бізнес-

омбудсмена (в т.ч. розгляд на 

експертній раді окремих скарг 

підприємців, поданих 

суб’єктами підприємництва 

на дії чи бездіяльність КМДА) 

Проведено засідання Експертної 

групи за участю представників: 

Департаменту міського благоустрою 

та збереження природнього 

середовища, Департаменту 

містобудування та архітектури, 

Департаменту земельних ресурсів, 

Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури, Департаменту 

фінансів, Департаменту з питань 

державного архітектурно-

будівельного контролю міста Києва, 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації, 

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, 

Кількість скарг 

підприємців, 

розглянутих на 

засіданні 

експертної ради, у 

разі їх 

надходження до 

Ради бізнес-

омбудсмена 

40 од. 6 од. 15,0% 

 

Зменшення кількості скарг, 

які виносяться на розгляд 

експертної групи свідчить 

про те, що столична влада 

оперативно реагує на скарги 

підприємців та, в межах 

компетенції, усуває 

перешкоди з яким 

стикається бізнес у своїй 

роботі 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

КП «Київблагоустрій» та 

ПАТ «Київенерго» (30.03.2017) 

Експертною групою розглянуто 

6 скарг підприємців та надано їм 

роз’яснення 

7.  Диверсифікація діяльності 

КП «Київський міський 

бізнес-центр»: 

- набуття статусу 

акредитованого суб’єкта 

державної реєстрації; 

- запуск проекту «Організація 

молодіжного co-working та 

бізнес-центру» 

Для надання допомоги підприємцям 

з питань ведення діяльності у 

столиці функціонує комунальне 

підприємство «Київський міський 

бізнес-центр», забезпечується 

діяльність районних інформаційно-

консультативних центрів як 

структурних підрозділів 

КП «Київський міський бізнес-

центр» у 9 районах міста (крім 

Дніпровського району) 

Міністерство юстиції України 

акредитувало КП «Київський 

міський бізнес-центр» як суб’єкт 

державної реєстрації у сфері 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців у 

повному обсязі (10.07.2017) 

У січні-вересні 2017 року укладено 

69 договорів з суб’єктами 

підприємництва на надання офісних, 

інформаційно-консультативних та 

інших послуг та надано понад 

11,4 тис. консультацій 

Розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради 

1. Кількість 

наданих 

консультацій 

 

2. Кількість 

укладених 

договорів 

10 000 

од. 

 

 

80 од. 

11 418 

од. 

 

 

69 од. 

114,2% 

 

 

 

86,2% 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 27.02.2017 № 220 

«Про закріплення нежитлових 

приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

за КП «Київський міський бізнес-

центр» закріплено на праві 

господарського відання нежитлові 

приміщення на вул. Ярославів Вал, 

33-Б. Проводилася робота з передачі 

зазначеного приміщення 

КП «Київський міський бізнес-

центр» 

КП «Київський міський бізнес-

центр» підписав меморандум з 

«Вищою міжнародною школою 

бізнесу (ISM Словаччини) у 

Прешові» щодо співпраці в сфері 

науково-методичного розвитку 

муніципального молодіжного 

коворкінг-центру в м. Києві 

(25.07.2017) 

8.  Проведення засідань 

координаційних рад з питань 

розвитку підприємництва та 

регіональної ради 

підприємців в м. Києві, участь 

у заходах взаємодії бізнесу та 

влади (форуми, бізнес-

зустрічі тощо) 

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) проведено: 

- засідання Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва 

при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській 

1. Кількість 

проведених 

засідань 

 

2. Кількість 

заходів 

4 од. 

 

 

 

 

10 од. 

4 од. 

 

 

 

 

18 од. 

100,0% 

 

 

 

 

180,0% 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 
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Програми та заходи, які 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

державній адміністрації) 

(01.02.2017), на якому розглянуто 

питання про:  

 особливості проведення 

заходів державного нагляду 

(контролю) у сферах безпечності та 

якості харчових продуктів; 

 запровадження прозорого 

механізму обговорення проектів 

регуляторних актів, в тому числі 

шляхом залучення суб’єктів 

господарювання міста Києва та їх 

об’єднань до оцінки витрат та 

економічних вигід «cost-benefit 

analysis» та М-Тесту, відповідно до 

вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»; 

 діяльність Координаційної 

ради та план роботи на 2017 рік; 

- засідання регіональної ради 

підприємців в місті Києві 

(24.02.2017, 02.06.2017 та 

08.09.2017), на яких розглянуто:  

 звіт про діяльність регіональної 

ради у 2016 році; 

 особливості проведення 

планових та позапланових перевірок 

у 2017 році; 

 проект постанови Кабінету 
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№ 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Міністрів України «Деякі питання 

реалізації ст. 259 Кодексу законів 

про працю України та ст. 34 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

 підготовку Плану перевірок 

додержання органами державного 

нагляду (контролю) вимог Закону 

України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» в 

частині здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності на 

IV квартал 2017 року» Державною 

регуляторною службою України; 

 скасування наказу Державного 

комітету України з нагляду за 

охороною праці «Щодо визначення 

уповноважених організацій» від 

28.07.2004 № 179» 

- зустріч з представниками 

ПАТ «КРЕДО-БАНК» стосовно їх 

участі у Програмі надання 

фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктам господарювання м. Києва 

(12.01.2017) та «USmart» щодо 

організації 26.03.2017 першої в 

Україні Освітньої виставки-

фестивалю кращих навчальних 

курсів та організацій, яка 
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 
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Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

охоплюватиме курси іноземних мов, 

професійні курси та курси 

підвищення кваліфікації у різних 

сферах (20.01.2017); 

- робочу зустріч з представниками 

Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

«Лідерство в економічному 

врядуванні», на якій обговорено 

Концепцію програми фінансово-

кредитної підтримки малих та 

середніх підприємств м. Києва за 

пріоритетними напрямками 

(20.04.2017) 

- робочі зустрічі з представниками 

Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

«Лідерство в економічному 

врядуванні» (ЛЕВ), Німецько-

Українського фонду та банківських 

структур, на яких обговорено шляхи 

та механізми відновлення програми 

фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів господарювання в місті 

Києві (06.03.2017, 13.03.2017 та 

17.03.2017 відповідно) 

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно з Німецько-
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Українським фондом ініційовано і 

реалізовано Перший фінансовий 

ярмарок, який об’єднав 

представників малих, середніх 

підприємств та влади (04.04.2017) 

Прийнято участь у: 

- конференції «2017-2020. Що 

очікувати ринку МСБ в Україні та 

шляхи виживання», яка проводилася 

Національною платформою малого 

та середнього бізнесу» (23.02.2017).  

- навчальному семінарі на тему: 

«Інструменти впровадження стратегії 

та операційних програм з особливим 

врахуванням фінансових 

інструментів», який відбувся в 

рамках проекту «Підвищення 

інвестиційної привабливості України 

та конкурентоспроможності 

регіонів», м. Варшава (02.03-

08.03.2017); 

- дводенному тренінгу щодо 

моделі Центрів сприяння розвитку 

підприємництва, який проведено в 

приміщенні виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) за 

ініціативи Міністерства розвитку 

республіки Польщі (13.04-

14.04.2017); 

- семінарському занятті на тему: 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

«Актуальні питання розвитку 

підприємництва в Україні» 

(21.04.2017); 

- бізнес-форумі Австрія-Україна 

«Можливості для бізнесу в Україні в 

контексті промислової модернізації» 

за участі представників бізнесу та 

уряду України та Австрії (16.05.2017) 

- V Міжнародній інвестиційній 

конференції «New Ukraine», за участі 

представників бізнесу та влади 

України та зарубіжжя (17.05.2017); 

- регіональному семінарі в Грузії в 

рамках міжнародної програми 

Шведської міжнародної агенції з 

розвитку та кооперації (SIDA) 

«Private Sector Growth Strategies» 

(PSGS) (27.05.2017-04.06.2017); 

- тематичному короткостроковому 

семінарі «Європейська інтеграція в 

умовах реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС» 

(26.06.2017); 

- семінарі з питань державної 

допомоги, організатором якого був 

Антимонопольний комітет України 

в рамках реалізації проектів 

технічної допомоги ЄС «Підтримка 

впровадження систем контролю 

державної допомоги в Україні», яка 

спрямовано на підтримку розвитку 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

системи моніторингу та контролю 

державної допомоги в Україні у 

відповідності зі стандартами ЄС 

(26.07.2017); 

- «прямій лінії», яка була 

організована комунальною 

бюджетною установою 

«Контактний центр міста Києва» в 

рамках проекту «Прямий зв'язок з 

київською міською владою» 

(11.07.2017); 

- круглому столі «Актуальні 

питання підприємництва в місті 

Києві. Проблеми та шляхи їх 

вирішення», який проходив у 

приміщенні Київської міської 

державної адміністрації (15.09.2017) 

2.1.3. Інвестиційна політика 

9.  Укладання інвестиційних 

договорів за результатами 

проведених конкурсів із 

залучення інвесторів 

У січні-вересні 2017 року укладено 3 

інвестиційні договори, з 

орієнтовним обсягом інвестицій 

понад 500 млн грн, за проектами: 

- облаштування підземного 

переходу між вулицями 

Костьольною, Михайлівською, 

Софіївською та Майданом 

Незалежності в Шевченківському 

районі (договір від 25.04.2017 

№ 050-13/і/163); 

- будівництво житлового будинку з 

Кількість 

договорів 

15 од. 3 од. 20% 1. Відсутність затвердженої 

містобудівної документації 

по інвестиційним проектам з 

високою стадією готовності, 

що значно подовжує строк 

підготовчих 

(передінвестиційних) робіт 

2. Супротив громадськості 

щодо реалізації окремих 

інвестиційних проектів 

3. Недотримання 

суб’єктами погодження 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

об’єктами соціально-культурного 

призначення та підземним 

паркінгом (з виділенням частки 

квартир для потерпілих від 

діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на 

вул. Оноре де Бальзака 

(вул. Польова) в Деснянському 

районі (договір від 30.05.2017 

№ 050-13/і/164); 

- будівництво спортивного 

комплексу на проспекті Генерала 

Ватутіна в Деснянському районі 

(договір від 27.06.2017 № 050-

13/і/165) 

проектів рішень Київської 

міської  ради/ розпоряджень 

виконавчого органу 

Київської міської  ради 

(Київської міської  

державної адміністрації) 

щодо реалізації 

інвестиційних проектів 

визначених Регламентом 

строків погодження 

10.  Забезпечення участі міста  

Києва в ключових 

міжнародних заходах щодо 

розвитку міст та інвестицій: 

- проведення щорічного 

Інвестиційного форуму міста 

Києва; 

- участь у Міжнародній 

виставці нерухомості «МІРІМ 

2017» (м. Канни, Франція); 

-  «European Week of 

Regions and Cities 2017» 

(м. Брюссель, Королівство 

Бельгія); 

- Fund Forum International 

(м. Берлін, Німеччина); 

- City Prosperity Initiative – 

Взято участь у: 

- Міжнародній виставці нерухомості 

«МІРІМ 2017», м. Канни, Франція 

(14-17.03.2017), в рамках якого 

м. Київ отримав нагороду у рейтингу 

видання Foreign Direct Investment 

Magazine «Global cities of the future 

2016-2017». Нагороду столиці 

України присудили у номінації «Cost 

effectiveness» (показник 

рентабельності). За підсумками 

участі м. Києва у «МІРІМ 2017» 

проведено прес-конференцію в 

ІА «Інтерфакс-Україні» (м. Київ, 

20.03.2017); 

- міжнародній інвестиційній 

виставці «Investment Management 

Кількість заходів 6 од. 11 од. 183,3%  
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Metropolitan Cities 

International Conference: 

Municipal Finance & Urban 

Economy (м. Женева, 

Швейцарія); 

- The World Forum for 

Foreign Direct Investment 

(м. Шанхай, Китай) 

Exhibition» (ІМЕ), м. Франкфурт, 

Федеративна Республіка Німеччина 

(07.04-08.04.2017); 

- семінарі щодо сприяння залучення 

інвестицій та розвитку 

співробітництва на запрошення 

Посольства Китайської Народної 

Республіки, провінція міст Фучжоу, 

Чанша, Сямень, Путянь  

Китайської Народної Республіки  

(05.04-29.04.2017); 

- Всеукраїнському семінарі-нараді 

щодо актуальних проблем реалізації 

державної регіональної політики, 

м. Полтава (27.04-28.04.17); 

- 9 Європейському економічному 

конгресі, м. Катовіце, Польща 

(08.05-12.05.2017); 

- «Першому бізнес-форумі 

української діаспори», м. Київ  

(18.05-19.05.2017); 

- бізнес-форумі «Австрія-Україна», 

м. Київ (16.05.2017);  

- виставці «Зроблено в Києві», 

м. Київ (25.05.2017); 

- спільному засідання правління 

Українського союзу промисловців і 

підприємців та Антикризової ради 

громадських організацій України, 

м. Київ (11.06.2017); 

- Національному Форумі 
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«Трансформація України», м. Київ 

(26.06.2017) 

Організовано та проведено 

Інвестиційний форум м. Києва, 

м. Київ (26.09.2017), який об’єднав 

понад 600 учасників з різних країн 

світу – представників бізнесу та 

інвестиційної спільноти, органів 

міської та державної влади, 

експертів та медіа, серед яких 200 

потенційних інвесторів 

11.  Інформування інвесторів 

щодо інвестиційної 

привабливості міста Києва: 

- підготовка та 

виробництво інформаційно-

презентаційного продукту  

щодо інвестиційного 

потенціалу міста Києва; 

- розсилка ключових 

повідомлень для провідних 

профільних медіа-ресурсів в 

Україні та за кордоном; 

- забезпечення ефективної 

роботи інвестиційного веб-

порталу «Invest in Kyiv» 

Виготовлено буклет «InvestinKyiv» 

про економічний та інвестиційний 

потенціал міста Києва 

Забезпечувалося наповнення 

сторінок та редагування розділів 

порталу «Invest in Kyiv». На веб-

порталі розміщено інформацію щодо 

інвестиційного та експортного 

потенціалів м. Києва 

Підготовлені та розіслані ключові 

повідомлення щодо інвестиційного 

потенціалу та участі «МІРІМ 2017», 

виставці «Investment Management 

Exhibition» (IME), Бізнес-форумі 

української діаспори, III Форумі 

енергоефективного партнерства’17 

«Енергетичний менеджмент: Досвід 

кращих», виставці «Зроблено в 

Києві», анонсування проведення 

Інвестиційного форуму м. Києва, 

1. Кількість 

ключових 

повідомлень 

 

2. Кількість 

буклетів 

 

3. Відвідуваність 

веб-порталу  

24 од. 

 

 

 

300 од.  

 

 

20 000 

відвідувань 

на рік 

31 од. 

 

 

 

500 од. 

 

 

9 944 

відвідувань 

129,2% 

 

 

 

166,7% 

 

 

49,7% 
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представлення дипломатичному 

корпусу концепції проведення 

Інвестиційного форуму м. Києва, 

участі підприємств у Програмі 

підтримки експорту до Канади 

U CAN EXPORT, анонсування 

проведення 26.10-27.10.2017 в 

Україні VII Міжнародного форуму 

«Дні Польського Бізнесу», 

інформацію щодо набору груп у 

бізнес-тури ринками нерухомості 

Іспанії та Катару, підвищення 

кредитних рейтингів Києва 

міжнародним агентством Moody's, 

проведення Інвестиційного форуму 

м. Києва, проведення інвестиційних 

конкурсів тощо 

2.1.4. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення 

12.  Проведення засідань міської 

та районних тимчасових 

комісій з питань погашення 

заборгованості із виплати 

заробітної плати, пенсій, 

стипендій та інших 

соціальних виплат. 

Налагодження конструктивної 

співпраці з контролюючими 

та правоохоронними 

органами щодо притягнення 

до відповідальності 

Питання погашення заборгованості 

із заробітної плати на підприємствах 

міста щомісячно розглядалося на 

засіданнях міської та районних в 

місті Києві тимчасових комісій з 

питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

Протягом січня-вересня 2017 року: 

- проведено 99 засідань 

відповідних комісій, на яких 

Зниження 

заборгованості із 

виплати заробітної 

плати до 

27,1  

млн грн 

95,6 

млн грн 

в 3,5 раза 

більше 

На загальну ситуацію щодо 

зростання заборгованості із 

заробітної плати значно 

впливає незадовільний стан 

її погашення на державних 

підприємствах міста, які 

належать до сфери 

управління центральних 

органів виконавчої влади 

(55% загальної суми 

заборгованості) 

Заборгованості із виплати 
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(адміністративної, 

кримінальної) посадових осіб 

підприємств-боржників за 

порушення законодавства про 

працю та оплату праці 

заслухано 431 керівників 

підприємств-боржників та всіх їх 

попереджено про відповідальність 

за порушення законодавства про 

працю та оплату праці; 

- надіслано 113 листів-звернень 

(подань) до власників або 

уповноважених ними органів 

164 підприємств-боржників щодо 

сприяння у прискоренні погашення 

заборгованості із заробітної плати та 

недопущення її виникнення у 

подальшому; 

- передано до контролюючих та 

правоохоронних органів 

інформацію про 118 підприємствах-

боржниках для вжиття відповідних 

заходів реагування, керівникам 

підприємств надано 

1 029 рекомендацій щодо усунення 

виявлених порушень законодавства 

та недопущення їх у подальшому 

За інформацією Головного 

управління Держпраці у Київській 

області у січні-вересні 2017 року 

проведено 69 перевірок 

підприємств-боржників із виплати 

заробітної плати, за результатами 

яких внесено 57 приписів, складено 

55 протоколів про адміністративне 

правопорушення за статті 41 

заробітної плати на 

підприємствах державного 

сектору економіки 

порівняно з початком 

2017 року збільшилася на 

4,7 млн грн (109,8%) 

Заборгованість в установах 

фінансової сфери (банки, які 

ліквідовуються) – 

14,1 млн грн 

Погашення зазначеної 

заборгованості здійснюється 

Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб 

відповідно до Закону 

України «Про систему 

гарантування вкладів 

фізичних осіб» 

Виникли борги із заробітної 

плати на 61 підприємстві на 

загальну суму 20,5 млн грн, 
зокрема на: 

Корпорації «Індустріальна 

спілка Донбасу» – 

6,8 млн грн; 

ДП «Радіовимірювач» – 

0,7 млн грн; Корпорація 

«Альтіс-холдинг» – 

0,7 млн грн; ДП «Київський 

інститут інженерних 

вишукувань і досліджень 
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Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, 

які направлено до районних судів 

м. Києва 

У січні-вересні 2017 року 

підприємствами-боржниками 

міста Києва погашено 

заборгованість із заробітної плати на 

суму майже 49,1 млн грн 

«Енергопроект» – 

0,6 млн грн; ПАТ НДІ 

«Електромеханічних 

приладів» – 0,6 млн грн 

тощо 

13.  Проведення засідань міської 

та районних робочих груп 

(комісій) з питань легалізації 

виплати заробітної плати і 

зайнятості населення 

Проведення широкої 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

громадян та роботодавців 

щодо негативних соціальних 

наслідків нелегальних 

трудових відносин та виплати 

заробітної плати в 

«конвертах» 

Інформація щодо економічних та 

соціальних переваг отримання 

легальних доходів та оформлення 

належним чином трудових відносин, 

забезпечення участі в системі 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування постійно 

висвітлюється на Єдиному веб-

порталі територіальної громади міста 

Києва та на сайті Департаменту 

соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

За результатами розгляду звернень 

громадян, інформація щодо фактів 

виплати неофіційної заробітної плати 

або неналежного оформлення 

трудових відносин, направляється до 

міських підрозділів  Державної 

фіскальної служби Державної служби 

з питань праці та Національної 

Зростання 

середньої 

заробітної плати 

112,7% 131,2% – За наявними даними 

офіційної статистики 

(вересень 2017 року у 

порівнянні з відповідним 

місяцем минулого року) 



23 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

поліції України в порядку 

інформування та відповідного 

реагування 

Протягом січня-вересня 2017 року 

підрозділами з питань праці міста: 

- проведено аналіз ситуації на 

520 підприємствах в рамках 

контролю щодо дотримання 

мінімальних державних гарантій з 

оплати праці; 

- передано інформацію щодо 

188 підприємств до контролюючих та 

правоохоронних органів для вжиття 

заходів реагування до посадових осіб 

підприємств за порушення норм 

трудового законодавства 

Переліки окремих підприємств, на 

яких за результатами проведеного 

моніторингу виявлено, що розмір 

середньої заробітної плати значно 

нижчий середнього показника по 

м. Києву за відповідним видом 

економічної діяльності, 

надсилаються до органів Державної 

фіскальної служби міста для 

проведення перевірок та вжиття 

відповідних заходів реагування 

Протягом січня-вересня 2017 року 

зазначена інформація надіслана щодо 

123 столичних суб'єктів 

господарювання 
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У місті також активно працювала 

міська та районні робочі групи 

(комісії) з питань легалізації 

заробітної плати і зайнятості 

населення, до складу яких входять 

представники фіскальних органів, 

органів Пенсійного фонду, Державної 

служби з питань праці та органів 

Національної поліції України 

У січні-вересні 2017 року: 

- проведено 86 засідань таких 

робочих груп (комісій), на яких 

заслухано керівників 

684 підприємств та організацій 

столиці, що мають невиправдано 

низький рівень заробітної плати (в 

окремих випадках навіть нижче 

розміру мінімальної заробітної 

плати). За результатами засідань 

суб’єктам господарювання 

рекомендується вживати дієвих 

заходів щодо поступового 

підвищення заробітної плати до 

середнього рівня по місту (за 

відповідним видом економічної 

діяльності) з урахуванням фінансових 

можливостей 

За результатами вжитих спільних 

заходів та контрольно-перевірочної 

роботи територіальними органами 

Державної фіскальної служби 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

м. Києва протягом січня-вересня 

2017 року:  

- виявлено та залучено до 

оподаткування майже 2,0 тис. 

найманих осіб, не оформлених 

належним чином роботодавцями (до 

бюджету м. Києва додатково 

надійшло 0,7 млн грн податку з 

доходів фізичних осіб та майже 

0,9 млн грн єдиного соціального 

внеску); 

- залучено до державної реєстрації 

2,7 тис. фізичних осіб (сума 

сплачених ними податків становила 

1,5 млн грн); 

- за рахунок проведеної 

індивідуальної роз’яснювальної 

роботи підвищили рівень заробітної 

плати майже 1,8 тис. суб’єктів 

господарювання (додатково 

надійшло до бюджету м. Києва понад  

11,9 млн грн податку на доходи 

фізичних осіб); 

- за результатами проведених 

70 перевірок у 60 суб’єктів 

господарювання виявлено порушення 

законодавства (загальна сума 

додатково нарахованого податку на 

доходи фізичних осіб становила 

майже 5,3 млн грн та майже 1,9 млн 

грн єдиного соціального внеску); 
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до 

запланованого 

 

- майже 2,8 тис. суб’єктів 

господарювання підвищили рівень 

заробітної плати найманим 

працівникам (за рахунок чого рівень 

надходжень податку на доходи 

фізичних осіб зріс майже на  

15,0 млн грн) 

14.  Сприяння збереженню 

існуючих робочих місць та 

розширенню сфери 

прикладання праці за рахунок 

створення нових робочих 

місць 

Питання утримання ситуації у сфері 

зайнятості населення знаходиться під 

постійним контролем міської влади: 

проводиться постійний моніторинг у 

сфері зайнятості населення, робота з 

розширення сфери прикладання праці 

за рахунок створення робочих місць 

За даними Київського міського 

центру зайнятості у січні-вересні 

2017 року: 

- кількість громадян, які 

перебували на обліку в центрах 

зайнятості і шукали роботу, 

становила 26,2 тис. безробітних осіб, 

з яких 14,6 тис. осіб зареєстровано у 

звітному році; 

- працевлаштовано за сприянням 

служби зайнятості 10,5 тис. 

безробітних осіб, що на 5,7% більше 

порівняно з відповідним періодом 

попереднього року; 

- отримали одноразову виплату 

допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької 

Чисельність 

прийнятих на 

роботу на створені 

нові робочі місця 

70  

тис. осіб 

44,7 

тис. осіб 

63,9%  
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

діяльності та зареєструвалися як 

суб’єкти підприємництва – 87 осіб 

безробітних; 

- працевлаштовано на нові робочі 

місця шляхом компенсації 

роботодавцям єдиного соціального 

внеску – 144 особи; 

- проходили професійне навчання – 

понад 2,5 тис. безробітних осіб; 

- реалізували ваучер на навчання –

14 осіб; 

- взяли участь в громадських 

роботах та інших роботах 

тимчасового характеру –  

майже 3,1 тис. безробітних осіб; 

- навантаження в розрахунку на 

10 вільних робочих місць  

(вакансій) на кінець вересня 

2017 року – 8 осіб (12 осіб на кінець 

вересня 2016 року) 

15.  Надання консультацій, 

відповідної професійної 

підготовки з орієнтації на 

підприємницьку діяльність, 

одноразової виплати 

допомоги по безробіттю для 

відкриття власної справи. 

Проведення масових 

інформаційних та 

профорієнтаційних заходів за 

участю роботодавців, у першу 

У січні-вересні 2017 року надано 

218 консультацій з питань пошуку, 

відбору та найму персоналу, 

оформлення трудових відносин, 

державної реєстрації суб’єктів 

господарювання, податкового 

законодавства тощо 

 

 

Служба зайнятості сприяє розвитку 

підприємництва шляхом надання 

1. Кількість осіб, 

яким надано 

послуги з питань 

організації 

підприємницької 

діяльності та 

ведення власної 

справи  

 

2. Чисельність 

осіб, які відкрили 

500 осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 осіб 

 

305 осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 осіб 

 

61,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до абзацу 1 

пункту 2 частини 1 статті 7 
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чергу серед учнів 

загальноосвітніх шкіл та 

молоді, яка вперше шукає 

роботу, з метою 

популяризації та підвищення 

престижності робітничих 

професій 

одноразової виплати по безробіттю 

для організації підприємницької 

діяльності та проведення 

відповідних семінарів. Особлива 

увага приділяється послідовності 

кроків безробітного до створення 

власного бізнесу 

У січені-вересні 2017 року:  

- проведено семінари: 

 «Як розпочати свій бізнес» 

(72 семінари, охоплено 

624 особи); 

 «Від бізнес-ідеї до власної 

справи» (15 семінарів, 

охоплено 120 осіб); 

- проходили професійне навчання: 

 з основ підприємницької 

діяльності – 54 особи;  

 за професіями спрямованими 

на подальшу самозайнятість 

(перукар, манікюрниця, 

кондитер, візажист, закрійник, 

кухар, кравець тощо) – 

164 безробітних 

 

У січні-вересні 2017 року проведено: 

- 26 «Уроків реального трудового 

життя», якими охоплено понад 

0,8 тис. учнів старших класів шкіл 

міста Києва, з метою ознайомлення 

учнів з ситуацією на сучасному 

власну справу 

шляхом 

отримання 

одноразової 

виплати допомоги 

по безробіттю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кількість осіб, 

охоплених 

профорієнтаційни-

ми послугами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  

тис. осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,3 

тис. осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,3% 

Закону  України «Про збір 

та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування» всі фізичні 

особи-підприємці 

зобов’язані сплачувати 

єдиний соціальний внесок в 

розмірі 704 грн на місяць, 

навіть якщо тимчасово не 

мають ніякого прибутку, що 

є непривабливим для осіб, 

які тільки планують 

започаткувати власну 

справу 
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ринку праці, правилами та 

помилками вибору професії, 

формування мотивації до вибору 

актуальних на ринку праці 

професій, зокрема – робітничих; 

- 26 екскурсій на підприємства 

міста, охоплено майже 0,6 тис. 

старшокласників 

Учні побували на провідних 

підприємствах міста і 

познайомилися з робітничими 

професіями: ВАТ «Київський 

маргариновий завод» (машиністка, 

лаборант, оператор, пакувальник), 

Київський ремонтно-механічний 

завод (електромонтер, 

електрогазозварник, стругальник, 

терміст, коваль, транспортувальник, 

ливарник, фрезерувальник),  

АНТК імені О. К. Антонова 

(електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування, коваль, 

пресувальник – вулканізаторник, 

слюсар з механоскладальних робіт, 

чистильник металу, шліфувальник), 

санаторій «Феофанія», 

ТОВ ВК «Велма», акціонерна 

енергопостачальна компанія 

«Київенерго», «Бліц-інформ», 

ПП «Ярослав», «Пожежна частина 



30 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

№ 13», ТОВ «Відзнака», 

ВАТ ШФ «Воронін», 

підприємство «Тойота – Україна», 

інститут мікробіології і вірусології  

ім. Д. К. Заболотного тощо; 

- 14 семінарів для працівників 

освіти, майже 0,4 тис. осіб отримали 

методичну допомогу від 

профконсультантів служби 

зайнятості 

2.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин 

16.  Організація проведення 

землевпорядних робіт, 

проектно-вишукувальних 

робіт, розробка технічної 

документації із землеустрою 

та інвентаризації земель 

Згідно з даними міського земельного 

кадастру проведено земельно-

кадастрову інвентаризацію на площу  

73,0 тис. га  

У січні-вересні 2017 року: 

 прийнято рішення Київської 

міської ради від 06.07.2017 

№ 772/2934 «Про розроблення 

проекту землеустрою щодо 

встановлення та зміни меж міста 

Києва», відповідно до якого 

проведено електронні торги та 

визначено розробника проекту 

землеустрою щодо встановлення та 

зміни меж міста Києва (укладено 

договір з КП «Київський інститут 

земельних відносин» від 18.09.2017 

№ 31) 

 

Площа земель 

міста, на яких 

проведено 

земельно-

кадастрову 

інвентаризацію  

74,9 

тис. га 

73,0 

тис. га 

97,5%  
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 укладено з КП «Київський 

міський центр земельного кадастру 

та приватизації землі» договір від 

04.09.2017 № 450 про закупівлю 

послуг з розробки технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель міста Києва за 

державні кошти по об’єктах 

комунальної власності, що 

перебувають у господарському 

віданні (на балансі) комунального 

підприємства 

«Київжитлоспецексплуатація» 

Головне управління 

Держгеокадастру у м. Києві 

здійснює реєстрацію земельних 

ділянок в Державному земельному 

кадастрі відповідно до розроблених 

технічних документацій із 

землеустрою та інвентаризації 

земель 

У січні-вересні 2017 року: 

- укладено 117 договорів щодо 

оренди земельних ділянок та 119 

додаткових угод; 

- зареєстровано 1 032 кадастрових 

справ 

- опрацьовано 2 905 клопотань 

про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 
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17.  Формування ринку землі, 

землеоціночні та 

землевпорядні роботи для 

продажу та оренди ділянок 

У січні-вересні 2017 року : 

- проводилися землевпорядні, 

землеоціночні роботи та 

розроблялася містобудівна 

документація з підготовки ділянок 

до продажу, розроблено ряд 

тендерних документацій по 

предметам закупівлі послуг з 

підготовки до продажу ряду 

земельних ділянок; 

- укладалися договори на 

виконання експертної грошової 

оцінки земельних ділянок, 

призначених для продажу; 

- проведено 3 аукціони з продажу 

земельних ділянок або прав на них 

(07.03.2017, 28.03.2017, 27.07.2017); 

- продано 9 земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення з розташованими на 

них об’єктами нерухомого майна 

Загальна сума 

надходжень 

коштів до 

бюджету міста 

Києва за рахунок 

земельних 

ресурсів міста 

Києва, в тому 

числі від продажу 

4 150 

млн грн 

3 913,5 

млн грн 

 

 

 

 

 

 

115,3 

млн грн 

94,3%  

18.  Розробка проектів 

землеустрою щодо організації 

і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду 

та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-

культурного, 

лісогосподарського 

призначення, земель водного 

У січні-вересні 2017 року роботи не 

виконувалися 

Встановлення меж  25,0 

тис. га 

– – У січні-вересні 2017 року 

була відсутня потреба в 

розробленні зазначених 

проектів землеустрою 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні 

земель та їх 

режимоутворюючих об’єктів 

19.  Розвиток та утримання 

інформаційно-аналітичних 

систем у містобудівній та 

землевпорядній діяльності, 

моніторингу забудови та 

використання земель. 

Актуалізація даних та 

оновлення картографічних 

матеріалів  

Підготовлено технічні вимоги до 

проекту «Модернізація міської 

інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної 

діяльності (ПК МІАС ЗМД) 

«Містобудівний кадастр м. Києва» 

та до проекту «Розробка 

інформаційного ресурсу 

територіальної структури міста з 

детальним описом характеристик та 

техніко-економічними показниками» 

У січні-вересні 2017 року внесено 

інформацію по 589 га до 

містобудівного кадастру 

 

Проводилася роботи з 

аерофотозйомки території м. Києва з 

роздільною здатністю 5 см та 

виготовлення цифрових 

ортофотопланів з роздільною 

здатністю 5 см відповідно до 

укладеного 28.04.2017 договору 

1. Частка об’єктів 

міського простору, 

що внесені до 

містобудівного 

кадастру  

 

 

2. Частка земель 

міста, що внесена 

до міського 

земельного 

кадастру  

20,0% 

загальної 

кількості 

об’єктів 

 

 

 

86,0% 

загальної 

площі 

земель 

міста 

7,0% 

загальної 

кількості 

об’єктів 

 

 

 

86,0% 

загальної 

площі 

земель 

міста 

35,0% 

 

 

 

 

 

 

100,0%  

 

20.  Розробка та затвердження 

основних документів 

містобудування: 

Генерального плану Києва, 

планів зонування міста, 

У січні-вересні 2017 року: 

- продовжувалася розробка 

Генерального плану Києва та планів 

зонування міста (виконано III та IV 

етапи  робіт – 17327,3 га); 

Кількість проектів 

документів / 

документів 

20 од. – –  
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% виконання  

до 

запланованого 

 

детальних планів розвитку 

окремих територій 

- виконано I етап 3 детальних 

планів території міста Києва: 

 о. Труханів – 587 га; 

 о. Гідропарк – 192 га; 

 району садибної забудови 

с. Троєщина – 911 га; 

- доопрацьовувалися проектні 

матеріали 7 детальних планів 

території міста Києва 

21.  Проведення розробки 

інтегрованого плану розвитку 

транспортної інфраструктури 

м. Києва та його приміської 

зони 

Департаментом транспортної 

інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

17.03.2017 було оголошено тендерну 

процедуру на розробку Концепції 

інтегрованого розвитку 

транспортної інфраструктури «План 

сталої міської мобільності м. Києва», 

яка не відбулася через відсутність 

пропозицій 

Інтегрований план  – – Проведення закупівлі 

послуг «Розробка 

Комплексної схеми 

транспорту м. Києва у 

складі інтегрованого плану 

розвитку транспортної 

інфраструктури м. Києва» та 

його приміської зони» 

планується на ІV квартал 

2017 року 

2.1.6. Розвиток індустрії туризму 

22.  Організація та проведення 

виставок, семінарів, нарад та 

науково-практичних 

конференцій з питань розвитку 

туризму в місті Києві із 

залученням вітчизняних та 

іноземних фахівців 

Взято участь у виставках: 

- New York Times Travel Show, 

м. Нью-Йорк, США (27.01-

29.01.2017), 

- Baltour 2017, м. Рига, Латвія  

(03.02-05.02.2017); 

- IMTM 2017, м. Тель-Авів, Ізраїль 

(07.02-08.02.2017); 

- ITB 2017, м. Берлін, 

Кількість 

виставок, 

семінарів, нарад 

15 од. 11 од. 73,3% Внесено зміни до паспорту 

бюджетної програми 

місцевого бюджету на 

2017 рік (КПКВ 7317500 

«Інші заходи пов’язані з 

економічною діяльністю») в 

частині зменшення кількісті 

заходів з 15 од. до 11 од. 
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до 
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Федеративна Республіка Німеччина 

(08.03-12.03.2017); 

- UITT, м. Київ, Україна,  

(29.03-31.03.2017); 

- COTTM, м. Пекін, Китайська 

Народна Республіка (29.03-

31.03.2017); 

- IMEX, м. Франкфурт, 

Федеративна Республіка Німеччина 

(16.05-18.05.2017); 

- IFTM Tor Resa, м. Париж, 

Французька Республіка (26.09-

29.09.2017)  

Проведено 3 семінари: 

- Підготовка міста Києва до 

пісенного конкурсу «Євробачення – 

2017» (27.04.2017); 

- Кращі практики надання 

екскурсійних послуг для гостей 

пісенного конкурсу «Євробачення – 

2017» та інформування про 

особливості екскурсійної діяльності 

під час проведення масових 

розважальних подій міжнародного 

рівня в місті Києві (24.04-

30.04.2017); 

- «Розвиток подієвого та ділового 

туризму в м. Києві «Kyiv nice  

for MICE» (25.09.2017) 

Проведено закупівлю на проведення: 

- семінару «Маркетинг 
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Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

туристичного продукту в м. Києві»; 

- фотовиставки в Мінську 

(Республіка Беларусь) 

23.  Організація рекламно-

інформаційних турів для 

закордонних представників 

туристичної галузі та ЗМІ 

У січні-вересні 2017 року проведено 

рекламно-інформаційні прес-тури 

для: 

- представників країн учасників 

пісенного конкурсу «Євробачення – 

2017»; 

- представника Об’єднаного 

Королівства Британії та північної 

Ірландії; 

- представників Американських ЗМІ 

Кількість турів 5 од. 3 од. 60,0% Внесено зміни до паспорту 

бюджетної програми 

місцевого бюджету на 

2017 рік (КПКВ 7317500 

«Інші заходи пов’язані з 

економічною діяльністю») в 

частині зменшення кількісті 

турів з 5 до 1 од. 

Додаткові прес-тури 

проведено за рахунок 

економії коштів 

24.  Організація реклами 

туристичних можливостей 

міста Києва в засобах масової 

інформації та на зовнішніх 

носіях 

Проводилася робота з розміщення 

реклами туристичних можливостей 

міста Києва в засобах масової 

інформації та на зовнішніх носіях – 

розміщення реклами в періодичних 

бортових виданнях авіакомпаній 

східної та центральної Європи 

(Wizz-Air, LOT, BelAvia, Panorama 

(МАУ)) та бортових журналах 

потягів Intercity 

Кількість 

розміщеної 

реклами в засобах 

масової 

інформації та на 

зовнішніх носіях 

50 од. 8 од. 16,0% Внесено зміни до паспорту 

бюджетної програми 

місцевого бюджету на 

2017 рік (КПКВ 7317500 

«Інші заходи пов’язані з 

економічною діяльністю») в 

частині зменшення кількісті 

розміщеної реклами в 

засобах масової інформації 

та на зовнішніх носіях з 50 

до 7 од. 

25.  Виготовлення промо-роликів 

про місто Київ, в тому числі 

циклу інформаційних сюжетів 

і документальних фільмів 

У вересні 2017 року проведено 

закупівлю послуг з виготовлення 

промо-ролику про м. Київ, в тому 

числі циклу інформаційних сюжетів 

та документальних фільмів 

Кількість 

виготовлених 

промо-роликів 

2 од. – – Внесено зміни до паспорту 

бюджетної програми 

місцевого бюджету на 

2017 рік (КПКВ 7317500 

«Інші заходи пов’язані з 

економічною діяльністю») в 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

частині зменшення кількісті 

виготовлених промо-роликів 

з 2 до 1 од. 

 

26.  Встановлення нових та 

оновлення існуючих 

вказівників до об'єктів 

екскурсійного показу та 

туристичних інформаційних 

стендів (пілонів), в т. ч. 

іноземними мовами 

Здійснено закупівлю з оновлення 

вказівників та стендів (пілонів). 

Складено дефектні акти, локальні та 

загальні кошториси, проведено 

експертизу по 47 існуючим 

вказівникам та 50 існуючим стендам 

(пілонам). За результатами 

проведених робіт: 

- 22 вказівника демонтовано та 

знаходяться на реставрації 

- 37 стендів (пілонів) оновлено 

Підписано прямий договір на 

виконання проектно-кошторисної 

документації на встановлення 10 

нових стендів (пілонів) 

 

1. Кількість 

вказівників 

 

2. Кількість 

стендів (пілонів) 

95 од. 

 

 

91 од. 

– 

 

 

37 од. 

– 

 

 

40,7% 

Роботи з оновлення 

вказівників та стендів 

(пілонів) тривають та 

плануються закінчити у 

ІV кварталі 2017 року 

27.  Облаштування місць 

паркування, стоянок і зупинок 

туристично-екскурсійного 

автотранспорту відповідними 

знаками і розміткою 

За січень-вересень 2017 року 

виконано роботи з нанесення 

відповідної розмітки біля 

встановлених знаків на 20 зупинках 

туристичного транспорту із 22, що 

були облаштовані знаками у 

2016 році 

Кількість місць 

паркування 

33 од. 20 од. 66,7% Внесено зміни до Договору 

щодо кількості зупинок 

туристичного транспорту, 

на яких нанесено відповідну 

розмітку в частині 

зменшення їх кількості з 22 

до 20 у зв’язку зі зміною 

вулично-дорожньої мережі 
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2.2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

2.2.1. Житлова політика 

28.  Будівництво (придбання) 

житла для дітей-сиріт 

Програмою економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 

2017 рік на заходи з придбання 

житла для черговиків квартирного і 

соціального квартирного обліку 

передбачено 10 000,0 тис. грн  

У звітному періоді здійснена 

закупівля 10 квартир загальною 

площею 503,1 кв м та загальною 

вартістю 9 929,4 тис. грн 

Разом з тим, на замовлення 

КП «Спецжитлофонд»: 

- у січні-вересні 2017 року 

завершено будівництво житлового 

будинку на вул. Професора 

Підвисоцького, 4-В на 550 квартир, 

з яких, 122 квартири загальною 

площею 6 920,5 кв. м збудовано для 

працівників медичних закладів 

комунальної форми власності 
м. Києва за собівартістю на умовах 

співфінансування – кошти громадян 

та кошти КП «Спецжитлофонд». 

Сертифікат готовності об’єкту  

від 30.05.2017 

- заплановано проведення робіт з 

реконструкції житлового будинку 

на бульв. Кольцова, 24-А (колишній 

Будівництво 

(придбання) житла  

4,1  

тис. м
2
 

– – Передача та перерахування 

коштів забудовнику 

заплановано на ІV квартал 

2017 року 
29.  Будівництво (придбання) 

житла для соціально 

незахищених верств 

населення, які потребують 

поліпшення житлових умов  

Будівництво 

(придбання) житла 

1,6 

тис. м
2
 

– – 

30.  Будівництво (придбання) 

житла для вирішення житлових 

питань громадян, які 

потребують поліпшення 

житлових умов та проживають 

в непридатних для проживання 

(аварійних) приміщеннях 

Будівництво 

(придбання) житла 

6,3 

тис. м
2
 

0,5  

тис. м 
2
 

7,9% 

31.  Будівництво (придбання) 

житла для одиноких 

громадян, які перебувають на 

квартирному обліку 

Будівництво 

(придбання) житла 

4,2 

тис. м
2
 

– – 

32.  Будівництво (придбання) 

житла для тимчасового 

поліпшення житлових умов 

Будівництво 

(придбання) житла 

19,1 

тис. м
2
 

– – 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

гуртожиток, визнаний непридатним 

для проживання), та гостро 

аварійного будинку на 

вул.Дмитрівській,60/19 

Фінансування робіт на цих об’єктах 

планується здійснити за рахунок 

залучених коштів 

На даний час ступінь готовності 

робіт з реконструкції на 

вул. Дмитрівській, 60/19 – 58,4% 

2.2.2. Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення енергоефективності та енергозбереження 

33.  Виконання  енергоефективних 

заходів у житлових будинках 

міста Києва, в яких створено 

ОСББ та ЖБК, на умовах 

співфінансування  з міського 

бюджету та  реалізація 

програми здешевлення 

кредитів, що надаються ОСББ 

та ЖБК, на впровадження 

енергоефективних заходів 

У січні-вересні 2017 року проведено 

конкурс проектів з реалізації 

енергоефективних заходів у 

житлових будинках міста Києва, в 

яких створені об'єднання 

співвласників багатоквартирних 

будинків, а також у кооперативних 

будинках та визначено переможців 

конкурсу.  

Укладено 12 договорів на розробку 

проектно-кошторисної документації 

для 135 проектів, затверджених 

розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 02.06.2017 № 659 

«Про визначення замовника робіт, 

що виконуватимуться за рахунок 

коштів бюджету міста Києва в 

1. Кількість 

проектів з 

впровадження 

енергоефективних 

заходів, що буде 

реалізовано на 

умовах 

співфінансування з 

бюджету м. Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 од.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Роботи виконувалися 

згідно з затвердженими 

графіками до укладених 

договорів 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

рамках проектів, які перемогли у 

2017 році у конкурсі проектів з 

реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, в 

яких створені об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинків, а також у кооперативних 

будинках». Укладено 22 договори на 

виконання будівельно-монтажних 

робіт (5 – встановлення ІТП, 16 – 

утеплення фасадів, 1 – заміна вікон 

на енергозберігаючі) 

Ведуться будівельно-монтажні 

роботи 

 

У січні-вересні 2017 року міською 

програмою здешевлення кредитів 

скористалися та отримали 

відшкодування частини кредиту 

12 позичальників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кількість 

будинків, 

залучених до 

програми 

здешевлення 

кредитів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відшкодування 

здійснюється по мірі 

надання уповноваженими 

банками реєстрів 

позичальників, що є 

підставою для здійснення 

відшкодування 

34.  Реалізація проектів 

будівництва та реконструкції 

зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації  

міста  

Будівництво другої нитки Головного 

міського каналізаційного колектора 

у м. Києві 
Виконувався комплекс будівельно-

монтажних робіт по влаштуванню 

вузлів переключень самопливного 

колектору від центральної частини 

Прокладання 

інженерних мереж 

14,4 км 0,2 км 1,4% Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

міста в районі НСК «Олімпійський», 

підключенням самопливних 

колекторів по вул. Глибочицькій, 

напірних трубопроводів від 

подільської каналізаційної насосної 

станції по вул. Нижньоюрківській 

Виконано проходка підвідного 

тунелю по вул. Нижньоюрківській 

(288 м) та виконавалася штольнева 

проходка від к12/1 до к12/2 в районі 

вул. Кирилівської (98,9 м) 

 

Лiквiдацiя аварiйної ситуацiї на 

самопливному каналiзацiйному 

колекторi на вул. Ленiна, 50 у 

Дарницькому районi м. Києва 

Роботи виконано в повному обсязі. 

Ліквідовано аварійну ситуацію на 

160 м каналізаційної мережі. 

 

Реконструкція аварійної ділянки 

водоводу Д=900 мм по 

вул. О. Бальзака від вул. О. Сабурова 

до вул. М. Цвєтаєвої 

Виконувалися будівельні роботи на 

2 ділянках, зокрема розібрано 

дорожнє покриття, влаштовано 

котловани з дерево-металевим 

кріпленням, прокладено трубопровід 

Д=800 мм (586 м). Завершено роботи 

з реконструкції водопровідної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

камери ВК1 та розпочато 

реконструкцію водопровідної 

камери ВК-2.  

 

 

Реконструкція водопроводу  

Д=500 мм по вул. Борщагівській від 

пров. Ковальського до 

Повітрофлотського мосту 

У звітному періоді прокладено 

тимчасовий трубопровід; 

влаштовано камери № 24 та № 29; 

прокладено труби ВЧШГ Д=500 мм 

від К 29 до колодязя 27 та від К 24 

до колодязя 25; встановлено запірну 

арматуру 

 

 

Реконструкція водопровідних та 

каналізаційних мереж по вул. 

Ярославській у Подільському районі 

м. Києва 

Завершено будівельні роботи на 

ділянках з 1-9. 

 

 

 

 

 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 

35.  Підвищення ефективності 

роботи каналізаційних 

очисних споруд міста  

У рамках Угоди між урядом України 

та Японії українською стороною у 

2017 році заплановано завершити 

роботи на п’ятому пусковому 

комплексі першої черги 

реконструкції Бортницької станції 

аерації 

Завершення робіт 

по пускових 

комплексах 

першої черги 

реконструкції 

Бортницької 

станції аерації, 

1 од. 1 од 100%  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Виконано підготовчі роботи по 

звільненню «Піонерних мулових 

полів», які розташовані на території 

цеху аеробної стабілізації осаду в 

північній частині 2-го та 3-го блоків 

очисних споруд БСА загальною 

площею 14,6 га  та підготовлено 

територію перспективного 

будівництва площею 19,7 га для 

будівництва нового І блоку очисних 

споруд та комплексів  з обробки та 

утилізації осадів БСА 

Розроблялася робоча документація 

проекту реконструкції Бортницької 

станції аерації, що здійснюється 

консорціумом японських проектних 

організацій та фінансується в рамках 

наданої технічної допомоги урядом 

Японії 

5 пусковий 

комплекс 

36.  Впровадження 

енергоощадних заходів у 

бюджетних установах (школи, 

дитячі садочки та ін.) 

Термомодернiзацiя будівель 

бюджетної сфери 

По 7 об’єктах бюджетної сфери 

розроблено проектно-кошторисну 

документацію та отримано експертні 

звіти. Визначено підрядні організації 

та виконувалися будівельні роботи 

по 6 об’єктах, з яких по 5 роботи 

планується завершити у 2017 році, а 

саме:  

- ЗНЗ № 200 на вул. Семашка, 9;  

- ДНЗ № 584 «Софії Русової» на 

Річна економія 

витрачання 

енергоресурсів на: 

- опалення  

 

- освітлення 

 

 

 

- гаряче 

водопостачання 

266,8 

Гкал/рік 

(40%) 

 

 

20,0 тис 

кВтГ/рік  

(30%) 

 

253,4 

Гкал/рік 

(до 70%) 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

просп. Правди, 82;  

- ДНЗ № 599 на вул. Василя Стуса, 

26-А;  

- ЗНЗ № 95 на вул. Щербакова,  

61-Г; 

- ДНЗ №300 на вул. Радунській, 22/9 

Крім того, по 4 об’єктах, будівельні 

роботи на яких виконуватимуться за 

рахунок коштів НЕФКО, отримано 

експертні звіти, визначено 

виконавців будівельних робіт та 

укладено договори. Ведуться 

будівельні роботи 
 

Реконструкція систем 

теплопостачання, гарячого 

водопостачання та 

електропостачання закладів 

бюджетної сфери із застосуванням 

відновлювальних джерел енергії 

У зв’язку зі зміною розрахунку 

середньомісячної заробітної плати 

велося корегування проектної 

документації, розробленої в 

2016 році. По 9 об’єктах отримано 

експертні висновки 
 

Встановлення індивідуальних 

теплових пунктів в закладах 

бюджетної сфери та об'єктах 

комунальної власності 

Розпорядженням виконавчого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 07.09.2017 № 1025 

затверджено адресний перелік на 

13 об’єктів 

Проведено допорогові закупівлі, 

визначено переможців на розробку 

проектно-кошторисної документації 

 

Оснащення інженерних вводів 

бюджетних закладів та об’єктів 

комунальної власності системами 

обліку 

Розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 25.01.2017 № 37 

затверджено адресний перелік на 

38 об’єктів 

Розроблялася проектно-кошторисна 

документація. Проведено допорогові 

закупівлі, визначено переможців на 

виконання будівельних робіт по 

9 об’єктах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 

37.  Заміна та капітальний ремонт 

теплових мереж 

Реконструкція теплової магістралі 

№1 ТЕЦ-5 на ділянці від теплової 

камери 624 до теплової камери 628 

на проспекті Соборності 

(Возз'єднання) 

За результатами відкритих торгів 

укладено договір на виконання 

Протяжність 

теплових мереж, 

які планується 

відремонтувати 

11 км – – Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

будівельно-монтажних робіт. 

Закуплено обладнання, змонтовано 

960 м теплової мережі, 

завершувалося будівництво 

теплових камер 

38.  Поліпшення організації 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

(сортування, переробка, 

утилізація), заходи з 

впровадження роздільного 

збирання ресурсоцінних 

компонентів побутових 

відходів 

Для будівництва сміттєпереробних 

заводів на вул. Пирогівській шлях, 

94-А (вул. Червонопрапорна), в 

с. Підгірці (полігон твердих 

побутових відходів № 5) та 

вул. Колекторній, 44. 

КП «Київкомунсервіс» проводилися 

необхідні дії щодо оформлення 

землевпорядної документації та 

підготовка до проведення процедур 

закупівель робіт з розробки 

проектної документації 

Кількість 

контейнерів, що 

планується 

придбати 

 

2. Зменшення 

об’ємів 

захоронення ТПВ 

 

3. Розробка 

проектів 

сміттєпереробних 

заводів 

2 000 од.  

 

 

 

 

50 м
3
 

 

 

 

2 од. 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

Не вирішено питання  

землевідведення 

39.  Реконструкція та будівництво 

міських кладовищ  

Ритуальна служба спеціалізованого 

комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат 

підприємств комунально-побутового 

обслуговування» по об’єктах: 

- розширення Лісового кладовища 

Проект землеустрою пройшов 

погодження в Державному агентстві 

лісових ресурсів України (лист від 

04.11.2016 №02-33/6075-16) та 

державну експертизу 

землевпорядної документації.  

Підготовлені відповідні документи 

1. Кількість нових 

місць для 

поховання 

 

2. Збільшення 

кількості місць 

для поховання у 

порівнянні з 

минулим роком на  

24 000 од. 

 

 

 

3,5% 

– 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

– 

Не вирішено питання 

землевідведення, 

приєднання КП «Підрядне 

спеціалізоване ремонтно-

будівельне управління» до 

Ритуальної служби 

спеціалізованого 

комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат 

підприємств комунально- 

побутового 

обслуговування» 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

для погодження проекту в Кабінеті 

Міністрів України); 

 

- будівництво ІІ черги Південного 

кладовища 

На підставі отриманого акту 

постійного користування земельною 

ділянкою (серія ЯЯ № 140259) 

подано клопотання до голови Києво-

Святошинської районної державної 

адміністрації з проханням надати 

розпорядження на вилучення із 

користування філією «Антонов-

Агро» земельної ділянки. Проект 

землеустрою знаходиться на 

погодженні у Управлінні Києво-

Святошинського району Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в м. Києві. Проводилися роботи 

щодо підготовки розроблення 

проекту детального плану території; 

 

- розширення Міського кладовища 

Здійснювався процес приєднання 

КП «Підрядне спеціалізоване 

ремонтно-будівельне управління» до 

Ритуальної служби спеціалізованого 

комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат 

підприємств комунально-побутового 

обслуговування»; 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

- реконструкція Байкового 

кладовища, вул. Байкова, 6 

Відповідно до укладеного договору з 

ДП «Центр державного земельного 

кадастру» від 25.09.2017 № 113 

ведуться роботи з розробки 

технічної документації із 

землеустрою в частині 

інвентаризації земель. 

40.  Виконання робіт з 

інженерного захисту 

територій  

У січні-вересні 2017 року 

проводилися протизсувні роботи на 

3 аварійно-небезпечних схилах: 

Протизсувні роботи на схилі озера 

Глинка  

Влаштовано 90 м тимчасової дороги, 

прокладено кабелі 0,4 КВ 

електропостачання, виконано роботи 

з влаштування монтажної площадки 

для буронабивної установки та 

улаштування 223 шт. бурових паль 

Д=820мм 

Протиаварійні роботи із укріплення 

зсувонебезпечного схилу Совської 

балки біля вул. Петра Радченка 

Виконано улаштування 

залізобетонних підпірних стін, 

улаштування гідроізоляції; 

улаштування дренажу – 70%; 

змонтовано 5 оглядових колодязів, 

виконано тимчасове 

електропостачання – 916 м/п 

1. Кількість 

зсувонебезпечних 

ділянок, на яких 

призупинено 

зсувні процеси 

 

2. Кількість 

гідротехнічних 

споруд, які 

планується 

утримувати 

 

3. Протяжність 

дренажо-

штольневих 

систем, які 

планується 

утримувати 

3 шт.  

 

 

 

 

 

868 од.  

 

 

 

 

 

223,5 км 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

1. Роботи виконувалися 

згідно з затвердженими 

графіками до укладених 

договорів  

 

 

2. Роботи виконувалися 

згідно з затвердженими 

графіками до укладених 

договорів  

 

 

3. Роботи виконувалися 

згідно з затвердженими 

графіками до укладених 

договорів  
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Укріплення схилу біля будівлі на 

вул. Нижньоюркiвськiй, 53 

Виконувалися підготовчі роботи, а 

саме: встановлено бурові ін’єкційні 

палі – 21 шт.; улаштовано дренаж - 

30 м; проведено вирубку дерев – 

8 куб. м; планування схилу 

1 100 кв. м
2
; відновлення 

арматурних випусків паль –21 шт.; 

армування монолітного 

обв’язувального поясу – 50 м. 

Також, виконувалися роботи з 

відновлення гідроізоляції ПС3, 

планування грунту до проектних 

відміток під протиерозійні геомати 

«Енкомат»-300 м
2
 . 

41.  Збільшення кількості 

громадських вбиралень, 

відкритих для відвідування 

У січні-вересні 2017 року проведено 

капітальний ремонт 2 громадських 

вбиральнь – Гідропарк К3 та К10. По 

5 об’єктах визначено виконавців 

робіт з капітального ремонту та 

укладено договори 

1. Кількість 

громадських 

вбиралень, на яких 

проведено 

капітальний 

ремонт 

 

2. Питома вага 

кількості 

громадський 

вбиралень, 

капітальний 

ремонт яких 

планується 

здійснювати, до 

6 од.  

 

 

 

 

 

 

25% 

2 од. 

 

 

 

 

 

 

8,7% 

33,3% 

 

 

 

 

 

 

– 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

загальної кількості 

громадських 

вбиралень, що 

потребує 

проведення 

42.  Ремонт та будівництво 

бюветів 

Спеціалізованим водогосподарським 

комунальним підприємством 

«Київводфонд» заплановано 

відремонтувати  23 та побудувати 5 

бюветних комплексів (артезіанських 

свердловин): 

У січні-вересні 2017 року по 23 

об`єктах визначено виконавця робіт 

з капітального ремонту, отримано 

експертні звіти. З них по 6 роботи з 

капітального ремонту виконано в 

повному обсязі, на 17 роботи 

продовжувалися 

Виконані в повному обсязі роботи з 

будівництва 3 артезіанських 

свердловин малої продуктивності. 

По 2 об’єктах будівельні роботи 

продовжувалися 

Кількість бюветів, 

які планується: 

 

 

- відремонтувати 

 

 

 

 

 

 

 

 

- збудувати 

 

 

 

 

30 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 шт. 

 

 

 

 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

Роботи виконувалися згідно 

з затвердженими графіками 

до укладених договорів  

 

2.2.3. Розвиток транспортної інфраструктури 

43.  Будівництво та реконструкція 

вулично-шляхової мережі 

м. Києва 

Протягом січня-вересня 2017 року 

проводилися планові роботи. 

Введення в експлуатацію 

завершених будівництва об’єктів не 

відбувалося  

Продовжувалися роботи з: 

1. Кількість 

об’єктів 

будівництва та 

реконструкції 

 

2. Проектно-

15 од. 

 

 

 

 

18 од. 

15 од. 

 

 

 

 

7 од. 

100,0% 

 

 

 

 

38,9% 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

- будівництва Подільського 

мостового переходу через р. Дніпро; 

- реконструкції Поштової площі; 

- будівництва під’їзної 

автомобільної дороги від 

Червонозоряного проспекту (поблизу 

примикання вул. Кіровоградської) до 

міжнародного аеропорту «Київ» 

(Жуляни); 

- будівництва Великої Окружної 

дороги на ділянці від просп. Маршала 

Рокоссовського до вул. Богатирської 

з будівництвом транспортної 

розв'язки в різних рівнях; 

- реконструкції транспортного 

вузла на перетині просп. Перемоги з 

вул. Данила Щербаківського 

(Щербакова), під’їздів до 

шляхопроводу на перетині з 

просп. Палладіна; 

- реконструкції транспортного 

вузла на правобережних підходах до 

Південного мосту зі з’їздами з 

вул. Саперно-Слобідської на 

Столичне шосе; 

- реконструкції просп. Перемоги; 

- реконструкції вул. Васильківської 

на ділянці від Голосіївської площі до 

Амурської площі; 

- реконструкції транспортної 

розв'язки на перетині Дніпровської 

вишукувальні 

роботи 
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% виконання  

до 
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набережної з просп. Возз’єднання; 

- реконструкції дороги від 

вул. Електриків, 29-А до 

вул. Набережно-Рибальської; 

- продовження вул. Суздальської 

до Повітрофлотського проспекту з 

будівництвом шляхопроводу через 

залізничні колії; 

- підготовчі роботи для 

реконструкції транспортної 

розв'язки на Київському півкільці на 

ділянці км 12+240 – км 14+360 

(Жулянський шляхопровід); 

- реконструкції вул. Туполєва; 

- реконструкції мережі міської 

дощової каналізації на території, що 

прилягає до Свято-Успенської 

Київо-Печерської Лаври; 

- реконструкції вул. Петра 

Дегтяренка на ділянці від 

вул. Лугової до Великої кільцевої 

дороги 

Крім того, здійснювалося 

проектування: 

- реконструкції транспортної 

розв'язки на перетині 

просп. Перемоги з вул. Гетьмана 

(Шулявський шляхопровід); 

- реконструкції дощової каналізації 

по просп. Броварському від 

вул. Луначарського до мосту Метро 
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через Русанівську протоку; 

- реконструкції вул. Стеценка від 

просп. Палладіна до 

Інтернаціональної площі включно з 

ліквідацією кільцевого руху 

транспорту на перетині 

вул. Стеценка з вул. Туполєва та 

вул. Стеценка з вул. Щербакова; 

- будівництва транспортної 

розв'язки на перетині 

вул. М. Раскової та бульв. Верховної 

ради із залізничними коліями на 

ділянці ст. «Київ-Русанівка» - 

ст. Київ-Дніпровський»; 

- реконструкції вул. Верхній Вал та 

вул. Нижній Вал на ділянці від 

вул. Глибоцької до вул. Набережно-

Хрещатицької у Подільському 

районі; 

- будівництва дороги на ділянці 

між вул. Довбуша та Броварським 

проспектом; 

- реконструкції Кільцевої дороги 

на ділянці від вул. сім’ї Сосніних до 

Гостомельського шосе  у 

Святошинському районі з 

будівництвом пішохідних переходів 

в різних рівнях з проїзною 

частиною; 

- будівництва транспортної 

розв'язки на перетині 
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просп. Академіка Вернадського – 

вул. Командарма Уборевича з 

просп. Академіка Палладіна; 

- будівництва транспортної 

розв'язки на перетині бульв. Перова-

просп. В. Маяковського з 

просп. Генерала Ватутіна 

(Керченська площа); 

- будівництва транспортної 

розв'язки на примиканні 

вул Старонаводницької та 

вул. Лаврської  до бульв. Дружби 

народів (площа героїв Великої 

Вітчизняної Війни); 

- реконструкції вул. Кирилівської з 

реконструкцією трамвайних колій; 

- реконструкції вул. Покровської та 

Андріївської 

44.  Капітальний ремонт вулично-

шляхової мережі м. Києва 

Проводилися роботи з капітального 

ремонту 53 об’єктів шляхової 

мережі, на яких освоєно 

554,2 млн грн 

Кількість об’єктів 

капітального 

ремонту 

105 од. 53 од. 50,5% Роботи на об’єктах 

виконуються відповідно до 

затверджених графіків 

45.  Будівництво Подільського 

мостового переходу через 

р. Дніпро в м. Києві 

У січні-вересні 2017 року обсяг 

освоєних коштів бюджету міста 

Києва по об’єкту становить 15,8% 

запланованого річного плану 

 

Проводилися виплати компенсацій 

садівникам, виконувалися проектні 

роботи, нараховано податок з 

оренди землі, відселення мешканців 

Побудовано  1,78 км – – Будівництво зазначеного 

об’єкту  розпочато у 

2004 році і заплановано 

завершити в кінці 2020 року 

У 2010 році введено в 

експлуатацію першу з 

чотирьох черг будівництва 

Роботи на об’єктах 

виконуються відповідно до 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

гуртожитку. Розпочато виконання 

будівельних робіт 

затверджених графіків з 

урахуванням погодних умов 

46.  Розвиток мережі 

метрополітену:  

- будівництво дільниці 

Святошино-Броварської лінії 

київського метрополітену від 

станції «Святошин» до станції 

«Новобіличі» із зворотнім 

електродепо «Новобіличі»;  

- спорудження дільниці 

Сирецько-Печерської лінії 

метрополітену від станції 

«Сирець» до ж/м Виноградар 

Дільниця Святошино-Броварської 

лінії київського метрополітену до 

станції «Новобіличі» 

У вересні 2017 року оголошено про 

проведення повторних відкритих 

торгів на будівництво дільниці 

Святошино-Броварської лінії 

київського метрополітену від станції 

«Святошин» до станції «Новобіличі» 

із зворотнім електродепо 

«Новобіличі» (коригування та 

розробка стадій «П» та «Р») 
 

Дільниця Сирецько-Печерської лінії 

метрополітену» до ж/м Виноградар 

Отримано експертний звіт від  

ДП «Укрдержбудекспертиза» 

(загальна кошторисна вартість 

будівництва становить 11,2 млрд. 

грн) та затверджено розпорядження 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 23.08.2017 № 1028 

«Про схвалення техніко-

економічного обґрунтування 

«Будівництво дільниці Сирецько-

Печерської лінії метрополітену від 

станції «Сирець» на житловий масив 

Виноградар з електродепо у 

Розробка проекту 

будівництва 

2 од. 1 од. 50%  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 
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Програми та заходи, які 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Подільському районі» 

Продовжувалися роботи з 

розроблення проектної документації 

(стадія «Проект») 

З бюджету м. Києва за звітний період 

отримано і сплачено 44 724,9 тис. грн 

за виконані проектні роботи і 

експертизу стадії ТЕО 

47.  Капітальний ремонт, 

реконструкція та будівництво 

світлофорних об’єктів та 

знаків маршрутного 

орієнтування 

Капітальний ремонт світлофорних 

об’єктів 

Проведено торги та укладені 

договори на: 

- закупівлю опор та колон кріплень 

світлофорів; 

- закупівлю світлофорів; 

- закупівлю контролерів. 

Проведено роботи з капітального 

ремонту на 108 об’єктах, з яких 

завершено – 75 

 

Будівництво світлофорних об’єктів 

Проведено процедуру закупівлі на 

визначення підрядної організації для 

будівництва 40 світлофорних 

об’єктів, з яких побудовано та 

підключено  – 19 

Кількість 

встановлених 

засобів 

регулювання 

дорожнього руху: 

- світлодіодних 

світлофорів 

- дорожніх знаків 

Кількість 

побудованих 

світлофорних 

об’єктів 

 

 

 

 

 

1 943 од. 

 

3 000 од. 

22 од. 

 

 

 

 

 

553 од. 

 

997 од. 

19 од. 

 

 

 

 

 

 

28,5% 

 

33,2% 

86,4% 

 

Паспортом бюджетної 

програми місцевого 

бюджету на 2017 рік 

визначено: 

1. Кількість встановлених: 

- світлодіодних 

світлофорів – 684 од. 

- дорожніх знаків – 950 од 

(вносяться зміни в 

бюджетний паспорт, в 

частині зміни планових 

показників на 997 од.) 

2. Кількість побудованих 

світлофорних об’єктів – 

51 од. 

48.  Придбання нової комунальної 

техніки 

КП «Київдорсервіс»  

Проведено процедуру закупівлі та 

придбано підімально-

транспортувальне обладнання 

(1 кран-маніпулятор). Вносилися 

Кількість 

придбаної 

комунальної 

техніки 

50 од. 1 од. 2,0% Для закупівлі комунальної 

техніки відповідно до 

проведених тендерів 

потребують виділення 

додаткових асигнувань: 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

зміни в бюджетний паспорт щодо 

кількості одиниць комунальної 

техніки, яку планується закупити в 

2017 році 

КП «Київміськсвітло» 

Проведено тендери на закупівлю 

комунальної техніки: 

- 2 автовишок на суму 

4 152,0 тис. грн; 

- 2 автофургонів на суму 

1 968,00 тис. грн 

КК «Київавтодор» 

Оголошено тендер на закупівлю 

58 одиниць техніки, очікуваною 

вартістю 165 600 тис. грн 

- КК «Київавтодор обсягом 

200,0 млн грн; 

- КП «Київміськсвітло» –

180,0 тис. грн 

49.  Придбання нових трамваїв, 

тролейбусів та автобусів, 

електробусів 

КП «Київпастранс» оголошено 

тендери на закупівлю: 

- 100 автобусів очікуваною 

вартістю 528,785 млн грн; 

- 80 тролейбусів очікуваною 

вартістю 499,860 млн грн; 

- 47 трамваїв очікуваною вартістю 

2 114,2 млн грн 

Кількість 

придбаних: 

- трамваїв 

- тролейбусів 

- автобусів 

 

 

10 од. 

30 од. 

60 од. 

 

 

– 

7 од. 

– 

 

 

 

– 

23,3% 

– 

Паспортом бюджетної 

програми місцевого 

бюджету на 2017 рік 

визначено придбання: 

- трамваїв – 47 од. 

- тролейбусів – 80 од. 

- автобусів – 100 од. 

Загальний дефіцит коштів 

на придбання рухомого 

складу у 2017 році 

становить 2 669,38 млн грн 

50.  Створення комплексів 

візуальної ідентифікації 

транспортних засобів із 

можливістю автоматичного 

розпізнавання типу 

У січні-вересні 2017 року роботи не 

виконувалися 

Кількість 

встановлених 

комплексів 

візуальної 

ідентифікації 

28 од. – – Програмою соціального і 

економічного розвитку 

м. Києва на 2017 рік кошти 

бюджету м. Києва на 

створення комплексів 
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

транспортного засобу та 

державного реєстраційного 

знаку 

транспортних 

засобів 

візуальної ідентифікації 

транспортних засобів не 

передбачено 

51.  Модернізація та розвиток 

системи зовнішнього 

освітлення, а також 

проектування і будівництво 

додаткових мереж у різних 

районах міста 

У січні-вересні 2017 року: 

- завершено роботи з: 

 реконструкції мереж зовнішнього 

освітлення Сирецького парку 

(вул. Тимофiя Шамрила) у 

Шевченківському районі міста Києва; 

 будівництва мережі 

архітектурно-декоративного 

підсвічування дерев по 

Дніпровській набережній від мосту 

iм. Є.О. Патона через річку Дніпро 

до Дарницького шосе; 

 будівництва мережi архiтектурно-

декоративного пiдсвiчування дерев 

на Броварському проспектi вiд мосту 

Метро через рiчку Днiпро до станцiї 

Київського метрополiтену 

«Лiвобережна» у Днiпровському 

районi мiста Києва; 

 будівництва мережi 

архiтектурно-декоративного 

пiдсвiчування дерев по Русанiвськiй 

набережнiй вiд мосту 

iменi Є. О. Патона через рiчку 

Днiпро до вулицi Флоренцiї у 

Днiпровському районi м. Києва; 

 будівництва мережi 

архiтектурно-декоративного 

1. Кількість 

замінених ртутних 

та натрієвих 

світильників на 

світлодіодні 

світильники 

 

2. Кількість 

капітально 

відремонтованих 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

 

3. Кількість нових 

та додаткових 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

44,3 

тис. шт.  

 

 

 

 

 

49 

об’єктів 

 

 

 

 

 

1,8 

тис. шт. 

– 

 

 

 

 

 

 

11 

об’єктів 

 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

22,4% 

 

 

 

 

 

 

– 

По деяким об’єктам 

очікується вихід 

розпорядження виконавчого 

органу Київської міської  

ради (Київської міської  

державної адміністрації) про 

визначення замовника 

виконання робіт 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

пiдсвiчування павiльйону над 

руїнами Золотих ворiт у 

Шевченкiвському районi м. Києва; 

- проводилися роботи з 

проектування на: 

 5 об’єктах реконструкції мереж 

зовнішнього освітлення; 

 1 об’єкті будівництва; 

- завершувалися роботи з 

реконструкції на 1 об’єкті 

реконструкції мереж зовнішнього 

освітлення; 

- проведено капітальний ремонт: 

 мереж архітектурно-

декоративного освітлення моста 

ім. Є. О. Патона та моста Метро; 

 мереж зовнішнього освітлення 

на 5 вулицях, 1 площі та 1 проспекті; 

 мереж зовнішнього освітлення 

Гідропарку та Золотоворітського 

скверу 

2.2.4. Соціальний захист населення, допомога учасникам АТО 

52.  Забезпечення надання 

матеріальної допомоги 

учасникам АТО, членам їх 

сімей, членам сімей загиблих 

(померлих) киян – учасників 

АТО, членам сімей Героїв 

Небесної Сотні та 

забезпечення оздоровлення 

У січні-вересні 2017 року: 

- отримали щомісячну адресну 

матеріальну допомогу для покриття 

витрат на оплату житлово-

комунальних послуг 2 086 киян-

учасників АТО та сім’ї киян, які 

загинули під час проведення АТО на 

суму 22 316,1 тис. грн; 

1. Надання 

матеріальної 

допомоги на суму 

 

 

 

2. Надання 

допомоги  

22,4 

тис. осіб 

56 100,0 

тис. грн 

 

 

8 особам 

 

23,832 

тис. осіб 

141 877,8 

тис. грн 

 

 

7 осіб 

 

106,4% 

 

252,9% 

 

 

 

87,5% 

 

Показники змінено 

відповідно до рішень 

Київської міської ради від 

16.03.2017 №11/2233, 

01.06.2017 № 426/2648 та 

14.09.2017 № 33/3040 «Про 

внесення змін до рішення  

Київської міської ради від 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

дітей киян – учасників АТО 

віком до 7 років у супроводі 

матері, батька або особи, яка 

замінює батьків 

- отримали матеріальну допомогу 

21 201 киян-учасників АТО на 

загальну суму 105 954,8 тис. грн; 

- отримали матеріальну допомогу 

507 членів сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь в 

проведенні антитерористичної 

операції, на загальну суму 

12 675,9 тис. грн та 28 членів сімей 

киян, які загинули або померли 

внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень 

здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності, на суму 

700 тис. грн; 

- отримали щомісячну адресну 

матеріальну допомогу 10 малолітніх 

та неповнолітніх дітей, пасинків, 

падчерків киян, які загинули або 

померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під 

час участі у Революції Гідності, на 

суму 231,0 тис. грн; 

- отримали допомогу 50 осіб на 

поховання киян-учасників АТО на 

суму 250 тис. грн та 71 особа 

отримала матеріальну допомогу 

(часткова компенсація членам сімей 

загиблих (померлих) кияни, які 

брали участь у проведенні 

на стаціонарне 

лікування  

 

3. Забезпечення 

оздоровленням 

на суму  

2 200,0 

тис. грн 

 

220 осіб 

 

2 202,4 

тис. грн 

94,5 

тис. грн 

 

1 340 осіб 

 

11 243,0 

тис. грн 

4,3% 

 

 

у 6 разів 

більше 

у 5,1 раза 

більше 

03.03.2016 №116/116 «Про 

затвердження міської 

цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2016-

2018 роки». Внесено зміни: 

- в частині надання 

матеріальної допомоги 

збільшено суму 

фінансування та додано 

категорію осіб, яким 

надається матеріальна 

допомога; 

- до 1 розділу Програми, а 

саме доповнено пунктом 15 

«надавати кошти на 

стаціонарне лікування 

киянам-учасникам 

антитерористичної 

операції»; 

- в частині фінансування, 

затверджено кошти для 

надання матеріальної 

допомоги на часткову 

компенсацію членам сімей 

загиблих (померлих) киян, 

які брали участь у 

проведенні АТО, на 

виготовлення та 

встановлення надгробків та 

допомогу на поховання 

киян-учасників АТО; 
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Факт 

виконання 

% виконання  
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антитерористичної операції), на 

виготовлення та встановлення 

надгробків, на суму 2 956,5 тис. грн; 

- отримали компенсацію витрат, 

пов’язаних із стаціонарним 

лікуванням, 7 киян-учасників АТО 

на суму 94,5 тис. грн; 

- придбано 1 340 путівок для  

оздоровленням дітей 

військовослужбовців та дітей киян-

учасників АТО віком до 7 років у 

супроводі матері, батька або особи, 

яка замінює батьків, на суму 

11 243,0 тис. грн. Станом на 

01.10.2017 видано 1 161 путівку (600 

дитячих та 561 дорослу) для дітей 

киян-учасників АТО та 4 путівки (2 

дитячих та 2 дорослих) для дітей 

військовослужбовців; 

- придбано та видано 1 530 проїзних 

квитків військовослужбовцям 

військових частин на суму 

1 025,5 тис. грн   

- в частині забезпечення 

оздоровленням дітей киян-

учасників АТО віком до 

7 років змінено кількість 

осіб, яким надається 

путівка, та сума 

матеріальної допомоги.  

- включено оздоровлення 

дітей військовослужбовців 

військових частин та 

змінено суму коштів і 

кількість одержувачів; 

- до 11 розділу Програми 

додано категорію осіб, які 

мають право на придбання 

проїзних квитків для проїзду 

міським пасажирським 

транспортом 

(військовослужбовці 

військових частин) та 

затверджено суму коштів 

для придбання проїзних 

квитків 

53. а Забезпечення виконання 

рішень Уряду щодо 

підвищення ефективності 

Програми призначення 

житлових субсидій окремим 

категоріям киян 

У січні-вересні 2017 року за 

призначенням житлової субсидії 

звернулося 368 706 сімей 

Призначено субсидію 358 701 сім’ям 

Середньомісячний розмір субсидії 

на житлово-комунальні послуги 

становить 826,6 грн 

Кількість сімей, 

що отримали 

житлові субсидії 

340,0 

тис. сімей 

262,3 

тис. сімей 

77,1% Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

26.04.2017 № 300 «Про 

внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів 

України», що набула 

чинності з 01.05.2017, 

внесено суттєві зміни до 
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Положення про порядок 

призначення та надання 

населенню субсидій, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 21.10.1995 № 848 (зі 

змінами та доповненнями), а 

саме в частині доходів для 

перепризначення житлових 

субсидій в автоматичному 

режимі 

54.  Надання окремим категоріям 

громадян соціальних послуг 

на платній основі через 

мережу районних 

територіальних центрів 

соціального обслуговування  

У міському та районних 

територіальних центрах соціального 

обслуговування запроваджено 

надання платних соціальних послуг 

відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2009  

№ 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг)» 

У січні-вересні 2017 року 

Територіальним центром 

соціального обслуговування 

Деснянського району 19 громадянам 

надано 713 послуг (придбання  та 

доставка продуктів харчування, 

продовольчих, промислових та 

господарських товарів, вологе та 

генеральне прибирання, оплата 

платежів) 

1. Кількість 

отримувачів 

платних послуг 

 

2. Кількість 

платних послуг 

 

3. Сума коштів за 

надані послуги 

70 осіб 

 

 

 

1,0 тис. 

послуг 

 

20,0 

тис. грн 

19 осіб 

 

 

 

0,7 тис. 

послуг 

 

23,8 

тис. грн 

27,1% 

 

 

 

70,0% 

 

 

119,0% 

У міському та районних 

територіальних центрах 

соціального обслуговування 

на інформаційних стендах та 

в соціальній мережі 

(https:www.facebook.com/km

tcso) розміщена інформація 

щодо надання платних 

послуг окремим категоріям 

громадян 

Незначна кількість 

громадян, що отримують  

платні послуги, пояснюється 

високими тарифами за їх 

надання 
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Сума коштів, що надійшла від 

отримувачів платних послуг,  

становить 23,8 тис. грн 

55.  Забезпечення надання 

транспортних послуг особам з 

інвалідністю (в т. ч. з числа 

учасників АТО) з 

порушенням опорно-рухового 

апарату 

Відділ транспортного 

обслуговування інвалідів з 

порушенням опорно-рухового 

апарату при Київському міському 

територіальному центрі соціального 

обслуговування забезпечував доступ 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів 

соціальної інфраструктури. В 

автопарку міського територіального 

центру на даний час 

використовується 21 автомобіль 

обладнані підйомниками та 

пандусами для перевезення осіб з 

інвалідністю з порушенням опорно-

рухового апарату 

Протягом січня-вересня 2017 року 

виконано 4 171 заявку, що надійшли 

від 810 осіб з інвалідністю, в тому 

числі громадян похилого віку та 

учасників АТО, та здійснено 

9 416 перевезень 

1. Кількість 

виконаних заявок 

 

2. Кількість 

перевезених осіб з 

інвалідністю 

 

3. Кількість 

здійснених 

перевезень 

5,0 тис. 

заявок 

 

650 осіб 

 

 

 

6,0 тис. 

перевезень 

4,2 тис. 

заявок 

 

810 осіб 

 

 

 

9,4 тис. 

перевезень 

84,0% 

 

 

124,6% 

 

 

 

156,7% 

 

56.  Продовження проекту 

багатофункціональної картки 

«Картка киянина» з 

розширенням залучених 

категорій населення та 

спектра наданих послуг 

Станом на 01.10.2017 за даними 

звітів інформаційно-

телекомунікаційної системи «Картка 

киянина» (далі – Картка), 

зареєстровано в системі утримувачів 

Картки – 785,3 тисячі громадян 

1. Кількість 

зареєстрованих 

осіб в системі 

«Картка киянина» 

 

 

39,6  

тис. осіб 

 

 

 

 

25,2 

тис. осіб 

 

 

 

63,6% 
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(в 2017 році – 25,2 тисяч громадян) 

Станом на 01.10.2017 утримувачами 

Карток було 706,6 тисяч громадян 

(станом на 01.01.2017 – 721,1 тисяч 

громадян) 

2. Кількість осіб 

утримувачів 

карток «Картка 

киянина» 

38,6 

тис. осіб 

– – Причиною зменшення 

загальної кількості 

активованих Карток станом 

на 01.10.2017 порівняно з 

початком року є: 

- закінчення терміну дії 

пільгового посвідчення; 

- зняття з обліку 

утримувача Картки у зв’язку 

зі смертю; 

- блокування Карток 

банком-емітентом (по 

причині несплати 

банківських послуг) 

2.2.5. Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

57.  Проведення заходів, 

спрямованих на сприяння 

творчому та інтелектуальному 

розвитку молоді, підвищення 

її культурно-освітнього рівня, 

організація роботи з 

талановитою та обдарованою 

молоддю та проведення 

конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), 

розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими 

організаціями, для виконання 

(реалізації) яких надається 

фінансова підтримка 

У січні-вересні 2017 року проведено:  

 гумористичні чемпіонати 

студентської творчості «Київська 

Ліга Сміху» (22.01-23.01.2017, 

26.05.2017, 16.09-17.09.2017); 

 «Молодіжний Зимовий Кубок 

Києва «Що? Де? Коли?» 

(25.01.2017); 

 навчальний семінар для 

молодіжних громадських 

організацій «Проектний 

менеджмент» (15.03.2017); 

 тренінг для молоді «Молодіжний 

працівник» (26.04 – 28.04 2017);  

 фестиваль обдарованої молоді 

1. Охоплення 

культурно-

мистецькими 

заходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 000 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 455 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,7% 
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«Один день життя Києва» (10.04 – 

31.05.2017);  

 змагання «Що? Де? Коли?» 

(17.05 – 19.05.2017); 

 заходи з підготовки волонтерів 

під час проведення пісенного 

конкурсу «Євробачення 2017»; 

 фестиваль студентської 

творчості «Lifeguard Fest» 

(01.07.2017); 

 молодіжну акцію «Color Youth 

Day» (12.08.2017) 

 

Відзначено представників 

обдарованої молоді премією 

Київського міського голови за 

особливі досягнення молоді у 

розбудові столиці України – міста-

героя Києва та нагороджено 

дипломами лауреата (27.06.2017); 

 

 

 

 

 

Подано до Київської міської ради на 

розгляд матеріали про кандидатів на 

здобуття премії Київської міської 

ради за внесок молоді у розвиток 

місцевого самоврядування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відзначення 

представників 

обдарованої 

молоді премією 

Київського 

міського голови за 

особливі 

досягнення молоді 

у розбудові 

столиці України – 

міста-героя Києва 

 

3. Вручення Премії 

Київської міської  

ради за внесок 

молоді у розвиток 

місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  
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Направлено на розгляд Міністерству 

молоді та спорту України 10 заявок 

від міста Києва на участь у конкурсі 

з висунення претендентів на 

отримання грантів Президента 

України для обдарованої молоді на 

наступний рік. Інформацію про 

гранти Президента України 

розміщено на сайті www.sms.gov.ua 

(розділ «Послуги», підрозділ 

«Гранти Президента України для 

обдарованої молоді») 

 

 

 

 

 

У квітні 2017 року завершено 

прийом заявок (проектів) на 2018 рік 

та проведено засідання Конкурсної 

комісії з розгляду проектів, 

розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими 

організаціями, для реалізації яких 

надаватиметься фінансова підтримка 

у 2018 році та з розгляду прийнятих 

заявок (проектів) на відповідність 

вимогам проведення конкурсу 

(І етап Конкурсу з визначення 

програм, проектів, заходів, 

розроблених інститутами 

4. Проведення 

роботи з 

володарями 

грантів 

Президента 

України для 

обдарованої 

молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведення 

конкурсу з 

визначення 

програм, проектів, 

заходів, 

розроблених 

інститутами 

громадянського 

суспільства 

Заявки збираються щороку 

до 1 березня та подаються 

Міністерству молоді та 

спорту України для 

розгляду та відбору. Після 

відбору претендентів на 

початку наступного року 

виходить Розпорядження 

Президента України та 

підписується тристоронній 

договір (грантер – 

управління – Міністерство 

молоді та спорту України), 

перераховуються кошти і 

забезпечується методичне 

супроводження грантера 

 

ІІІ (заключний) етап 

конкурсу (засідання 

Конкурсної комісії для 

розподілу коштів) 

проводитиметься після 

затвердження бюджету 

м. Києва на 2018 рік 

http://www.sms.gov.ua/
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громадянського суспільства) 

У вересні 2017 року пройшов 

відкритий захист проектів (ІІ етап 

Конкурсу) 

 

У січні-вересні 2017 року 

продовжувалася реалізація проектів, 

які виграли Конкурс у 2016 році. 

Зокрема: 04-12.03.2017 реалізовано 

проект «Фестиваль зимових видів 

спорту» спільно з молодіжним 

громадським об’єднанням 

«Федерація сноубордінгу та скі-туру 

України», участь в якому взяло 

80 осіб; проект «ІТ Арена» – 

відкритий конкурс м. Києва з 

інформаційних технологій 2017» 

(08.04 – 06.06.2017 за участю 3 тис. 

осіб); проект «Футбол у кожен двір» 

(15.05 – 28.05.2017 за участю 1 тис. 

осіб); проект «Тематичне видання 

для молоді щодо статевого 

виховання, здорових відносин та 

правової обізнаності» (10.06 – 

20.06.2017 за участю 200 осіб), 

Літню школу лідерів (03.07-

17.07.2017 за участю 100 осіб), зліт 

дитячих громадських організацій 

Києва (22.09-24.09.2017 за участю 

300 осіб), загальноміську соціально-

культурну акцію «Юнь Києва 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

запрошує» (23.09.2017 за участю 

3 тис. осіб) тощо 

58.  Проведення загальноміських 

заходів для молоді та заходів 

з попередження поширення 

негативних явищ в 

молодіжному середовищі 

У січні – вересні 2017 року з метою 

реалізації молодіжних заходів, 

спрямованих на соціальну підтримку 

сімей з дітьми та молоддю, які 

знаходяться в кризовій ситуації, та 

стимулювання реалізації соціально 

корисних доброчинних ініціатив 

молодих киян здійснювалися 

соціально-культурологічні районні 

та міські заходи щодо відзначення 

державних свят та пам’ятних дат 

українського народу для сімей, які 

потрапили в зону уваги соціальних 

служб (проведено 21 захід, якими 

охоплено 7 120 осіб) 

Проведено 162 групових заняття для 

учнівської і студентської молоді за 

курсом «Школа ігротехніків» 

(охоплено 175 осіб) 

 

В рамках реалізації соціальних 

заходів «Інформаційно-тренінговий 

центр соціальної роботи в 

територіальній громаді міста Києва» 

та «Мобільні інформаційно-

консультативні пункти соціальної 

роботи» для учнівської та 

студентської молоді залученими 

спеціалістами організовано 

1. Охоплення 

загальноміськими 

заходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Охоплення 

інформаційно-

профілактичними 

заходами 

10 000 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 800 

осіб 

25 120 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 185 

осіб 

у 2,5 рази 

більше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у 5 разів 

більше 
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

тренінгові заняття з питань 

формування здорового способу 

життя, проблем здоров’я, 

профілактика ВІЛ-інфекції тощо 

(проведено 905 заходів та надано 

8 296 послуг) 

Проведено:  

 молодіжні форуми «Статеве 

виховання молоді» (14.02.2017), 

«Крок до взаємодії» (28.09.2017); 

 Форум-театр «Толерантна 

молодь» (20.02.2017 та 28.02.2017);  

 семінар-тренінг «Запобігання 

негативних явищ в молодіжному 

середовищі» (27.02-28.02.2017), 

«Молодь має права» (19.09-

21.09.2017), «Молодь проти 

корупції» (23.09-26.09.2017), 

«Місцеві ініціативи, участь молоді у 

розвитку міста» (25.09-27.09.2017); 

 зустріч освітян з професором, 

доктором медичних наук, 

завідувачем кафедри психіатрії, 

психотерапії та медичної психології 

Національної медичної академії 

ім. П. Шупика Г. Пилягіною щодо 

попередження небезпечних явищ у 

підлітковому середовищі 

(10.03.2017);  
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План на 
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Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

 молодіжний фестиваль «Kyiv 

Open Smile» (22.04.2017);  

 молодіжні акції до Дня молоді 

спільно з Київським молодіжним 

центром (24.06.2017), до Дня 

Незалежності України (24.08.2017), 

«Молодь майбутнього, парк 

«Інтернаціональний» (20.08.2017), 

«Україна без наркотиків» 

(26.08.2017); 

 реалізовано проект «Київський 
міський турнір з історичного 

фехтування «Звитяга (13.05.2017); 

 збір ініціативної молоді «Молодь 

в місті» (04.08-08.08.2017); 

 студентський забіг «За здоровий 

спосіб життя» (23.09-24.09.2017) 

тощо 

59.  Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки; сприяння 

збереженню мережі дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку міста Києва 

Заходами Міської цільової програми 

оздоровлення та відпочинку дітей 

м. Києва на період до 2018 року 

заплановано до фінансування на 

2017 рік на оздоровлення та 

відпочинок дітей 177 906,8 тис. грн, 

в т .ч. за кошти бюджету м. Києва – 

45 906,8 тис. грн 

Затверджено розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

1. Кількість 

оздоровлених 

дітей за кошти 

бюджету м. Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14161 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141,6% 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

від 11.04.2017 № 425 «Про 

організацію літнього оздоровлення 

та відпочинку дітей міста Києва у 

2017 році», відповідно до якого за 

кошти бюджету міста проводиться 

оздоровлення дітей столиці, які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки 

У ІІ-ІІІ кварталах 2017 року за 

кошти бюджету міста Києва 

14 161 дитину направлено до 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку Миколаївської, Івано-

Франківської, Чернівецької, 

Львівської, Одеської та Київської 

областей, в т. ч. 516 дітей – до 

дитячих таборів відпочинку з 

денним перебуванням при 

навчальних закладах міста Києва 

 

Станом на 01.10.2017 у мережі міста 

Києва перебувало 8 дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

(розпорядженням Державного 

управління справами від 30.03.2017 

№ 92 припинено діяльність 

державного закладу «Дитячий 

оздоровчий табір «Світанок» 

Державного управління справами 

шляхом приєднання до Державного 

підприємства України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Державна 

атестація дитячих 

закладів 

оздоровлення та 

відпочинку мережі 

міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,2% 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

«Міжнародний дитячий центр 

«Артек») 

Відповідно до Плану проведення 

державної атестації дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, 

затвердженого Мінсоцполітики 

України, під час проведення літньої 

оздоровчої кампанії 2017 року 

атестовано 2 дитячих заклади 

оздоровлення та відпочинку мережі 

міста Києва: «Жовтень» (Конча-

Заспа, Столичне шосе, 27км) та 

«Лісовий» (Оболонський район, 

вул. Юнкерова, 2) 

60.  Проведення роботи щодо 

виділення приміщення для 

відкриття соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а 

також осіб з їх числа 

Службою у справах дітей та сім’ї 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) відповідно 

до Міської цільової програми «Діти. 

Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» у 

звітному періоді знайдено 

нежитлове приміщення за адресою: 

вул. Порика Василя, 13-Б, яке 

відповідає вимогам для створення 

соціального гуртожитку для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб з їх числа 

Створення такої установи дасть 

змогу забезпечити дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

1. Рішення 

Київради про 

передачу 

приміщення для 

відкриття 

соціального 

гуртожитку 

 

 

2. Підготовлена 

проектно-

кошторисної 

документації для 

проведення 

ремонтних робіт 

1 од. – –  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

піклування, віком від 15 до 18 років, 

а також осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, віком від 18 до 23 років 

тимчасовим житлом 

Підготовлено проект рішення 

Київської міської ради «Про 

створення Київського міського 

соціального гуртожитку для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», який 

проходить погодження в 

установленому порядку 

61.  Забезпечення функціонування 

патронатних сімей 

Фінансування однієї патронатної 

сім’ї здійснюється за кошти 

державного бюджету 

Надання послуг 

сімейного 

патронату дітям, 

які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

10 осіб 3 осіб 30,0% У ІІ кварталі 2017 року 

фінансування сімейного 

патронату в м. Києві 

припинено у зв’язку з 

прийняттям відповідних 

законодавчих актів на 

державному рівні та 

завершенням у столиці 

експерименту з 

впровадження патронату 

62.  Надання соціальних послуг 

сім’ям/особам, які 

перебувають в складних 

життєвих обставинах 

Протягом січня-вересня 2017 року в 

рамках реалізації міської програми 

«Служба соціальної підтримки 

сім’ї» (підпрограми: 

«Консультативний пункт 

інформаційно-консультативної 

підтримки киян, які  знаходяться та 

повернулися з місць позбавлення 

Охоплення 

соціальними 

послугами осіб, 

які перебувають в 

складних 

життєвих 

обставинах 

24 000 

осіб 

23 241 

осіб 

96,8%  
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№ 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

волі» та «Центр з надання 

спеціалізованих послуг сім’ям та 

особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в т. ч. 

постраждалим від насильства в 

сім’ї, сексуального 

насильства/жорстокого поводження 

та торгівлі людьми») надано 

2 620 індивідуальних послуг з 

питань проблем сім’ї для 

162 клієнтів та проведено 

628 групових заходів, в ході яких 

надано 6 068 групових послуг для 

3 090 клієнтів 

Соціальними послугами мережі 

центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді охоплено 

19 989 осіб. Разом по мережі 

соціальними послугами охоплено 

23 241 особа, що перебуває у 

складних життєвих обставинах. 

Заходами соціального 

супроводу/супроводження (в тому 

числі прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу) охоплено 

751 сім’ю 

63.  Здійснення соціальної 

підтримки сімейних форм 

виховання 

У січні-вересні 2017 року: 

 Київським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді проведено 9 курсів навчання 

за тематикою «Підготовка 

1. Навчальна 

підготовка осіб з 

числа кандидатів у 

прийомні батьки, 

батьки-вихователі, 

200 осіб 

 

 

 

 

149 осіб 

 

 

 

 

74,5% 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

кандидатів у прийомні батьки, 

батьки-вихователі, опікуни та 

піклувальники»; 

 отримали довідки про 

проходження навчання 

129 потенційних кандидатів (осіб та 

подружніх пар) в опікуни, 

піклувальники, 1 сім’я – у прийомні 

батьки; 

 проводилося навчання груп 

кандидатів у прийомні батьки, 

батьки-вихователі, опікуни та 

піклувальники; 

 Київським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді організовано та проведено 

тренінг за програмою підвищення 

виховного потенціалу прийомних 

батьків та батьків-вихователів 

(навчання відвідало 25 осіб) 

Станом на 30.09.2017 у місті Києві 

функціонувало 42 прийомні сім’ї, в 

яких виховувалося 54 дитини-сироти 

та дітини, позбавленої батьківського 

піклування, та 24 дитячих будинки 

сімейного типу, до яких розміщено 

163 дитини даної категорії 

 

В рамках соціального 

супроводження сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

опікуни та 

піклувальники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Охоплення 

соціальним 

супроводженням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

позбавлених батьківського 

піклування, систематично 

здійснювалося відвідування 

прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу, вивчалися 

потреби та проблеми дітей, що в них 

виховуються. Прийомним батькам 

та батькам-вихователям надавалися 

соціально-педагогічні, психологічні, 

інформаційні послуги з різних 

питань 

прийомних сімей 

та дитячих 

будинків 

сімейного типу  

2.2.6. Реформування системи охорони здоров’я, забезпечення доступності якісних медичних послуг 

64.  Створення Міського центру 

скринінгу онкологічних 

захворювань (раку грудної 

залози та раку шийки матки) 

та реабілітації пацієнтів 

(МЦСОЗ) 

Департаментом охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

проводилася робота щодо 

визначення бази для створення 

Міського центру скринінгу 

онкологічних захворювань (раку 

грудної залози та раку шийки матки) 

та реабілітації пацієнтів 

Початок 

функціонування 

центру (МЦСОЗ) 

1 од. – –  

65.  Розвиток та зміцнення 

протитуберкульозних закладів 

охорони здоров’я 

Київською міською туберкульозною 

лікарнею № 2 розроблено та 

затверджено медичне завдання на 

проектування реконструкції лікарні 

(у тому числі корпусу відкритих 

форм туберкульозу) 

Проектування 

реконструкції 

протитуберкульоз-

ного закладу 

(Київської міської  

туберкульозної 

лікарні №2) 

 

1 од. – –  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

66.  Реалізація стратегії Fast – 

Track Cities у м. Києві  

1. Загалом взято під медичне 

спостереження 1 509 осіб з ВІЛ, у 

тому числі 1 311 з них вперше 

виявлені. Загальна кількість людей 

на обліку станом на 01.10.2017 

становить 12 637 осіб 

 

2. Призначено антиретровірусну 

терапію 1 780 пацієнтам 

 

 

 

3. На початок року отримували 

лікування 6 693 людини з ВІЛ. 

Станом на 01.10.2017 кількість 

людей, які охоплені лікуванням, 

становили 7 993 особи, з 

урахуванням осіб, яким призначено 

лікування (1 780) та знятих з 

обліку (480) 

1. Виявлення та 

взяття під медичне 

спостереження 

людей, які живуть 

з ВІЛ 

 

 

2. Розширення 

доступу до 

антиретровірусної 

терапії на  

 

3. Охоплення на 

кінець 2017 

року лікуванням 

людей, які живуть 

з ВІЛ/СНІД 

2 400 

осіб  

 

 

 

 

 

5 000 

курсів 

 

 

 

12 000 

осіб 

1 311 

осіб 

 

 

 

 

 

1 780 

курсів 

 

 

 

7 993 

осіб 

55% 

 

 

 

 

 

 

35,6% 

 

 

 

 

65,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилення показника 

обумовлено затримкою 

централізованих поставок 

антиретровірусних 

препаратів. 

 

67.  Реалізація програми протидії 

захворюванню на туберкульоз  

У січні-вересні 2017 року 

проводилася робота з виконання 

Міської цільової програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 

2017-2021 роки (рішення Київської 

міської ради від 08.12.2016 

№ 537/1541) 

Зокрема: 

- проводилося скринінг-

обстеження на туберкульоз на 

пересувному флюорографі з метою 

Досягнення 

показників:  

- виявлення 

хворих на 

туберкульоз  

 

- смертності від 

туберкульозу 

 

 

59,3  

на 100 тис. 

населення 

 

5,6  

на 100 тис. 

населення 

 

 

37,6 

на 100 тис. 

населення 

 

3,0 

на 100 тис. 

населення 

 

 

63,4% 

 

 

 

53,6% 

 

 

Зменшення відбулося за 

рахунок вперше 

діагностованого 

туберкульозу 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

покращення показника виявлення 

хворих на туберкульоз в м. Києві; 

- впроваджувався механізм 

залучення неурядового сектору до 

проведення скринінгу на 

туберкульоз серед уразливих верств 

населення з метою збільшення 

відсотка охоплення скринінгом на 

туберкульоз осіб з уразливих та 

важко доступних верств населення 

План скринінгового обстеження на 

туберкульоз осіб з груп соціального 

ризику виконаний на 72,2% 

 

68.  Відкриття амбулаторій 

сімейної практики в 

новобудовах та віддалених 

мікрорайонах 

Виконано 

30.08.2017 відкрито амбулаторію 

загальної практики-сімейної 

медицини на першому поверсі 

будівлі комунального 

некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1» по вул. Волоська, 47 

Подільського району м. Києва 

 

Початок 

функціонування 

амбулаторії 

сімейної практики 

у Подільському 

районі міста Києва 

(вул. Волоська, 47) 

  100%  

69.  Створення відділень 

невідкладної медичної 

допомоги «Emergency» 

Програмою економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік передбачено асигнування на 

фінансування робіт із створення 

відділень невідкладної медичної 

допомоги «Emergency»: 

 

Продовження 

робіт із створення 

відділення 

невідкладної 

медичної 

допомоги в 

Київській міській 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Київська міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги на 

вул. Братиславській, 3  

Проведено відкриті торги та 

укладено договір з підрядною 

організацією ТОВ «ПЛУТОН-С», 

якою розпочато роботи з утеплення 

фасаду, підготовчі роботи з 

влаштування теплого боксу, 

продовжувалися демонтажні роботи 

в підвальному приміщенні, роботи 

по укладці лінолеуму на першому 

поверсі 

Розпочато роботи з підготовки 

приміщень для встановлення 

рентген-діагностичного обладнання 

 

Київська міська дитяча клінічна 

лікарня № 1 на вул. Богатирській, 30 

Завершено І чергу робіт – відкрито 

приймальне відділення, капітальний 

ремонт якого розпочато у 2016 році 

Проводилися заходи з оснащення 

усіма необхідними матеріалами, 

медикаментами та інструментами 

травматологічного пункту 

Проводилася закупівля обладнання 

Розпочато роботи ІІ черги – 

відділення інтенсивного лікування 

 

 

клінічній лікарні 

швидкої медичної 

допомоги 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Київська міська клінічна лікарня 

№ 12 на вул. Алішера Навої, 3 у 

Дніпровському районі 

Виконувалися монтажні роботи 

(внутрішні роботи), продовжувалися 

роботи з монтажу «Теплого боксу», 

трубопроводів лікувального 

газопостачання, заміни мереж 

водопостачання, каналізування, 

освітлення, електропостачання та 

інші роботи 

 

Київська міська клінічна лікарня 

№ 12 на вул. Підвисоцького, 4а  

Отримано позитивний експертний 

звiт до вiдкорегованої документацiї 

Проводилися роботи з пiдсилення 

фундаментiв, вiдновлювальнi та 

оздоблювальнi роботи, благоустрiй 

територiї 

2.2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту 

70.  Проведення фізкультурно-

масових заходів оздоровчого 

характеру;  

створення міського та 

районних центрів «Спорт для 

всіх» 

У січні-вересні 2017 року проведено 

786 спортивно-масових заходів, у 

тому числі Київський напівмарафон, 

спартакіада «Здоровий киянин», 

«Велике жіноче ралі», «Краща 

рукавичка», «Пробіг під 

каштанами», відкриття велотреку 

«Велодень», «Кольоровий забіг», 

«Чемпіонат міста допризовної 

1. Кількість 

населення, 

охопленого всіма 

видами 

фізкультурно-

оздоровчої роботи 

 

2. Кількість 

спортивно-

384,9 

тис. осіб 

 

 

 

 

 

2,2 

тис. од.  

290,8 

тис. осіб 

 

 

 

 

 

786 

од. 

75,5% 

 

 

 

 

 

 

35,7% 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

молоді», «Київська міська 

спартакіада серед державних 

службовців» 

масових заходів, 

проведених у 

місті Києві 

 

3. Кількість клубів 

 

 

 

 

270 од. 

 

 

 

 

270 од. 

 

 

 

 

100,0% 

71.  Розвиток професійного 

спорту: 

- відкриття нових відділень 

з видів спорту в ДЮСШ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виконання Календарного 

плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-

тренувальних зборів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У січні-вересні 2017 року:  

- розпочали роботу 2 ДЮСШ 

комунальної форми власності: 

ДЮСШ «Козак» (кураш), ДЮСШ 

«Дарниця» (панкратіон, футзал); 

- відкрито відділення естетичної 

гімнастики в ДЮСШ № 10, 

сучасного п’ятиборства в ДЮСШ 

№ 25, карате в КДЮСШ «Тайфун» 

та художньої гімнастики в 

КДЮСШ «Чемпіон» 

 

У січні-вересні 2017 року:  

- збірні команди міста прийняли 

участь у 264 чемпіонатах, кубках 

України, інших всеукраїнських, а 

також міжнародних спортивних 

змаганнях з різних видів спорту, в 

яких прийняло участь 

4 895 спортсмена; 

- проведено 142 навчально-

тренувальних зборів збірних команд 

міста з видів спорту по підготовці 

до Всеукраїнських змагань, в яких 

прийняли участь 3 106 спортсменів; 

Проведено 204 міських змагань з 

1. Відкриття нових 

відділень з видів 

спорту 

Кількість дітей в 

ДЮСШ  

 

 

 

 

 

 

 

2. Кількість членів 

збірних команд:  

- міста 

 

- України  

 

3. Кількість 

медалей на 

чемпіонатах:  

- України 

- Європи  

- світу 

 

 

7 од.  

 

 

33,72 

тис. осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

тис. осіб 

2 

тис. осіб 

 

 

 

1 500 од. 

100 од. 

90 од.  

 

 

7 од. 

 

 

34,5 

тис. осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1 

тис. осіб 

1,9 

тис. осіб 

 

 

 

1 435 од. 

112 од. 

20 од. 

 

 

100,0% 

 

 

102,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102,2% 

 

94,3% 

 

 

 

 

95,6% 

112,0% 

22,2% 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

 

 

 

 

- забезпечення діяльності 

Київського міського центру з 

фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» 

олімпійських та неолімпійських 

видів спорту, як міського так і 

міжнародного рівня, в яких взяло 

участь 39 678 спортсменів.  

У січні-вересні 2017 році згідно з 

календарним планом спортивних 

змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів 

Київським міським центром з 

фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» проведено: 

- навчально-тренувальні збори до       

Всеукраїнських змагань – 26; 

- міські змагання – 41 

Кількість спортсменів збірних 

команд міста, які прийняли участь у 

всеукраїнських змаганнях з видів 

спорту для інвалідів – 250 осіб 

 

 

 

 

 

4. Кількість людей 

з обмеженими 

можливостями, що 

займатимуться 

спортом 

 

 

 

 

800 осіб 

 

 

 

 

942 осіб 

 

 

 

 

117,8% 

72.  Удосконалення фізкультурно-

спортивної матеріально-

технічної бази 

Проводилися роботи з метою 

оформлення права користування 

земельною ділянкою на 

вул. Райдужній, 33-А та збір 

технічних умов для проектування  

(отримано витяг з державного 

земельного кадастру про відвід 

земельної ділянки) 

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

фізкультурно-

оздоровчого 

комплексу на 

вул. Райдужній, 

33-А 

 

   Відсутність документів на 

землекористування 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

2.2.8. Охорона довкілля 

73.  Розробка стратегії 

екополітики міста Києва до 

2030 року (Київської 

екодоктрини) 

Для підготовки проекту Київської 

екодоктрини впродовж січня-

вересня 2017 року: 

-  здійснено аналіз: 

 структури державної системи 

нормативно-правового забезпечення 

стратегічного планування на рівні 

регіонів, міст (територіальні 

аспекти), визначення організаційно-

методологічних (нормативних) 

вимог щодо формування системи 

стратегічного екологічного 

планування на території 

міста Києва; 

 проектів нових державних 

нормативно-правових актів з 

удосконалення державної 

екополітики України до 2030 року, у 

тому числі щодо удосконалення 

територіальних систем управління 

природоохоронними процесами; 

 стану та динаміки 

статистичних екологічних 

показників соціально-економічного 

розвитку міста Києва (на 

01.01.2016); 

 стану реалізації екологічної 

складової Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року; 

Рішення Київради 1 од. – –  
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

- визначено концептуально-

методологічні засади щодо 

формування проекту екодоктрини, 

- підготовлено перший варіант 

структури документу для 

подальшого фахового обговорення; 

- розроблено макет анкети 

опитування фахівців системи 

екологічного управління міста 

Києва, форматів листів-запитів для 

формування реєстру позаштатних 

експертів у сфері міської 

екополітики 

74.  Розробка Міського плану дій з 

охорони довкілля з 

урахуванням європейської 

практики екологічного 

планування (з залученням 

громади та експертного 

середовища) 

Робочою групою у складі 

представників Комунальної науково-

дослідної установи «Науково-

дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста» та 

структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) проводилася робота з 

підготовки структури проекту 

Міського плану дій з охорони 

довкілля на 2016-2020 роки 

Розпорядження 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

1 од. – –  

75.  Підтримка об’єктів 

екологічної культури 

У січні-вересні 2017 року створено 

нові експозиції приматів, капібар та 

горили 

Кількість створених 

експозицій 

3 од. 3 од. 100,0%  

76.  Підтримка проектів з 

розвитку комунікацій та 

співпраці влади та громади у 

КП «Київський міський Будинок 

природи» проведено заходи, які 

спрямовані на підвищення рівня 

1. Кількість 

загальноміських 

заходів 

10 од. 

 

 

11 од. 

 

 

110,0% 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

сфері міської екополітики на 

базі КП «Київський міський 

Будинок природи» 

природоохоронних знань, 

формування екологічної свідомості 

та культури, виховання дбайливого 

ставлення до природи, а саме:  

- проведено прес-конференцію 

«Перші підсумки операції 

«Первоцвіт» за участі засобів 

масової інформації щодо охорони 

підсніжників та інших рідкісних 

першоцвітів (06.03.2017); 

- прийнято участь у Всесвітній 

акції «Година Землі» (25.03.2017); 

- підписано «Пакт заради молоді-

2020» (26.05.2017); 

- відзначення кращих екологів і 

працівників комунального 

господарства і промисловості 

(01.06.2017); 

- проведення еколого-

просвітницьких ігор в рамках 

імплементації Міжнародної 

програми «Блакитний прапор» 

(16.06.2017, 23.06.2017, 03.07.2017, 

11.07.2017, 22.07.2013, 03.08.2017, 

16.08.2017) 

 

2. Кількість 

тематичних 

публікацій у ЗМІ,  

у т. ч. з питань 

екологічного 

інформування та 

просвіти  

 

45 од. 

 

43 од. 

 

95,5% 

77.  Раціональне використання і 

зберігання відходів 

виробництва і побутових 

відходів: 

- невідкладні заходи із 

забезпечення екологічного 

Затверджено перелік 

природоохоронних заходів у місті 

Києві, що фінансуватимуться з 

Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища у 2017 році (рішення 

Актуалізоване 

техніко-

економічне 

обґрунтування 

1 од. – –  



86 

№ 

п/п 
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План на 
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Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, 

оброблення, видалення, 

знешкодження і захоронення 

хлорорганічних та 

неідентифікованих сполук на 

території ВАТ «Радикал»; 

- заходи з демеркуризації 

промислового майданчика 

ВАТ «Радикал» 

Київської міської ради від 

06.04.2017 № 125/2347) 

Розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 25.07.2017 № 874 

«Про забезпечення на 2017 рік 

природоохоронних заходів у місті 

Києві та перерозподіл видатків, 

передбачених Департаменту 

міського благоустрою та збереження 

природного середовища 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2017 рік 

у бюджеті міста Києва» визначено: 

- невідкладні заходи із забезпечення 

екологічного безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження і захоронення 

хлорорганічних та 

неідентифікованих сполук на 

території ВАТ «Радикал»; 

- заходи з демеркуризації 

промислового майданчику 

ВАТ «Радикал», в т. ч коригування 

техніко-економічного обґрунтування 

демеркуризації ВАТ «Радикал» 

Розроблялася тендерна документація 

на закупівлю послуг: коригування 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

Техніко-економічного 

обґрунтування демеркуризації 

промислового майданчика 

ВАТ «Радикал» 

78.  Розробка проекту Створення 

регіонального центру 

моніторингу довкілля 

У січні-вересні 2017 року роботи не 

проводилися 

План заходів 1 од. – – Не визначено джерела 

фінансування 

Не затверджено Кабінетом 

міністрів України 
Положення про регіональні 

центри моніторингу довкілля 

2.2.9. Благоустрій території 

79.  Розробка проекту з оновлення 

(актуалізації) Правил 

благоустрою міста Києва 

Підготовлено проект рішення 

Київської міської ради «Про 

затвердження Порядку видачі 

дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів у місті Києві», 

який проходить погодження в 

установленому порядку. Отримано 

зауваження від юридичного 

управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), які 

опрацьовувалися в установленому 

порядку  

Велася робота з підготовки проекту 

рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до Правила 

благоустрою міста Києва», у якому 

Рішення Київради  1 од. – –  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

будуть внесені комплексні зміни до 

Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської 

міської ради від 25 грудня 2008 року 

№ 1051/1051 

80.  Розвиток проекту «Київ - 

чисте місто», розробка Плану 

заходів з благоустрою та 

санітарної очистки територій  

В рамках пілотного проекту «Київ - 

чисте місто» розроблено програмний 

додаток для мобільних телефонів 

«Чисте місто». У січні-вересні 

2017 року столичними інспекторами 

благоустрою здійснювалася фіксації 

незаконно розміщених 

автомобільних газозаправних 

пунктів, контейнерних 

автозаправних станцій дизельного 

палива та вносилася відповідна 

інформація до мобільного додатку з 

метою подальшого їх демонтажу 

відповідними службами 

Наразі усі автомобільні газозаправні 

пункти нанесені на загальну он-лайн 

карту міста Києва. Завдяки вжитим 

заходам демонтовано 198 незаконно 

розміщених автомобільних 

газозаправних пунктів  

Крім того, до мобільного додатку 

вносилася інформація щодо місць 

несанкціонованого накопичення 

сміття для подальшого усунення 

В інформаційно-аналітичній системі 

«Управління майновим комплексом 

План заходів 1 од. – –  
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% виконання  

до 
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територіальної громади міста Києва» 

розроблено окремий шар 

«Прибирання прибудинкової 

території», де відображаються 

графічні дані стосовно закріплення 

меж прибирання території міста Києва 

81.  Контроль за самовільно 

розміщеними тимчасовими 

спорудами (СРТС) у 

відповідності до Положення 

про розміщення тимчасових 

споруд у м. Києві 

У січні-вересні 2017 року за 

порушення Правил благоустрою 

міста та неналежне утримання 

об’єктів благоустрою міста 

(засмічення територій) 

КП «Київблагоустрій»: 

- видано 19 219 приписів на 

усунення порушень (станом на 

01.01.2017 року – 5 982); 

- складено 2 647 протоколів про 

адміністративні правопорушення 

щодо розміщення тимчасових 

споруд (станом на 01.01.2017 – 977); 

- демонтовано 493 самовільно 

розміщених тимчасових споруд 

(станом на 01.01.2017 – 1412) 

Виявлено та зафіксовано незаконно 

розміщених тимчасових споруд: 

- станом на 01.01.2017 – 1 757; 

- станом на 01.10.2017 – 1 884 

Станом на 01.10.2017 на території 

міста виявлено 3 074 незаконно 

розміщений об’єкт, з яких 1 190 – 

засоби пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі 

Зменшення 

кількості 

самовільно 

розміщених 

тимчасових 

споруд на 

10% – –  
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82.  Заходи з покращення стану 

благоустрою зелених 

насаджень загального 

користування 

У січні-вересні 2017 року 

комунальними підприємствами по 

утриманню зелених насаджень м. 

Києва на балансових територіях 

висаджено: 

- 4 250 дерев; 

- 42 825 кущів; 

- 9 708,4 тис. квітів 

Крім того, виконано наступні 

роботи: 

- ремонт газону – 57 га (план – 65); 

- влаштування газону – 46 га (план – 

31); 

- видалення сухих та аварійних 

дерев – 6 849 шт. (план – 5 97); 

- видалення омели з крон дерев – 

3 721 шт. (план – 3 799); 

- видалення сухих кущів – 5 369 шт. 

(план – 2 281); 

- формування та санітарна обрізка 

дерев – 60 457 шт. (план – 41 883); 

- формування та санітарна обрізка 

кущів – 106 018 шт. (план – 269 691) 

Кількість 

висаджених: 

- дерев 

 

- кущів 

 

- квітів 

 

 

10 

тис. шт. 

7 

тис. шт. 

10 000 

тис. шт. 

 

 

4,3 

тис. шт. 

42,8 

тис. шт. 

9 708 

тис. шт. 

 

 

43,0% 

 

у 6,1 рази 

більше 

97,1% 

Робота виконується за 

планом 

Відповідно до Плану з 

озеленення та благоустрою 

територій, які перебувають 

на балансі комунальних 

підприємств по утриманню 

зелених насаджень районів 

міста Києва, на 2017 рік 

плануються роботи з 

посадки/висадження: 

дерев – 8,4 тис. шт.; 

кушів – 37 тис. шт.; 

квітів – 9 948 тис. шт. 

83.  Виконання заходів з 

благоустрою водних об’єктів 

(відповідно до стратегічного 

плану дій КП «Плесо») 

Програмою економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 

2017 рік КП «Плесо» на проведення 

заходів з будівництва 

(реконструкції) очисних споруд і 

інженерних мереж, капітального 

ремонту елементів благоустрою зон 

відпочинку та розчистки водойм 

Обсяг виконаних 

робіт 

100% 12,5% – Роботи виконувалися згідно 

з затверджених календарних 

графіків 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

передбачено асигнування в сумі 

109 884,3 тис. грн 

У січні-вересні 2017 року 

КП «Плесо», проводилися роботи з 

визначення проектних/підрядних 

організацій, укладалися договори на 

проведення робіт, здійснювалася 

підготовка проектної документації 

та будівельні роботи 

Виконані роботи І черги 

реконструкції зони організованого 

відпочинку озера Тельбін. 

Завершено проектні роботи по 

об’єктам: «Реконструкція 

трансформаторної підстанції із 

збільшенням потужності на острові 

Долобецький», І черги по об’єкту 

«Будівництво інженерних мереж до 

громадських вбиралень зони 

відпочинку «Центральна» на 

Трухановому острові в 

Дніпровському районі м. Києва», 

«Реконструкція очисних споруд 

«Харківські» 

Завершено роботи з капітального 

ремонту 9 громадських вбиральнь у 

зонах відпочинку «Золота», 

«Молодіжна» та «Передмістна 

Слобідка», «Райдуга», «Центральна» 

та «Чорторий» 

Виконано роботи з капітального 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

ремонту елементів благоустрою 

10 зон відпочинку: «Пуща-Водиця» 

(1 та 2 черг), «Райдуга», «Веселка» 

та «Синьоозерна», «Золота», 

«Сонячна», «Центральна», 

«Передмістна Слобідка», «Дитяча. 

Інвалідна», «Святошино». По решті 

об’єктів капітального ремонту 

проводилася підготовка проектної 

документації та документації для 

визначення виконавців робіт 

 

2.2.10. Розвиток споживчого ринку 

84.  Проведення сезонних та 

сільськогосподарських 

ярмарків 

Відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 

26.05.2015 № 507 «Про проведення 

ярмарків у місті Києві» у  

січні-вересні 2017 року в місті 

проведено 3 131 сезонну та 

сільськогосподарську ярмарку, на 

яких реалізовано 137,5 тис. т 

сільськогосподарської продукції та 

продовольчих товарів, а саме: 

- плодоовочевої продукції – 

75,7 тис. т; 

- м’яса та м’ясопродуктів –  

11,8 тис. т; 

- риби та рибопродуктів – 4,1 тис. т; 

1. Кількість 

проведених 

ярмарків 

 

2. Обсяг 

реалізованої 

продукції 

1 240 од. 

 

 

 

65,0  

тис. тон 

3 131 од. 

 

 

 

137,5 

тис. тон 

252,5% 

 

 

 

211,5% 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

- інших продовольчих товарів – 

45,9 тис. т 

85.  Проведення тематичних 

ярмарків, виставок, 

фестивалів, торговельне 

обслуговування під час 

проведення державних та 

загальноміських заходів, од. 

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) спільно із 

Дніпровською районною в місті 

Києві державною адміністрацією 

забезпечено мешканців та гостей 

столиці святковою торгівлею з 

нагоди святкування Водохреща, у 

парку культури та відпочинку 

«Гідропарк». На вказаній території 

функціонувало 11 стаціонарних 

закладів ресторанного господарства, 

2 намети з продажу меду та 

бджільництва і засіб пересувної 

дрібнороздрібної торговельної 

мережі з реалізації гарячих напоїв 

Відповідно до Указу Президента 

України від 11.02.2004 № 180/2004 

«Про День вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав» та п. 8 відповідного Плану 

загальноміських заходів 

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) 

Кількість 

проведених 

тематичних 

ярмарків, 

виставок, 

фестивалів, 

торговельне 

обслуговування 

під час 

проведення 

державних та 

загальноміських 

заходів 

20 од. 19 од. 95,0%  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

забезпечено торговельне 

обслуговування на території 

Меморіального комплексу 

«Національний музей історії 

України у Другій світовій війні» біля 

музею воїнів – інтернаціоналістів. 

На території проведення 

загальноміського заходу 

встановлено 20 альтанок з 

посадковими місцями та 2 об’єкти 

торгівлі з продажу гарячих напоїв та 

продуктів харчування нескладного 

асортименту 

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) одночасно з 

традиційним продовольчим 

ярмарком 08.04.2017 на 

вул. Ревуцького в Дарницькому 

районі проведено щорічний 

загальноміський тематичний ярма-

рок з продажу товарів для садівників 

та городників, на якому розміщено 

10 районних комплексів від кожного 

району м. Києва (100 палаток) та 

взяло участь 200 господарств і 

суб’єктів господарювання Київської 

та інших областей України, якими 

створено 270 робочих місць 
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2017 рік 

Факт 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

Відповідно до розпоряджень 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від 14.04.2017 № 463 «Про 

проведення у 2017 році офіційних 

заходів пісенного конкурсу 

«Євробачення» в місті Києві» та 

№ 464 «Про організацію культурно-

мистецьких заходів під час 

проведення у 2017 році пісенного 

конкурсу «Євробачення» в місті 

Києві» здійснювалися організаційні 

заходи щодо забезпечення 

торговельного обслуговування 

населення в місцях проведення 

державних та загальноміських 

заходів 

Відповідно до Плану заходів з 

підготовки та відзначення Дня 

пам’яті та примирення і 72 річниці 

перемоги над нацизмом у другій 

світовій війні, затвердженого 

Київським міським головою, 

09.05.2017 організовано торговельне 

обслуговування населення під час 

проведення святкового заходу на 

території Національного музею 

історії України у Другій світовій 

війні 

На виконання Робочого плану з 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

підготовки та проведення у м. Києві 

заходів з нагоди Дня пам’яті жертв 

політичних репресій 21.05.2017 на 

території Національного історико-

меморіального заповідника 

«Биківнянські Могили» організовано 

функціонування об’єкту торгівлі з 

продажу безалкогольних та гарячих 

напоїв, кулінарних виробів та 

випічки 

Відповідно до розпоряджень 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації): 

-  з метою популяризації народної 

творчості, традиційної української 

кухні, забезпечення дозвілля киян і 

гостей столиці на Спортивній 

площі, 1 проведено тематичний 

ярмарок «Великий столичний 

ярмарок «Київські контракти» 

(08.04-09.04.2017); 

- з метою забезпечення дозвілля 

киян та гостей столиці на Поштовій 

площі, 3 проводився тематичний 

ярмарок «Феєричний блюз на схилах 

Дніпра» (15.05 -30.09.2017); 

- з метою підвищення іміджу 

України, популяризації українських 

товарів та забезпечення дозвілля 

киян і гостей міста Міжнародною 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

організацією з міграції на 

Софійській площі проведено 

фестиваль «BizFair» (24.06.2017); 

- на вул. Хрещатик проведено 

загальноміський шкільний ярмарок з 

продажу товарів шкільного 

асортименту, до участі в якому були 

запрошені та взяли участь 

безпосередні виробники та 

дистриб’ютори, що виготовляють та 

здійснюють продаж товарів 

шкільного асортименту з різних 

регіонів України (м. Київ, 

м. Коломия, м. Комсомольськ, 

м. Львів, м. Черкаси, м. Харків,  

м. Чернігів, Київська, 

Кіровоградська, Полтавська, 

Житомирська, Львівська області та 

інші регіони) (12.08-13.08.2017); 

- з метою залучення киян до 

живопису, декоративно-прикладної 

творчості, народних ремесел та 

забезпечення дозвілля киян і гостей 

столиці в парку ім. Т.Г. Шевченка 

проведено тематичні ярмарки 

«Мистецтво лікує» (12.08-

13.08.2017, 23.09-24.09.2017); 

- з метою підтримання традицій 

столиці, формування у населення 

культури проведення масових свят 

та забезпечення змістовного 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

дозвілля киян і гостей міста на 

Контрактовій площі проведено 

фестиваль «Казки Старого Подолу. 

ZibertFest» (16.09-17.09. 2017); 

- з метою популяризації органічних 

продуктів та наповнення ними 

внутрішнього ринку, на 

Контрактовій площі проведено 

Дев’ятий Всеукраїнський ярмарок 

органічних продуктів (23.09.2017) 

За сприяння Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації): 

- товаровиробниками надано 

благодійну допомогу 

Святошинському дитячому 

будинку - інтернату шкільним 

одягом, сорочками, взуттям та 

розвиваючим матеріалом; 

- відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 

05.01.2017 № 2 «Про проведення 

фестивалю дитячого розвитку та 

дозвілля «Прекрасний світ 

дитинства» в Сирецькому парку 

(вул. Тимофія Шамрила)» органом 

самоорганізації населення «Комітет 
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мікрорайону «Сирець-1» проведено 

фестиваль дитячого розвитку та 

дозвілля «Прекрасний світ 

дитинства» в Сирецькому парку 

(вул. Тимофія Шамрила) 

(24.12.2016-15.07.2017 щосуботи з 

10.00 до 19.00); 

- відповідно до розпоряджень 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)   

від 19.04.2017 № 467, від 02.06.2017 

№ 641 «Про проведення в 2017 році 

фестивалю «В пошуках made in 

Ukraine» на Контрактовій площі у 

місті Києві» суб’єктом 

господарювання Ю. Савостіной на 

Контрактовій площі проведено 

чотири фестивалі (21.04-24.04.2017, 

02.06-05.06.2017, 01.09-04.09.2017, 

29.09-02.10. 2017); 

- відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  

від 19.05.2017 № 590 «Про 

проведення в 2017 році XI 

Міжнародного волонтерського 

музичного фестивалю «День 

вуличної музики та їжі» 

Громадською організацією 
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«Логістичний штаб» проведено 

музичний фестиваль за чотирма 

локаціями (Пейзажна алея, Поштова 

площа, вул. Володимирська, 3 та 

вул. Воздвиженська, 32) (20.05.2017) 

 

86.  Проведення щоквартального 

моніторингу об’єктів побуту 

на предмет дотримання 

Правил побутового 

обслуговування населення  

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) підготовлено та 

доведено до відома районних в місті 

Києві державних адміністрацій 

графік проведення моніторингу стану 

діяльності суб’єктів господарювання 

сфери побутового обслуговування на 

2017 рік 

У січні-вересні 2017 року проведено 

обстеження 223 об’єктів побуту. Під 

час моніторингу, основна увага 

приділялася рівню обслуговування 

на підприємствах побутового 

обслуговування, зручності режиму 

роботи, санітарному та естетичному 

стану приміщень, в яких 

здійснюється надання послуг, 

наявності необхідної інформації в 

куточку споживача та доступності її 

розташування 

 

Кількість 

обстежених 

об’єктів побуту 

250 од. 223 од. 89,2%  
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2.2.11. Надання адміністративних послуг 

87.  Створення нових та 

модернізація існуючих 

територіальних підрозділів 

відділів (Центрів) надання 

адміністративних послуг 

районних в місті Києві 

державних адміністрацій для 

підвищення якості, 

доступності та комфорту 

населення при отриманні 

адміністративних послуг 

Закінчено ремонтні роботи та 

розпочато роботу філії відділу 

(Центру) надання адміністративних 

послуг Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(вул. Харківське шосе, 18) 

Продовжувалися роботи з: 

- капітального ремонту 

приміщення для розміщення зони 

прийому відділу (Центру) надання 

адміністративних послуг 

Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(вул. Костянтинівська, 9/6);  

- реконструкції та монтажу 

обладнання у приміщені філії 

відділу (Центру) надання 

адміністративних послуг 

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(бульв. Чоколівський, 40) 

У 2016 році завершено капітальний 

ремонт приміщення філії відділу 

(Центру) надання адміністративних 

послуг Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(вул. Червонопільська, 14/14), проте 

на сьогодні заклад не функціонує 

 

Кількість 

територіальних 

підрозділів (філій) 

4 од. 1 од. 25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не вирішено питання щодо 

збільшення штатної 

чисельності працівників 

відділів (Центрів) надання  

адміністративних послуг 
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88.  Інтеграція баз даних Для спрощення процедур надання 

адміністративних послуг у сфері 

реєстрації місця проживання у 

столиці проводилася робота щодо 

інтеграції інформаційної системи 

«Реєстр територіальної громади 

міста Києва» та Офіційного веб-

порталу адміністративних послуг 

міста Києва із залученням 

Департаменту з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської 

міської  ради (Київської міської  

державної адміністрації), 

КП «ГІОЦ» та НВФ «ГРІС» 

Проведено наради за участі 

представників: 

- Департаменту з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), НВФ 

«ГРІС» та КП «ГІОЦ» стосовно 

інтеграції Офіційного веб-порталу 

адміністративних послуг міста Києва 

та Реєстру територіальної громади м. 

Києва (04.04.2017); 

- НВФ «ГРІС» та Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі 

України щодо інтеграції Єдиного 

державного порталу 

адміністративних послуг 

(posluga.gov.ua) та Офіційного веб-

Створення єдиної 

бази даних 

– – – Нагальною залишається 

необхідність інтеграції 

якомога більшої кількості 

державних реєстрів з метою 

мінімізації витрат часу 

адміністратором на прийом 

одного пакету документів 

для отримання 

адміністративних послуг. 

Департаментом (Центром) 

надання адміністративних 

послуг виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської  

державної адміністрації) 

неодноразово підіймалося 

це питання перед 

Міністерством юстиції 

України та Державним 

агентством з питань 

електронного урядування, 

однак на сьогодні зазначене 

питання залишається 

невирішеним 

Зокрема, направлено лист на 

ДП «Національні 

інформаційні системи», яке 

визначено адміністратором 

Єдиних та Державних 

реєстрів, створення та 

забезпечення 
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порталу адміністративних послуг 

міста Києва. Також, обговорені 

питання стосовно вимог та 

необхідного програмного 

забезпечення, строків реалізації 

інтеграції, а також необхідності 

виділення додаткового фінансування 

(17.05.2017) 

Рішенням Київської міської ради 

від 21.09.2017 № 40/3047 

затверджено Положення про 

інформаційну систему «Реєстр 

територіальної громади міста Києва» 

та внесено зміни до рішення 

Київської міської ради від 

03.03.2016 № 123/123 «Про 

створення Реєстру територіальної 

громади міста Києва» в частині 

визначення Департамент 

інформаційно-комунікаційних 

зв’язків виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

відповідальним виконавцем за 

забезпечення інтеграції Реєстру 

територіальної громади міста Києва 

з Єдиним державним демографічним 

реєстром та інформаційною 

системою «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті 

Києві» 

функціонування яких 

належить до компетенції 

Міністерства юстиції 

України, щодо питання 

інтеграції та проведення 

зустрічі для вирішення 

зазначеної проблеми. 

ДП «Національні 

інформаційні системи» 

отримано відмову у 

проведенні зазначеної 

зустрічі 
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89.  Розширення кількості 

адміністративних послуг, що 

надаються в електронному 

вигляді через офіційний Веб-

портал адміністративних 

послуг міста Києва 

Протягом січня-вересня 2017 року 

надання нових адміністративних 

послуг в електронному вигляді через 

Офіційний веб-портал 

адміністративних послуг міста 

Києва не запроваджувалося. 

В цілому через Офіційний веб-

портал адміністративних послуг 

міста Києва на сьогодні громадяни 

можуть отримати  

6 адміністративних послуг в 

електронному вигляді, а саме:  

- отримання дозволу на участь у 

дорожньому русі транспортних 

засобів, вагові або габаритні 

параметри яких перевищують 

нормативні; 

- отримання погодження дорожнього 

перевезення небезпечного вантажу; 

реєстрація декларації про утворення 

відходів; 

- видача довідки про отримання 

(неотримання) соціальної допомоги; 

видача довідки про перебування у 

списках громадян, бажаючих взяти 

участь у програмах «Доступне 

житло» (70х30 та 50х20х30);  

- видача довідки про перебування на 

квартирному обліку. 

Одночасно, проводилася робота з 

суб’єктами надання 

Збільшення 

кількості 

адміністративних 

послуг, що 

надаються в 

електронному 

вигляді через 

офіційний Веб-

портал 

адміністративних 

послуг міста 

Києва на 

10% – –  
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адміністративних послуг щодо 

надання адміністративних послуг в 

електронному вигляді. На 

офіційному веб-порталі 

адміністративних послуг міста 

Києва у розділі «Електронні 

послуги» розміщено низку 

адміністративних послуг, суб’єктами 

яких є центральні виконавчі органи, 

а саме: 

- послуги та сервіси Державної 

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру; 

- Державної архітектурно-

будівельної інспекції України; 

- Державної міграційної службі 

України; 

- Міністерства екології та 

природних ресурсів України; 

- Міністерства юстиції України. 

У січні-вересні 2017 року 

адміністраторами відділу (Центру) 

надання адміністративних послуг 

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

розпочато видачу в електронному 

вигляді довідок про реєстрацію 

місця проживання особи при 

наявності інформації в Реєстрі 

територіальної громади міста Києва 
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2.2.12. Освіта 

90.  Відновлення роботи 

комунальних дошкільних 

навчальних закладів, які 

тривалий час не працюють 

Здійснення пошуку 

приміщень для переведення 

державних і комунальних 

установ, організацій із 

закладів освіти та розірвання 

договорів  оренди з 

орендарями, які не 

здійснюють освітню 

діяльність 

Сприяння відновленню 

відомчих дошкільних 

навчальних закладів.  

Сприяння відкриттю закладів 

альтернативної дошкільної 

освіти в приміщеннях 

непрацюючих дитсадків.  

Залучення інвесторів для 

відновлення дошкільних 

навчальних закладів 

Створення груп для дітей 

дошкільного віку у 

приміщеннях ЗНЗ та інших 

освітніх установах 

Продовження реорганізації 

шкіл-дитячих садків у ДНЗ 

У січні-вересні 2017 року: 

- відновлено роботу 65 груп на 

1160 місць у працюючих 

дошкільних навчальних закладів за 

рахунок грантових коштів уряду 

Федеративної Республіки 

Німеччини:  

 Голосіївський район: 

 ДНЗ № 305, ДНЗ № 506, 

 ДНЗ № 402, ДНЗ № 439; 

 Дарницький район: 

 ДНЗ № 245, ДНЗ № 620; 

 Деснянський район:  

 ДНЗ № 746; 

 Дніпровський район: 

 ДНЗ № 461, ДНЗ № 671, 
 ДНЗ № 243, ДНЗ № 438,  

 ДНЗ № 453, ДНЗ № 471,  

 ДНЗ № 680, ДНЗ № 441,  

 ДНЗ № 566; 

 Оболонський район: 

 ДНЗ № 606,  ДНЗ 804,  

ДНЗ № 280; 

 Подільський район:  

 ДНЗ № 556, ДНЗ № 449,  

 ДНЗ № 626, ДНЗ № 104; 

 Солом’янський район: 

 ДНЗ № 355, ДНЗ № 211,  

 ДНЗ № 677; 

1. Кількість місць  

(за рахунок: 

відновлення: 

- груп у 

працюючих ДНЗ 

- 4 непрацюючих 

ДНЗ) 

1 380 од. 

 

 

580 од. 

 

800 од. 

2 267 од. 

 

 

1 160 од. 

 

– 

164,3% 

 

 

200% 

 

– 
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будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

  Шевченківський район: 

 ДНЗ № 429, ДНЗ № 545, 

 ДНЗ № 154; 

- відновлено роботу:  

 ліквідованого ДНЗ № 384 у 

складі НВК № 141 «ОРТ» 

м. Києва Дніпровського району; 

 ДНЗ № 585 Оболонського 

району після закриття на 

реконструкцію; 

- введено до мережі навчальних 

закладів міста 7 приватних закладів 

з ліцензійним обсягом 737 місць, 

зокрема: 

 Голосіївський район: 

приватний навчальний заклад 

«НВК Школа І ступеня-

дошкільний навчальний заклад 

«Рудий будиночок»;  

 Дарницький район: 

приватний НВК «Клевер скул»;  

 Дніпровський район: 

приватний ДНЗ «Країна 

дитинства»; 

 Печерський район:  

ТОВ «Приватний ДНЗ «Урбан 

кідс», ТОВ ДНЗ «Академія щастя 

«Ліпкідз»; 

 Солом’янський район: 

приватний НВК «Плекальня», 

приватний НВК «Єнот»; 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

- відкрито 1 групу 

короткотривалого перебування у 

ЗНЗ № 275 Деснянського району;  

- реорганізовано школу – дитячий 

садок «Діамант» у ДНЗ № 91 

Деснянського району 

91.  Відкриття «додаткових» 

класів у ЗНЗ 

Раціональне використання 

приміщень ЗНЗ 

У січні-вересні 2017 року відкрито 

18 «додаткових» класів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Кількість 

«додаткових» 

класів у 

загальноосвітніх 

навчальних 

заім.кладах 

10 од. 18 од. 180,0%  

92.  Здійснення нового 

будівництва ЗНЗ і ДНЗ та 

проведення реконструкції 

(прибудови, надбудови) 

існуючих навчальних 

закладів. 

Здійснення капітального 

ремонту спортивних залів у 

ЗНЗ 

Завершено будівництво навчальних 

закладів:  

 за рахунок коштів приватних 

забудовників:  

 ДНЗ на 120 місць на 

вул. Софії Русової, 1-В у 

Дарницькому районі; 

 ДНЗ на 280 місць на 

вул. Закревського, 95-А у 

Деснянському районі; 

 початкової школи на 

360 місць № 333 на 

вул. Є. Чавдар, 16 у Дарницькому 

районі; 

- за рахунок коштів бюджету 

м. Києва: 

 ЗНЗ на 720 уч. місць (на 

перетині вул. Лебедєва-Кумача та 

вул. Землячки (вул. Яблонської) у 

Кількість 

учнівських місць 

за рахунок нового 

будівництва 

1 380од. 1 740 од. 126,1%  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Солом’янському районі;  

 ліцей на 660 уч. місць на 

ділянці № 13 в 6-му мікрорайоні 

жилмасиву Осокорки-Північні у 

Дарницькому районі 

 

Виконувалися роботи з капітального 

ремонту спортивних залів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах на суму 15 781,2 тис. грн 

93.  Реалізація концепції 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» 

Формування 

компетентностей, необхідних 

для успішної самореалізації в 

суспільстві.  

Стимулювання інноваційної 

та дослідницької діяльності у 

навчальних закладах 

Розвиток єдиної 

інформаційної системи 

управління освітою у 

м. Києві. 

Розробка і реалізація 

інноваційних програм 

професійного розвитку 

педагогічних кадрів 

Затверджено Порядок роботи 

експертної комісії з проведення 

дослідно-експериментальної 

діяльності (10.02.2017) 

На засіданні експертної комісії у 

березні 2017 року відбулося 

звітування про виконання І етапу 

експериментальної роботи: 

«Організаційні, психолого-

педагогічні умови впровадження 

елементів е-навчання в школі» 

(гімназія № 179, СЗШ-інтернат 

№ 11, гімназія № 290, СШ № 264, 

СШ № 234, гімназії № 143, СЗШ-

інтернат № 4, Києво-Печерський 

ліцей № 171 «Лідер», СШ № 193, 

СЗШ-інтернат № 5, Київська гімназії 

східних мов № 1, гімназія «Ерудит», 

Ліцей-інтернат № 23 «Кадетський 

корпус» м. Києва) 

 

Участь навчальних 

закладів у 

дослідно-

експериментальних 

роботах 

всеукраїнського 

рівня 

65 од. 

 

37 од. 

132 од  

 

48 од. 

203,1% 

 

129,7% 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

94.  1. Здійснення передачі з 

державної до комунальної 

власності закладів 

професійно-технічної освіти 

 

 

 

 

 

2. Розробка технічної 

документації із землеустрою 

та інвентаризації земельних 

ділянок для оформлення 

права постійного 

користування професійно-

технічними навчальними 

закладами 

 

3. Організаційні заходи щодо 

забезпечення проведення 

навчання учнів старшої 

школи у профільних класах на 

базі навчальних закладів 

професійної освіти 

Здійснювалися роботи з оформлення 

документів для передачі закладів 

професійно-технічної освіти з 

державної до комунальної власності  

 

 

 

 

 

Розроблено технічну документацію 

із землеустрою та інвентаризації 

земельних ділянок для оформлення 

права постійного користування 

вищих професійних училищ № 25, 

№ 33 та навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних 

наук України 

 

Державним навчальним закладом 

«Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва» 
забезпечено проведення навчання 

учнів профільних класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів №№ 27, 95, 163, 175 

1. Кількість 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів передані з 

державної до 

комунальної 

власності 

 

2. Кількість 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів для яких 

розроблено 

технічну 

документацію 

 

 

3. Кількість 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів на базі 

яких проведені 

організаційні 

заходи 

20 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 од. 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 од. 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0% 

 

2.2.13. Безпека та цивільний захист 

95.  Розробка концептуальних 

засад та загальноміського 

З метою розробки загальноміського 

стратегічного Плану дій щодо 

Рішення Київради 1 од. – –  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

стратегічного Плану дій 

щодо цивільного захисту та 

безпеки у м. Києві  

цивільного захисту та безпеки у 

м. Києві у січні-вересні 2017 року 

проводилися роботи з аналізу: 

 нормативно-правової бази щодо 

цивільного захисту та безпеки на 

рівні територій та територіальних 

громад України; 

 міжнародного досвіду організації 

та нормування витрат з 

забезпечення організації та 

належного функціонування 

територіальних систем цивільного 

захисту і безпеки населення та 

довкілля  

96.  Створення єдиної 

оперативно-диспетчерської 

служби міста Києва з 

реагування на надзвичайні 

ситуації - «Програмно-

технічного комплексу єдиної 

системи оперативно-

диспетчерського управління 

м. Києва» 

З метою запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру та захисту 

населення і територій міста Києва у 

разі їх виникнення та в рамках 

Міської цільової програми розвитку 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту Києва на 2017-2019 роки, 

затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 08.12.2016 

№ 540/1544, передбачається 

реалізація проекту «Програмно-

технічний комплекс єдиної системи 

оперативно-диспетчерського 

управління м. Києва» 

 

Зменшення часу 

реагування на 

(своєчасне 

залучення 

необхідних сил та 

засобів цивільного 

захисту до 

локалізації та 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій) 

10% – – Станом на 01.10.2017 в 

бюджеті міста Києва на 

2017 рік не передбачено 

фінансування 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

97.  Забезпечення виконання у 

2017 році Міської цільової 

програми розвитку 

територіальної підсистеми 

єдиної державної системи 

цивільного захисту міста 

Києва на 2017-2019 роки 

У січні-вересні 2017 року 

комунальною аварійно-рятувальною 

службою «Київська служба 

порятунку» здійснено 1 680 виїздів 

на надзвичайні ситуації, а саме: 

- техногенного походження – 476; 

- природного характеру – 63; 

- соціального характеру – 770; 

- профілактика надзвичайних 

ситуацій – 371. 

Під час виїздів на надзвичайні 

ситуації врятовано 97 людей. 

У частині виконання соціально-

комунікативних показників 

комунальною аварійно-рятувальною 

службою «Київська служба 

порятунку» розміщено 212 

інформаційних матеріалів у засобах 

масової інформації 

1. Кількість 

відремонтованих 

захисних споруд 

цивільного 

захисту 

 

2. Кількість 

придбаних 

аварійно-

рятувальних 

автомобілів для 

оперативних 

підрозділів КАРС 

 

3. Відсоток 

виїздів 

оперативних 

підрозділів КАРС 

«Київська служба 

порятунку» на 

надзвичайні 

ситуації 

44 од.  

 

 

 

 

 

2 од. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

8 од. 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

18,2% 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

Відсутнє фінансування. 

Ремонт виконується за 

рахунок балансоутримувачів 

 

 

 

22.09.2017 повторно 

оголошено відкриті торги на 

закупівлю: 

- 2 спеціальних аварійно-

рятувальних автомобілів: 

автопідйомник та 

автоевакуатор з підйомною 

стрілою; 

- 2 спеціальних аварійно-

рятувальних автомобілів 

малого класу 

98.  Розробка загальноміського 

плану дій з питань охорони 

праці у м. Києві 

У січні-вересні 2017 році з метою 

розробки загальноміського плану 

дій з питань охорони праці у 

м. Києві проведено: 

- аналіз нормативної бази та 

методологічних засад; 

- консультації з Головним 

управлінням Держпраці у Київській 

області, Управлінням виконавчої 

Рішення Київради 1 од. – –  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

дирекції фонду соціального 

страхування від нещасних випадків 

та професійних захворювань на 

виробництві в місті Києві, 

Київською міською радою 

профспілок 

99.  Розробка та впровадження 

автоматизованої системи 

відеоспостереження на 

вулицях міста 

В рамках виконання Комплексної 

міської цільової програми 

«Електронна столиця» на 2015-

2018 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради 

від 02.07.2015 № 654/1518 (зі 

змінами), станом на 01.10.2017 

встановлено 4 125 камери 

відеоспостереження (в тому числі 90 

камер сторонніх організацій різної 

форми власності, які включені в 

систему відеоспостереження), 

зокрема: 

- на об’єктах соціальної 

інфраструктури міста (школи, дитячі 

садки , поліклініки, лікарні) – 3 424; 

- на об’єктах культурної 

спадщини,в тому числі музеях та 

театрах – 34 

У січні-вересні 2017 року: 

- встановлювалися комплексні 

системи відеоспостереження у 

місцях проведення заходів 

пісенного конкурсу «Євробачення – 

2017», встановлено 206 відеокамер; 

Впровадження 

автоматизованої 

системи 

100% – –  
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

- передано обладнання для 

встановлення «відеостіни», створено 

та забезпечувалося функціонування 

закритих каналів передачі даних для 

8 операторських робочих місць у 

приміщеннях Головного управління 

Національної поліції у місті Києві та 

Головного управління Служби 

безпеки України в м. Києві та 

Київській області. 

- створено по одному 

автоматизованому робочому місцю з 

доступом до відеоданих для 

Міністерства внутрішніх справ 

України, Національної гвардії 

України, Головного управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у м. Києві, 

КП «Київдорсервіс», Подільської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

100.  Розвиток та удосконалення 

Системи централізованого 

управління нарядами поліції 

«ЦУНАМІ»’’ 

З метою забезпечення оперативного 

реагування на вчинення 

кримінальних правопорушень, а 

також охорони публічного порядку 

під час масових заходів у 2016 році 

Міністерством внутрішніх справ 

України до Управління патрульної 

поліції у місті Києві передано, 

налаштовано та підключено до 

системи центрального управління 

Зменшення часу 

реагування на 

виклики на  

10% – –  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

«ЦУНАМІ» 300 планшетних 

пристроїв з системою GPS-

позиціювання 

У 2016 році Головне управління 

Національної поліції у місті Києві за 

кошти бюджету міста Києва 

придбано 120 нових планшетних 

пристроїв та відремонтовано 36 

Всі встановлені GPS-системи 

підтримувалися у робочому стані  

За 9 місяців 2017 року час прибуття 

нарядів патрульної поліції за 

планшетними показниками 

становив у середньому 12 хв. 

 

101.  Покращення матеріально-

технічної забезпеченості вже 

існуючих об’єктів (зокрема 

кінологічного центру 

столичної поліції, «зелені 

кімнати» в управліннях 

поліції) 

З метою забезпечення належного 

функціонування кінологічного центру 

планується придбати службових собак, 

автотранспорту з обладнаною 

системою кондиціонування, 

придатною для комфортного та 

належного перевезення службових 

собак, амуніцію для службових собак, 

проведення ремонтів адміністративних 

приміщень кінологічного центру та 

приміщень для утримання собак, 

придбання інших матеріальних 

цінностей та оплату інших послуг, 

необхідних для утримання 

кінологічного центру та службових 

собак 

Збільшення рівня 

довіри 

населення на 

10% –   
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

У рамках міської цільової 

Комплексної програми 

профілактики та протидії 

злочинності в місті Києві «Безпечна 

столиця» на 2016-2018 роки 

закуплено шлеї для собак в кількості 

35 шт. на загальну суму 14,4 тис. грн 

З метою забезпечення належної 

роботи з неповнолітніми, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах, секторами ювенальної 

превенції відділів превентивної 

діяльності Головним управлінням 

Національної поліції вживалися 

заходи щодо обладнання 

спеціальних приміщень в органах 

внутрішніх справ та можливості 

застосування методики «Зелена 

кімната» для спілкування і 

проведення процесуальних заходів з 

неповнолітніми, які постраждали від 

протиправних діянь або стали 

свідком злочину. «Зелена кімната» 

функціонує у Солом’янському та 

Дарницькому районних управліннях, 

які відповідають міжнародним 

стандартам з матеріально-технічного 

забезпечення 

102.  Розвиток міжнародних 

зв’язків для підтримки 

програм превентивної 

У січні-вересні 2017 року 

забезпечено візити представників 

Головного управління Національної 

1. Кількість 

заходів 

 

4 од. 

 

 

7 од. 

 

 

175,0% 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

діяльності, обміну досвідом та 

боротьби зі злочинністю 

поліції у місті Києві до: 

- Республіки Угорщина з метою 

участі в однотижневому курсі в 

Міжнародній правоохоронній академії 

в м. Будапешт (05.03-12.03.2017); 

- Румунії для участі в 

спеціалізованому тренінгу з надання 

домедичної допомоги в рамках 

програми НАТО «Наука заради миру 

та безпеки» (22.03-22.06.2017) 

- Швеції з метою ознайомлення з 

досвідом цієї країни у сфері 

забезпечення публічної безпеки та 

порядку у рамках реформування 

сектору цивільної безпеки в Україні 

щодо запровадження 

«скандинавського» підходу щодо 

забезпечення публічної безпеки та 

порядку (03.04-06.04.2017); 

- Федеративної Республіки 

Німеччини для участі у щорічній 

міжнародній конференції на тему: 

«Безпека в містах і на територіях з 

високою концентрацією населення. 

Виклики, досвід, концепції і плани 

дій», м. Айнрінг (09.04-13.04.2017); 

- Естонії для участі у діяльності 

робочої групи «Помічники 

поліцейського» у рамках проекту 

розвитку «Resilient Ukraine/ 

Стійка Україна: Громадянське 

2. Збільшення 

кількості 

фахівців на 

20% – – 
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до 
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суспільство та волонтери у зміцненні 

національної стійкості та безпеки 

України» за підтримки Міністерства 

закордонних справ Естонії (10.08-

16.08.2017); 

- Грузії для участі у семінарі-

практикумі з впровадження новітніх 

комунікаційних платформ на базі 

платформ OpenScape Enterprise, який 

є одним із важливих складових у 

вивченні новітніх комунікаційних 

систем та розвитку комунікаційних 

платформ у діяльності Національної 

поліції України, м. Батумі (21.09-

24.09.2017); 

- Сербії для обміну досвідом, 

набуття практичних навичок роботи 

працівників сербської поліції щодо 

забезпечення організації публічної 

безпеки під час проведення 

футбольного матчу між командами 

ФК «Динамо» Київ і ФК «Партизан» 

та участі у передматчевій 

координаційній нараді УЄФА з 

питань безпеки та супроводження 

делегації ФК «Динамо» Київ, 

м. Белград (27.09-29.09.2017) 

Крім цього, в Головному управлінні 

Національної поліції у місті Києві 

відбулися 32 зустрічі із іноземними 

делегаціями 
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2.3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві 

2.3.1. Збереження історичної та архітектурної спадщини м. Києва 

103.  Реставрація з пристосуванням 

об’єктів культурної спадщини 

Державного історико-

архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ»  

У січні-вересні 2017 року: 

- виконувалися ремонтно-

реставраційні роботи на 3 об’єктах 

Державного історико-

архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ»: 

 фасаду та пошкоджених 

приміщень, покрівлі, улаштування 

блискавкозахисту приватного 

будинок купця М. Апштейна 

(1912 р.) на вул. Спаській 12; 

 фасадів та пошкоджених 

приміщень, ремонт електромережі 

житлового будинку ювеліра Захара 

Брезгунова (1815 р.) на 

Андріївському узвозі 5/31;  

 фасаду, гідроізоляції 

фундаментів та підвальних 

приміщень житлового будинку 

Биковського («Будинок Петра І») 

(поч. XVIII ст.; 1750 р.) на 

вул. Костянтинівській 6/8; 

- завершені проектні роботи з 

реставрації адміністративної будівлі 

на вул. Борисоглібській, 6 – 

пам’ятки архітектури та 

містобудування 

Реставрація  

об’єктів 

4 од. 1 од. 25,0% Проведено закупівлі на 

виконання ремонтно-

реставраційних робіт та 

укладено договори з 

підрядними організаціями  

Роботи виконувалися 

відповідно до календарних 

планів 
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104.  Здійснення інвентаризації та 

паспортизації пам’яток. 

Проведення обстежень 

об`єктів культурної спадщини 

та підготовка проектів 

охоронних договорів. 

Моніторинг виконання 

зобов`язань охоронних 

договорів власниками 

(користувачами) об`єктів 

культурної спадщини на 

території ДІАЗ «Стародавній 

Київ» 

Виготовлена облікова документація. 

Розглянуто на науково-методичній 

раді центру та передана Управлінню 

збереження історичного середовища 

та охорони об’єктів культурної 

спадщини Департаменту культури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

 

 

 

Проведено перевірку виконання 

власниками (користувачами 

пам’яток інших об’єктів культурної 

спадщини) Державного історико-

архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ» умов виконання 

охоронних договорів 

1. Підготовка 

комплектів 

облікової 

документації для 

включення 

об’єктів 

культурної 

спадщини до 

Державного 

реєстру 

нерухомих 

пам`яток України 

 

2. Проведення 

обстежень для 

підготовки 

охоронних 

договорів на 

об`єктах 

культурної 

спадщини 

120 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

об’єктів 

48 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

об’єктів 

 

 

 

 

 

 

35,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи виконувалися 

відповідно до календарних 

планів 

105.  Створення міського 

електронного каталогу 

пам’яток історії, 

монументального мистецтва, 

архітектури та археології 

 

Підготовлено інформацію щодо 

70 об’єктів культурної спадщини 

Державного історико-архітектурного 

заповідника «Стародавній Київ» для 

внесення їх до міського 

електронного каталогу пам’яток 

історії, монументального мистецтва, 

архітектури та археології 

Підготовка 

інформації по 

об`єктам 

культурної 

спадщини ДІАЗ 

«Стародавній 

Київ» для міського 

електронного 

каталогу пам’яток 

 

120 

об’єктів 

70 

об’єктів 

58,3% - 
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106.  Здійснення культурно-

просвітницької, науково-

дослідної діяльності у сфері 

охорони культурної 

спадщини: 

- продовження роботи 

«Мистецької вітальні» в Музеї 

історії київської благодійності 

«Будиночку Петра І» (Проект 

«Екологія звуку»);  

- проведення концертів 

старовинної музики та 

засідань лекторію «Збережемо 

Київ» 

- відновлення роботи 

виставкового залу за адресою: 

Андріївський узвіз, 5/31 

(Експозиція «Від Магдебурга 

до Майдану») 

 

 

 

 

 

 

Здійснювалися ремонтно-

реставраційні роботи приміщень 

Музею історії київської 

благодійності «Будиночку Петра І» 

 

У січні 2017 року проведено 

культурно-просвітницький захід 

«Різдвяні вечорниці на Подолі» 

 

Здійснювалися ремонтно-

реставраційні роботи виставкового 

залу за адресою: Андріївський узвіз, 

5/31 

Проведення:  

- концертів 

старовинної 

музики 

-засідань лекторію 

 

12 од.  

 

 

12 од. 

 

2 од. 

 

 

– 

 

17,0% 

 

 

– 

Робота закладів та 

проведення концертів буде 

відновлено після закінчення 

ремонтно-реставраційних 

робіт 

2.3.2. Розвиток культури 

107.  Автоматизація музейних 

процесів 

Запровадження сучасних 

інформаційних технологій. 

Використання сучасних 

інтерактивних форм 

популяризації музейних 

колекцій 

 

Здійснювалися заходи з оцифровки 

музейних предметів 

Кількість 

оцифрованих 

музейних 

предметів 

3 400 од. 1 847 од. 54,3%  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

108.  Перетворення публічних 

бібліотек міста на сучасні 

культурно-інтелектуальні 

центри громади на основі 

технологічної та просторової 

модернізації, впровадження 

нових послуг: 

- реалізація проекту 

«Юним киянам – сучасну 

бібліотеку» (на базі 

Центральної бібліотеки  

ім. Т.Г.Шевченка для дітей 

м. Києва); 

- започаткування проекту 

«Зірковий інкубатор» (відділ 

мистецтв Міської 

спеціалізованої молодіжної 

бібліотеки «Молода гвардія»); 

- втілення проекту «Зона 

Лобі в бібліотеці» (Публічна 

бібліотека ім. Лесі Українки 

для дорослих м. Києва) 

Проводилася робота з 

переформатування просторів у 

публічних бібліотеках міста, в 

результаті чого збільшується 

кількість відвідувачів заходів у 

бібліотеках 

 

В рамках проекту «Юним киянам – 

сучасну бібліотеку» проведено 

заходи для дітей у форматі 

БібліоHub зокрема до Міжнародного 

дня захисту дітей проведено 

«Бібліофест» 

Тривали роботи з розробки дизайн-

проекту «Зірковий інкубатор». 

Закуплено 5 ноутбуків та музичний 

програвач 

 

Розроблено та презентовано проект 

«Зірковий інкубатор». Проводилося 

обговорення в соціальних мережах, 

здійснювалися організаційні заходи, 

пошук партнерів та волонтерів 

Проведено відкриті торги на 

визначення підрядника з ремонту 

вестибюлю для створення «Зона Лобі 

в бібліотеці». Придбано моноблок 

Ремонтні роботи у вестибюлі 

публічної бібліотеки ім. Лесі 

Українки для дорослих м. Києва 

здійснено на 90%  

Зростання 

кількості: 

- відвідувачів 

заходів в 

бібліотеках до  

 
- проведених 

заходів до 

 

 

 

 

230  

тис. осіб 

 

7,5 

тис. од. 

 

 

 

 

170,0 

тис. осіб 

 

6,2 

тис. од. 

 

 

 

 

73,9% 

 

 

82,7% 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

109.  Створення європейського 

культурно-мистецького 

центру на базі майнового 

комплексу кінотеатру 

«Краків» 

На виконання рішення Київської 

міської ради від 12.12.2016 

№ 587/1591 «Про реорганізацію 

державного комунального 

підприємства «Кінотеатр «Краків» 

Департаментом культури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) розроблено 

проект розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) «Про організаційно-

правові заходи, пов'язані з 

виконанням рішення Київської 

міської ради від 12 грудня 2016 року 

№587/1591», який проходить 

погодження в установленому 

порядку 

Проведення 

заходів із 

залученням 

організацій 

120 од.  

 

8 од. 

– 

 

– 

– 

 

– 

 

110.  Підготовка та проведення 

пісенного конкурсу 

«Євробачення – 2017» 

На виконання розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від 09.12.2016 № 1261 здійснено 

організаційні заходи для 

забезпечення проведення пісенного 

конкурсу «Євробачення – 2017» в 

місті Києві, зокрема: 

- забезпечено висвітлення заходів 

щодо підготовки столиці до 

пісенного конкурсу «Євробачення – 

Трансляція 

культурно-

мистецьких 

заходів та 

туристичних 

промороликів про 

Київ на провідних 

телеканалах 

55 країн 

світу 

45 країн 

світу 

81,8%  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

2017» у комунальних засобах 

масової інформації, а саме: у газеті 

«Вечірній Київ» (електронна версія: 

www.vechirniykiev.com.ua,); на 

телеканалі «Київ» (програми 

«Столиця», «У центрі уваги», 

«Ранок по-київськи»); в ефірі 

радіостанції «Голос Києва 98 ФМ» 

(новини, «Спікер-тайм»); 

- здійснено роботи з капітального 

ремонту мережі зовнішнього 

освітлення бульварів, вулиць, площ, 

провулків, проспектів та мостів, 

будівництва мереж архітектурно-

декоративного освітлення та 

святково-декоративної ілюмінації 

для підвищення туристичної 

привабливості міста; 

- організовано рекламно-

інформаційного прес-туру для 

представників країн учасників 

пісенного конкурсу «Євробачення – 

2017»; 

- забезпечено випуск 

розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації: 

 від 14.04.2017 № 463 «Про 

проведення у 2017 році офіційних 

заходів пісенного конкурсу 

«Євробачення» в місті Києві»; 

http://www.vechirniykiev.com.ua/
http://radio.kiev.fm/programi/spiker-taym-4
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2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

 від 14.04.2017 № 464 «Про 

організацію культурно-мистецьких 

заходів під час проведення у 2017 

році пісенного конкурсу 

«Євробачення» в місті Києві»; 

- проведено семінар «Підготовка 

міста Києва до пісенного конкурсу 

«Євробачення – 2017» (27.04.2017); 

- проведено семінар «Кращі 

практики надання екскурсійних 

послуг для гостей пісенного 

конкурсу «Євробачення – 2017» та 

інформування про особливості 

екскурсійної діяльності під час 

проведення масових розважальних 

подій міжнародного рівня в місті 

Києві (24.04-30.04.2017); 

- проведено заходи з підготовки 

волонтерів під час проведення 

пісенного конкурсу «Євробачення – 

2017»; 

- відкрито розважальні зони на 

Софійській, Троїцькій, Поштовій, 

Контрактовій площах та на території 

музею «Київська фортеця» (30.04-

14.05.2017); 

- відбулася офіційна церемонія 

відкриття міжнародного пісенного 

конкурсу «Євробачення-2017» 

(07.05.2017) 

За приблизною оцінкою у період 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

01.05-14.05.2017 до Києва на 

«Євробачення – 2017» приїхало 

близько 20 тис. іноземців та 40 тис. 

внутрішніх туристів 

За інформацією мовника-

організатора пісенного конкурсу 

«Євробачення – 2017» – 

Національної суспільної 

телерадіокомпанії України, 

телеканал UA:Перший 

(http://1tv.com.ua/news/channel/90507) 

за підтримки Європейської мовної 

спілки (EBU) «Євробачення-2017» 

транслювали 45 країн, в тому числі 

Австралія та Сполучені Штати 

Америки 

111.  Створення спільних проектів 

(копродукції) та проведення 

креативних флешмобів 

муніципальними театрально-

концертними закладами 

У січні-вересні 2017 року відбулися: 

- 3 флешмоби Муніципальної 

академічної чоловічої хорової 

капели ім. Л.М. Ревуцького до 

святкового концерту «Листи 

Кохання» в ТЦ «Метроград» 

(13.02.2017, 08.03.2017, 15.03.2017); 

- вистава «Ми, Майдан» (за 

п’єсою Надії Симчич) за участю 

Київського академічного театру 

«Колесо», Муніципальної 

академічної чоловічої хорової 

капели ім. Л. Ревуцького в 

приміщенні «Українського дому» 

(19.02.2017). Це перша копродукція 

Створення:  

- спільних 

проектів 

- флешмобів  

 

20 од.  

 

20 од. 

 

16 од. 

 

14 од. 

 

70,0% 

 

65,0% 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

муніципального театру та 

концертного закладу міста Києва; 

- концерт квартету солістів 

Муніципальної академічної 

чоловічої хорової капели  

ім. Л. Ревуцького «Impressio»  

та Анни Зарецької. на сцені 

Київського академічного театру 

«Колесо» (27.02.2017); 

- музичний флешмоб, проведений 

Київським академічним ансамблем 

української музики «Дніпро» на 

території скверу поблизу 

пам’ятника Ярославу Мудрому 

(вул. Володимирська, 40-А)  

(09.03.2017); 

- прем’єра вистави «Чому 

Михайло Гурман не вижив» 

сучасного українського драматурга 

Павла Ар´є за мотивами п’єси Івана 

Франка «Украдене щастя» – 

копродукція спільно з 

Магдебурским театром 

(Федеративна Республіка 

Німеччина) у Київському театрі 

«Золоті ворота» (01.05-02.05.2017) 

- 4 флешмоби за участю: 

Київського академічного 

фольклорно-етнографічного 

ансамблю «Калина», Київської 

муніципальної академії танцю імені 
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Сержа Лифаря та Київської 

муніципальної академії естрадного 

та циркового мистецтв в приміщенні 

Міжнародного аеропорту 

«Бориспіль» з нагоди запровадження 

безвізового сполучення з країнами 

Євросоюзу (11.06.2017) 

- флешмоб за участю 

Муніципальної академічної 

чоловічої хорової капели 

ім. Л. Ревуцького з нагоди Дня 

незалежності України «О, моя 

дорога Україно!» (23.08.2017) 

- флешмоб за участю студентів 

коледжу хореографічного мистецтва 

«Київська муніципальна академія 

танцю імені Сержа Лифаря» в 

Міжнародному аеропорту 

«Бориспіль» (28.08.2017); 

- театралізована хода (флешмоб) 

на відкритті Конгрес мистецької 

громади міста «Мистецька вісь-

Ярославів Вал», присвячений 

відкриттю театрального сезону 

(16.09.2017); 

- флешмоб за участю 

Муніципальної академічної 

чоловічої хорової капели 

ім. Л. Ревуцького «Музична 

прогулянка Андріївським узвозом» 

(17.09.2017) 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

- урочиста хода (флешмоб) з 

нагоди відкриття І Міжнародного 

фестивалю театрів ляльок 

«PuppetUP!» (30.09.2017) 

 

3.1. Бюджетно-фінансова політика 

112.  Проведення аналізу 

виконання дохідної частини 

бюджету, в т. ч. податкового 

боргу, на постійній основі 

Аналіз виконання бюджету м. Києва 

станом на 01.10.2017 (за 

оперативними даними) свідчить про 

збільшення надходжень до 

загального та спеціального фонду 

Зокрема, надходження до: 

загального фонду бюджету м. Києва 

(без урахування офіційних 

трансфертів) становили 

21 701,8 млн грн, 

в тому числі: 

- податкові надходження – 

20 944,8 млн грн, в тому числі: 

 податок на доходи фізичних осіб – 

10 406,5 млн грн; 

 місцеві податки і збори – 

7 192,4 млн грн,  

в тому числі: 

плата за землю – 3 798,2 млн грн; 

єдиний податок – 2 979,1 млн грн; 

 податок на прибуток 

підприємств – 2 327,2 млн грн; 

- неподаткові надходження – 

755,7 млн грн; 

1. Зменшення 

різниці між 

плановими та 

фактичними 

надходженнями до 

бюджету міста 

 

2. Зменшення 

податкового боргу 

в порівнянні з 

початком року на 

41 282,2 

млн грн  

 

 

 

 

 

2% 

22 672,7 

млн грн  

 

 

 

 

 

– 

54,9% 

 

 

 

 

 

 

– 
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виконання 

% виконання  

до 
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- доходи від операцій з капіталом – 

1,3 млн грн; 

 

спеціального фонду бюджету 

м. Києва (без урахування субвенцій) 

становили 3 114,7 млн грн, 

в тому числі: 

- податкові надходження – 

656,5 млн грн; 

- неподаткові надходження – 

2 141,6 млн грн, у тому числі: 

 власні надходження бюджетних 

установ – 1 797,8 млн грн; 

- кошти від продажу землі – 

104,1 млн грн 

 

113.  Проведення системної роботи 

щодо поліпшення 

адміністрування податків, 

розширення податкової бази 

До бюджету міста Києва протягом 

січня-вересня 2017 року платниками 

податків, які перебувають на обліку 

в Головному управлінні Державної 

фіскальної служби у м. Києві, 

сплачено 14 281,6 млн грн, що на 

17% більше ніж у відповідному 

періоді минулого року 

 

За основними податками та зборами 

порівняно з січнем-вереснем 

2016 року: 

- по податку з доходів фізичних 

осіб – зростання на 33% 

(+ 1 684,2 млн грн); 

Приріст 

надходжень у 

порівнянні з 

фактичними 

надходженнями 

минулого року на  

5% – –  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

- по земельному податку та 

орендній платі всього – зменшення 

на 2,4% (- 69,0 млн грн) у тому 

числі з: 

юридичних осіб – на 1,5%  

(- 42,9 млн грн); 

фізичних осіб – на 24,6%  

(- 26,3 млн грн); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основною причиною 

зменшення надходжень по 

земельному податку та 

орендній платі у 2017 році в 

порівнянні з 2016 роком є 

внесення змін до порядку 

нормативно грошової 

оцінки земель населених 

пунктів, затверджених 

Наказом Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України від 

25.11.2016 № 489, який 

зареєстровано в 

Міністерстві юстиції 

України 19.12.2016 за 

№ 1647/29777 та змін до 

додатка № 3 рішення 

Київської міської ради від 

03.07.2014 № 217/217 з 

врахуванням змін внесених 

рішенням Київської міської 

ради від 10.03.2016 

№ 217/217 «Про внесення 

змін до рішення Київської 

міської ради» від 03.07.2014 

№ 23/23, а саме: 

- зменшення значення 

локальних коефіцієнтів на 

місцезнаходження земельної 

ділянки у межах економіко-
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по єдиному податку для 

суб’єктів малого підприємництва – 

зростання на 33% (+ 731,7 млн грн), у 

тому числі з: 

юридичних осіб –  на 4,8%  

(+ 30,9 млн грн); 

фізичних осіб – на 43,8%  

(+ 700,8 млн грн) 

- по податку на прибуток 

підприємств – зменшення на 8% 

(- 40,7 млн грн); 

- по акцизному податку з 

реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – зменшення на 

31,8% (- 321,4 млн грн) 

планувальної зони (в межах 

0,5); 

- зменшення значення 

коефіцієнта на 

функціональне 

використання землі (в 

межах 0,5); 

- зміна відсоткової ставку 

при обчисленні плати за 

землю під нежитловими 

приміщеннями з 3% до 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основною причиною 

зменшення надходжень по 

податку на прибуток 

підприємств та акцизному 

податку з реалізації 

суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів є 

перехід з 1 січня 2017 року 

471 підприємства на 

податковий облік до Офісу 

великих платників податків 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Державної фіскальної 

служби 

Втрати по сплаті податку на 

прибуток підприємств до 

бюджету м. Києва за січень-

вересень поточного року 

становили 165,8 млн грн 

Втрати по сплаті акцизного 

податку з реалізації 

суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів до 

бюджету м. Києва за січень-

вересень поточного року 

становили 21,6 млн грн. 

Також, з 1 січня 2017 року 

відбулися зміни в 

законодавстві - скасовано 

податок з роздрібного 

продажу пального 

114.  Посилення бюджетної 

дисципліни та проведення 

внутрішнього аудиту 

За інформацією Головного 

управлінням Державної 

Казначейської служби України в 

місті Києві станом на 01.10.2017:  

По загальному фонду: 

- дебіторська заборгованість – 

132,2 млн грн (станом на  

01.01.2017 – 2,5 млн грн), 

у тому числі прострочена – 

0,8 млн грн (0,9 млн грн); 

 

Зміна 

простроченої 

кредиторської 

заборгованості 

порівняно з 

початком року:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість виникла у 

зв’язку із незабезпеченістю 

у повному обсязі потреби в 

коштах субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

відшкодування видатків 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

- кредиторська заборгованість – 

1 151,6 млн грн (974,9 млн грн), 

у тому числі прострочена – 

509,9 млн грн (485,2 млн грн) 

По спеціальному фонду: 

- дебіторська заборгованість – 

899,4 млн грн (625,2 млн грн), 

у тому числі прострочена – 

18,4 млн грн (13,7 млн грн); 

- кредиторська заборгованість – 

21,7 тис. грн (15,4 млн грн), 

у тому числі прострочена – 

7,4 млн грн (9,6 млн грн) 

 

 

- по загальному 

фонду  

 

 

 

 

 

 

 

- по спеціальному 

фонду 

 

 

98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

98% 

 

 

105,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,5% 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

115.  Здійснення моніторингу 

процедур закупівель  

Попереджено порушень у сфері 

закупівель товарів, робіт та послуг 

на суму 254,9 млн грн 

Проаналізовано тендерної 

документації на 12 705,5 млн грн 

Зменшення 

порушень 

законодавства з 

питань закупівель, 

обмеження 

конкуренції, 

завищення 

закупівельних цін 

    

3.2. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва 

116.  Розробка та затвердження 

проекту рішення Київської 

міської ради «Про внесення 

змін до Положення про 

оренду майна територіальної 

громади міста Києва» 

Департаментом комунальної 

власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) підготовлено проект 

рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 21.04.2015 

1. Скорочення 

часу на 

оформлення 

договорів з  

3-4 місяців до 

 

2. Збільшення 

кількості 

1-2 

місяців 

 

 

 

 

15% 

– 

 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

– 
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% виконання  

до 
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№ 415/1280 «Про затвердження 

Положення про оренду майна 

територіальної громади міста 

Києва», який проходить погодження 

в установленому порядку в 

постійних комісіях Київської міської 

ради 

укладених 

договорів та площі 

об’єктів, 

переданих в 

оренду на  

117.  Розробка нормативно-

правових актів щодо 

удосконалення порядку 

використання майна 

територіальної громади міста 

Києва: 

- порядку списання 

основних засобів з балансів 

підприємств, установ та 

організацій комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва; 

- порядку закріплення 

основних засобів на праві 

господарського відання чи 

оперативного управління за 

підприємствами, установами 

та організаціями комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва; 

- порядку виявлення, обліку 

та зберігання безхазяйного 

майна, прийняття цього майна 

до комунальної власності 

Департаментом комунальної 

власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) підготовлено проект 

рішення Київської міської ради «Про 

затвердження порядків, що 

регламентують питання управління 

майном комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва», який проходить погодження 

в установленому порядку 

Департаментом комунальної 

власності м. Києва отримано 

зауваження від юридичного 

управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), які 

опрацьовувалися в установленому 

порядку 

Кількість 

затверджених 

Київрадою 

нормативних актів 

4 од. – –  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

міста Києва та подальшого 

розпорядження ним; 

- порядку набуття майна до 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва 

118.  Координація в межах 

повноважень питань з 

державної реєстрації речових 

прав територіальної громади 

міста Києва на об’єкти 

нерухомості комунальної 

власності та реєстрація цих 

прав 

Департаментом комунальної 

власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) проводилася робота з: 

- реєстрації речових прав на 

нерухоме майно у строки  

визначеними законодавством; 

- надання консультацій 

комунальним підприємствам 

структурними підрозділами 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації), 

установами та організаціями, на 

балансі яких обліковується 

комунальне майно з питань, які 

пов’язані з державною реєстрацією; 

- надання інформації першому 

заступнику голови Київської міської  

державної адміністрації Пліса Г. В. 

щодо кількості об’єктів, стосовно 

яких проводиться реєстрація 

-  

Забезпечення 

реєстрації речових 

прав об’єктів 

нерухомості 

комунальної 

власності міста 

1 700 од. 1 216 од. 71,5%  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

3.3. Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста 

119.  Запровадження проекту 

«Громадський бюджет 

(бюджет участі)» 

Рішенням Київської міської ради від 

09.02.2017 «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 

12 грудня 2016 року № 554/1558 

«Про бюджет міста Києва на 

2017 рік» визначено відповідальні 

структурні підрозділи виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) за реалізацію 62 

проектів-переможців на загальну 

суму 49,96 млн грн 

Станом на 01.10.2017 реалізовано 

18 проектів 

Рішенням Київської міської ради від 

06.07.2017 № 729/2891 внесено 

зміни до Комплексної міської 

цільової програми «Електронна 

столиця» на 2015-2018 роки щодо 

включення заходу із розвитку 

сервісу «Громадський бюджет» для 

забезпечення технічної підтримки 

програмного забезпечення, 

інтеграції його з особистим 

кабінетом киянина на єдиному веб-

порталі територіальної громади 

міста Києва у рубриці «Громадський 

проект» та іншими електронними 

сервісами, впровадження технологій 

Виділені кошти з 

бюджету міста для 

реалізації проектів 

50 

млн грн 

14,6 

млн грн 

29,2%  
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План на 

2017 рік 
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виконання 

% виконання  

до 
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комунікації між прихильниками 

проектів, автоматизація процесів 

розгляду проектів, створення 

системи звітності та оповіщення 

тощо 

Проводилася закупівля послуг з 

розробки пакетів програмного 

забезпечення (Розвиток сервісу 

«Громадський бюджет») 

Виконувалося рішення Київської 

міської ради від 22.12.2016 

№ 787/1791 «Про затвердження 

Положення про громадський 

бюджет міста Києва» у частині 

прийняття електронної системи 

«Громадський проект» до 

комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

Створено міську робочу групу з 

питань громадського бюджету, 

розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 

26.06.2017 №756 «Про деякі заходи 

щодо виконання рішення Київської 

міської ради від 22.12.2016 

№787/1791 «Про затвердження 

Положення про громадський 

бюджет міста Києва» 

У січні-вересні 2017 року 

Департамент суспільних 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) в 

межах компетенції забезпечив 

висвітлення заходів, пов’язаних з 

реалізацією громадського бюджету у 

місті Києві, у комунальних засобах 

масової інформації, а саме в газеті 

«Вечірній Київ» (електронна версія: 

www.vechirniykiev.com.ua); на 

телеканалі «Київ» (програми 

«Столиця», «У центрі уваги», 

«Ранок по-київськи»); в ефірі 

радіостанції «Голос Києва 98 ФМ» 

(новини, «Спікер-тайм») 

120.  Створення інформаційно-

аналітичної системи 

«Управління майновим 

комплексом територіальної 

громади міста Києва», в 

рамках якої розробити та 

впровадити програмний 

модуль «єдина платформа 

моніторингу об’єктів 

будівництва в місті Києві»  

У січні-вересні 2017 року на 

виконання п. 1 розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 

28.02.2017 № 229 введено в дослідну 

експлуатацію 1 та 2 чергу 

інформаційно-аналітичної системи 

«Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва» 

(далі – ІАС «Майно»), створення 

якої розпочато в 2016 році в рамках 

Комплексної міської цільової 

програми «Електронна столиця» на 

2015-2018 роки 

Проведено закупівлю та укладено 

1. Створення ІАС 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

договір від 27.06.2017 № 4034 щодо 

розробки 3 черги ІАС «Майно»: 

«Модуль «Реклама», «Модуль 

«Інформаційна база пам’яток 

культурної спадщини м. Києва» 

Розроблено проект розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Про 

затвердження «Положення про 

ІАС «Управління майновим 

комплексом територіальної громади 

міста Києва», який проходить 

погодження в установленому 

порядку 

Розроблено та введено в дослідну 

експлуатацію функціонал 

ІАС «Майно» модуль «Ведення 

моніторингу об’єктів будівництва в 

місті Києві» 

Міжвідомчим Центром моніторингу 

забудови міста Києва проводилася 

робота з наповнення бази даних 

відповідного модуля інформацією 

щодо об’єктів, на яких здійснюється 

самочинне будівництво (загальну 

інформацію щодо об’єкта забудови, 

його розміщення на мапі, 

відповідність проектних рішень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Запуск 

програмного 

модулю «єдина 

платформа 

моніторингу 

об’єктів 

будівництва в 

місті Києві» 



141 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

121.  Наповнення реєстру 

комунального майна 

територіальної громади 

м. Києва, який створюється в 

рамках Smart-city, 

інформацією щодо 

використання майна, в т. ч. 

управлінських рішень 

власника тощо 

У січні-вересні 2017 році на 

виконання п. 4 розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від 28.02.2017 № 229 структурними 

підрозділами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

районними в місті Києві 

державними адміністраціями, 

підприємствами, установами та 

організаціями, що належать до 

комунальної власності 

територіальної громади Києва, 

визначено відповідальних осіб для 

роботи в інформаційно-аналітичній 

системі «Управління майновим 

комплексом територіальної громади 

міста Києва» та проводилася робота 

з підготовки матеріалів для 

формування бази даних 

Департаментом комунальної 

власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) проведено торги та 

укладено договір з ТОВ «ЕФ ДІ АЙ 

КАМПАНІ» на «Створення 

програмного модулю «Облік та 

відображення об’єктів нерухомого 

Створений Реєстр 

майна в рамках 

Smart-city 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

майна територіальної громади міста 

Києва Департаменту комунальної 

власності» інформаційно-

аналітичної системи «Управління 

майновим комплексом 

територіальної громади міста 

Києва», 1 черга» 

29.05.2017 затверджено технічне 

завдання на розробку програмного 

модулю «Облік та відображення 

об'єктів нерухомого майна 

територіальної громади міста Києва 

Департаменту комунальної 

власності» інформаційно-

аналітичної системи «Управління 

майновим комплексом 

територіальної громади міста 

Києва», 1 черга 

У рамках виконання зазначеної 

послуги до кінця 2017 року має бути 

розроблено програмне забезпечення 

комплексу підсистем службових 

програмних компонентів, 

прикладних програмних 

компонентів діяльності з обліку та 

керування майном 

122.  Приведення системи 

внутрішнього контролю у 

відповідність до стандартів 

INTOSAI, методології COSO, 

розробка інструкції з 

У всіх районних в місті Києві 

державних адміністрації та 

структурних підрозділах 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

Кількість 

головних 

розпорядників 

коштів охоплених 

проектом 

33 од. 35 од. 106,1%  



143 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

внутрішнього контролю державної адміністрації) (головних 

розпорядників коштів) проводилися 

аудити ефективності системи 

внутрішнього контролю 

У січні-вересні 2017 року 

Департаментом внутрішньо 

фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації): 

- розроблено форму «Карти 

ризиків»; 

- електрону форму для заповнення 

«Карти ризиків» на веб-порталі 

«Київаудит». Головними 

розпорядниками внесено 

інформацію про карти ризиків на 

порталі (понад 1000 ризиків); 

- за участю фахівців GIZ проведено 

відбір процесів структурних 

підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

розроблено програми та розпочато 

аудити ефективності системи 

внутрішнього контролю в 

Департаменті транспортної 

інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) і 

Департаменті міського благоустрою 



144 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

та збереження природного 

середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Департаментом внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) за 

підтримки GIZ, Інституту 

внутрішніх аудиторів України та 

Освітнього центру Baker Tilly 

проведено: 

- практичний навчальний курс на 

тему «Впровадження системи 

внутрішнього контролю в 

державному секторі: вимоги та 

кращі практики» (13.03-17.03.2017) з 

метою приведення системи 

внутрішнього контролю 

структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій у відповідність до 

міжнародних стандартів INTOSAI 

GOV 9100 згідно з методологією 

COSO;  

- семінар на тему «Підготовка 

проведення пілотного аудиту щодо 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Системи внутрішнього контролю та 

інших превентивних заходів 

протидії корупції» (22.05.2017) 

 

123.  Проведення аудитів, 

залучення незалежних 

аудиторів 

Проведено внутрішні аудити на 

підприємствах, установах та 

організаціях комунальної форми 

власності – 49 од. 

Встановлено порушень на суму 

332,2 млн грн 

Притягнуто до дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності – 

22 особи 

Передано матеріалів до 

правоохоронних органів – 32 од. 

До проведення аудитів 

Департаментом внутрішньо 

фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) залучалися 

зовнішні експерти-аудитори 

(використано 20 людино-днів) 

відповідно до укладеного з 

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» 

договору від 20.04.2017 № 21  

Виконання плану 

аудитів на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан виконання Плану 

роботи Департаменту 

внутрішньо фінансового 

контролю та аудиту 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) за 

І півріччя 2017 року  

План роботи Департаменту 

внутрішньо фінансового 

контролю та аудиту 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

затверджується 1 раз на 

півріччя відповідно до 

Глави 2 Розділу ІІІ 

Стандартів внутрішнього 

аудиті, затверджених 

наказом Мінфіну від 

04.10.2011 №1247 

Інформація про виконання 

планів буде надано за 

результатами 2017 року 
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План на 

2017 рік 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Виконання обсягу 

послуг згідно з 

контрактом 

100% – – Контракти у січні-вересні 

2017 року не укладалися 

124.  Забезпечення функціонування 

та розвитку 

ІС «Промисловість і наука» 

У червні 2017 року оновлено перелік 

підприємств, які звітують до 

Головного управління статистики у 

м. Києві за формами № 1-П 

(місячна) «Терміновий звіт про 

виробництво промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами» та  

№ 1-ПЕ (місячна) «Звіт про 

економічні показники 

короткостротокової статистики 

промисловості», загальна їх 

кількість збільшилася з 976 до 1079 

Станом на 01.10.2017 року: 

- ІС «Промисловість і наука» 

наповнена на 59,0% щодо 1079 

промислових підприємств м. Києва, 

які звітують до Головного 

управління статистики у м. Києві за 

формами № 1-П та № 1-ПЕ, зокрема: 

 розділ «Загальні відомості» 

заповнений по 925 промисловим 

підприємствам (85,7% загальної 

кількості);  

 розділ «Виробничо-господарська 

діяльність» заповнений по 

61 підприємствам (5,7%);  

 розділ «Продукція» – по 923 

підприємствам (85,5%); 

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції в 

м. Києві 

152,0  

млрд грн 

123,7 

млрд грн  

81,4% За наявними даними 

офіційної статистики 

(січень-вересень 2017 року) 
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- в ІС «Промисловість і наука» 

актуалізовано дані по 136 

організаціям із 195 науково-

дослідних установ міста або на 

69,74%; 

- до ІС «Промисловість і наука» 

внесено дані про 11 001 видів 

товарної продукції від 258 

підприємств, установ та організацій 

з кола розпорядників коштів 

бюджету міста Києва всіх рівнів та 

комунальних підприємств, установ, 

тощо 

З 01.01.2017 для підвищення рівня 

безпеки та збереження 

конфіденційності даних, а також для 

забезпечення автентичності даних, 

що вносяться до Інформаційної 

системи «Промисловість і наука», 

Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

здійснювалася видача 

індивідуальних кодів доступу для 

користувачів системи з числа 

промислових підприємств та 

науково-дослідних установ для 

зміни ними паролів для входу до 

Інформаційної системи 
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Станом на 01.10.2017 всього видано 

237 кодів, що становить 18,6% 

загальної кількості промислових 

підприємств, які звітують до 

Головного управління статистики у 

м. Києві за формами  

№ 1-П та № 1-ПЕ та науково-

дослідних установ м. Києва 

З них використано коди (створено 

новий пароль) на 176 промислових 

підприємствах та науково-дослідних 

установах або 76,2% загальної 

кількості отриманих кодів та 14% 

загальної кількості промислових 

підприємств, які звітують до 

Головного управління статистики у 

м. Києві за формами № 1-П та  

№ 1-ПЕ (місячна) та науково-

дослідних установ м. Києва 

125.  Вдосконалення інтерактивної 

мапи паркувального простору 

через створення мобільного 

додатка, а також доповнення 

інформацією про місце 

розташування автогаражних 

кооперативів, автомобільних 

паркінгів в торговельних і 

бізнес-центрах та інших 

автостоянок міста Києва 

(http://mapa.ktps.kiev.ua:8080/) 

Створення комп’ютеризованої 

Фахівцями Департаменту 

транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) та 

КП «Київтранспарксервіс» в 

2016 році розроблено інтерактивну 

мапу розташування паркувальних 

майданчиків, закріплених за 

зазначеним комунальним 

підприємством 

(http://mapa.ktps.kiev.ua:8080/)  

Комп’ютеризована 

система контролю 

паркувального 

простору міста 
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системи контролю 

паркувального простору, 

забезпечення зворотного 

зв'язку з комунальним 

підприємством та контактним 

центром Київської міської 

державної адміністрації 

У грудні 2016 введено в дію 

мобільний додаток «KYIV PARKING 

APP», який дозволяє здійснити оплату 

за паркування на паркувальних 

майданчиках, закріплених за 

КП «Київтранспарксервіс» 

Протягом січня-вересня 2017 року 

здійснювалося оновлення та 

технічний супровід мобільного 

додатку «М-паркування» (Parking in 

Kyiv) 

Із 06.06 - 01.09.2017 в столиці 

проходив проект громадського 

моніторингу паркування «Чесна 

парковка» на 5 денних паркувальних 

майданчиках міста Києва 

«Чесна парковка» – це спільний 

дослідницький проект громадськості 

та міської влади з метою 

забезпечення громадського 

моніторингу надходжень від оплати 

паркування та популяризації 

безготівкових способів оплати 

паркування. в тому числі оплата 

через додаток «М-паркування» 

За даними громадського 

моніторингу на майданчиках, де 

працювали нові паркувальники та 

монітори, надходження від оплати 

паркування збільшилися у 2-5 разів 

З 10 серпня 2017 в м. Києві діє 
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виключно безготівкова оплата 

паркування. Для столичних водіїв 

запроваджено чотири способи 

оплати паркування: за допомогою 

місячної карти та паркувального 

талону, через паркомат, шляхом 

СМС-паркування, а також у 

мобільному додатку 

126.  Створення інформаційно-

аналітичної системи 

«Електронна медицина» 

У січні-вересні 2017 року у місті 

Києві продовжувалось 

впровадження пілотного проекту з 

реформування сфери охорони 

здоров’я та впровадженням 

електронної медичної системи «Helsi 

me» 

57 реєстратур в восьми районах 

Києва (Подільській, Оболонський, 

Деснянський, Солом’янський, 

Дарницький, Шевченківській, 

Печерський, Святошинський) 

підключені до сервісу HELSI, що 

забезпечує запис до лікарів у більше 

ніж 200 амбулаторіях. Всі медичні 

установи об'єднані в єдиний 

інформаційний простір 

Реєстратури закладів охорони 

здоров'я, підпорядкованих районним 

в місті Києві державним 

адміністраціям, обладнані 

комп'ютерною та офісною технікою 

у кількості 200 персональних 

Створення ІАС    Відсутність локальної 

мережі інтернет в 

лікувальних закладах 



151 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

комп'ютерів та 45 

багатофункціональних пристроїв. У 

вересні 2017 року оголошено 

закупівлю на придбання ще 170 

персональних комп'ютерів та 100 

багатофункціональних пристроїв. 

Виконувалися роботи із побудови 

локально-обчислювальної мережі в 

Дитячій клінічній лікарні № 9 

За допомогою Сервісу HELSI 

записалися на прийом до лікарів вже 

більше 135 000 разів. Пацієнт може 

записатися на прийом через Інтернет 

(з комп'ютера чи смартфону), 

зателефонувавши до кол-центру, 

звернувшись в реєстратуру або через 

термінал самозапису. Також 

записати пацієнта на прийом може 

лікар. Більше 50% пацієнтів 

записуються на прийом через 

Інтернет 

Сервісом HELSI користуються 

більше 98 000 пацієнтів 

В сервісі зареєстровано більше 4000 

медичних співробітників, 1500 з 

них – лікарі з графіками роботи 

В медичних закладах працюють 20 

консультантів HELSI, які навчають 

співробітників роботі з системою та 

консультують їх під час роботи 

Кол-центр приймає дзвінки 
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пацієнтів для запису на прийом, та 

передзвонює пацієнтам для 

підтвердження записів, зроблених 

через Інтернет. Щодня кол-центр 

приймає від 1200 до 1500 дзвінків 

пацієнтів 

Більше 2000 лікарів і медичних 

сестер пройшли навчання 

комп’ютерній грамотності у 10 

комп'ютерних класах та отримали 

сертифікати про готовність 

працювати з медичною системою 

В двох амбулаторіях Подільського 

та двох амбулаторіях Оболонського 

району лікарі ведуть прийом 

пацієнтів у електронному кабінеті, 

вносять медичні дані пацієнтів до 

електронних медичних карток. 

На сайті Helsi.me пацієнт може 

знайти свого дільничного лікаря за 

адресою проживання, записатися на 

прийом до сімейного та 

вузькопрофільного лікаря на 

конкретний час, записати свою 

дитину, подивитися історію 

відвідувань тощо 

Сервіс HELSI надає медичним 

закладам можливість взяти участь в 

медичній реформі – підключити 

заклад та лікарів, зафіксувати вибір 

пацієнтом свого сімейного лікаря і 
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передати всю інформацію до 

Міністерства охорони здоров’я 

України 

127.  Створення веб-порталу 

«Єдиний освітній простір 

міста Києва» 

07.09.2017 оголошено відкриті торги 

щодо закупівлі послуги зі створення 

платформи «Єдиний освітній 

простір м. Києва» 

Створення ІАС    Торги призупинено за 

наявності скарги, розгляд 

якої має відбутися 

03.11.2017 

128.  Створення програмної 

платформи для надання 

електронних послуг, у тому 

числі адміністративних 

Проведено закупівлю послуг на 

«Створення програмної платформи 

для надання електронних послуг, у 

тому числі адміністративних, 2-га 

черга» та укладено договір з 

ТОВ «ОУПЕН ДАТА» від 

19.08.2017 № 4055 

Забезпечення 

надання 

електронних послуг 

для населення та 

бізнесу 

    

129.  Розвиток веб-порталу надання 

електронних послуг, у тому 

числі адміністративних 

Проведено закупівлю послуг із 

розвитку веб-порталу надання 

електронних послуг, у тому числі 

адміністративних, 2-га черга та 

укладено договір з ТОВ «ОУПЕН 

ДАТА» від 28.08.2017 № 4063 

Збільшення 

кількості надання 

послуг в 

електронному 

форматі, он-лайн 

сервіси 

    

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

130.  Забезпечення обов’язкового 

проведення міською владою 

консультацій з громадськістю 

щодо проектів нормативно-

правових актів на ранніх 

етапах їх розроблення, 

актуальних питань 

муніципальної політики зі 

встановленням вичерпного 

У січні-вересні 2017 року проведено 

223 консультації з громадськістю, в 

тому числі 155 обговорень проектів 

нормативно-правових актів 

Кількість 

консультацій з 

громадськістю 

250 од. 223 од. 89,2%  
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переліку випадків, коли такі 

консультації не проводяться,  

механізму запобігання 

порушенню вимог щодо 

обов'язковості таких 

консультацій 

131.  Створення умов для 

здійснення громадської 

експертизи проектів 

нормативно-правових актів, 

діяльності міської влади та 

органів місцевого 

самоврядування на 

відповідність принципам і 

цілям державної політики 

сприяння розвитку 

громадянського суспільства, 

неухильне реагування влади 

на висновки громадської 

експертизи та їх 

оприлюднення у ЗМІ 

На виконання розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 

02.11.2016 № 1073 «Про проведення 

громадської експертизи діяльності 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) у сфері 

реалізації прав та інтересів 

внутрішньо переміщених осіб у місті 

Києві» громадською організацією 

«Правозахисна організація жінок-

переселенок «Воля до життя» 

проведено громадську експертизу, за 

результатами якої отримано 

експертні висновки 

Департаментом соціальної політики 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) проведено 

круглий стіл за участю представника 

громадської організації 

«Правозахисна організація жінок-

переселенок «Воля до життя» щодо 

Кількість 

проведення 

щорічних 

громадських 

експертиз 

3 од. 1 од. 33,3%  
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

виконаної громадської експертизи 

За результатами круглого столу 

підготовлено проект розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Про 

заходи щодо реалізації у місті Києві 

Комплексної державної програми 

щодо підтримки, соціальної 

адаптації та реінтеграції громадян 

України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

антитерористичної операції в інші 

регіони України, на період до 

2020 року», який проходить 

погодження в установленому 

порядку 

31.05.2017 до Департаменту 

соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) надійшов запит від 

Громадської організації 

«Всеукраїнська організація «Довічне 

право інваліда, ветерана, учасника 

бойових дій» щодо проведення 

громадської експертизи діяльності 

Київської міської державної 

адміністрації у сфері управління 

земельними і майновими ресурсами 
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План на 
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Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

комунальної форми власності та 

бюджетними коштами, забезпечення 

доступу до публічної інформації, 

який опрацьовується в 

установленому порядку 

Відповідно до звернення 

Громадської організації «Українська 

демократія» від 26.09.2017 № 26-09-

174 розроблявся проект 

розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

«Про проведення громадської 

експертизи діяльності виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) щодо взаємодії 

Київської міської державної 

адміністрації з громадськістю під 

час виконання покладених на неї 

завдань» 

132.  Запровадження конкурсного 

порядку відбору програм 

(проектів, заходів), 

розроблених організаціями 

громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова 

підтримка з бюджету міста 

Рішенням Київської міської ради від 

21.09.2017 № 48/3055 «Про деякі 

питання міського конкурсу проектів 

«Громадська перспектива: прозора 

влада та активна громада» 

затверджено Положення про міський 

конкурс проектів «Громадська 

перспектива: прозора влада та 

активна громада» 

Для розгляду конкурсних 

Рішення Київради 

щодо 

затвердження 

положення про 

проведення 

конкурсу 

1 од. 1 100%  
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

пропозицій та проведення 

моніторингу виконання проектів 

Департаментом суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

проводилася робота з утворення 

конкурсної комісії у складі 15 осіб  

133.  Створення Центру суспільних 

комунікацій з метою 

розширення співпраці 

місцевих органів влади з 

неурядовими 

організаціями та ефективної 

реалізації міжвідомчих 

проектів 

Стратегією розвитку міста Києва до 

2025 року, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

15.12.2011 № 824/7060 (у редакції 

рішення Київради від 06.07.2017 

№ 724/2886), як умова для успішної 

імплементації, визначено захід зі 

створення Центру публічної 

комунікації з метою координації та 

контролю за проведенням 

громадських консультацій, 

розширення співпраці місцевих 

органів влади з неурядовими 

організаціями та ефективної 

реалізації міжвідомчих проектів 

Центр суспільних 

комунікацій 

1 од. – – До проекту Програми 

економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки включено 

захід «Створення Центру 

публічної комунікації з 

метою координації та 

контролю за проведенням 

громадських консультацій, 

розширення співпраці 

місцевих органів влади з 

неурядовими організаціями 

та ефективної реалізації 

міжвідомчих проектів», 

який планується виконати 

до 2020 року 

 

134.  Проведення семінарів, 

тренінгів, навчальних, 

просвітницьких заходів з 

питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства, 

правової культури для 

У січні-вересні 2017 року 

Департаментом суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

проведено 46 заходів, в тому числі: 

1. Кількість 

навчальних 

семінарів 

 

2. Кількість 

учасників 

10 од. 

 

 

 

500 од. 

5 од. 

 

 

 

410 од. 

50,0% 

 

 

 

82,0% 
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виконання 

% виконання  
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неурядових організацій, 

населення, державних 

службовців  

- засідання профільних комітетів 

Громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації); 

- «круглі столи» за ініціативи 

членів Громадської ради при 

виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації);  

- презентації успішних практик 

інститутів громадянського 

суспільства;  

- форум «Моральне суспільство – 

шлях до успішного розвитку 

країни»; 

- Київський форум організацій 

громадянського суспільства 

«Співпраця та розвиток»; 

- установчі збори з обрання 

нового складу Громадської ради при 

виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській 

державній адміністрації); 

- спільні зустрічі з питань 

організації ефективної взаємодії 

структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

підпорядкованих заступникам 
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голови Київської міської державної 

адміністрації з Громадською радою 

при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській 

державній адміністрації); 

- засідання за «круглим столом» 

на тему: «Партнерство влади та 

громади – запорука розбудови 

демократичного суспільства» за 

участю представників органів влади, 

органів місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського 

суспільства, громадських рад та 

органів самоорганізації населення; 

- надано сприяння у проведенні 

навчального візиту в рамках 

програми «Маршрути успіхів» на 

тему: «Інноваційні інструменти 

залучення громади до діалогу з 

владою та управління містом: досвід 

Київської міської ради» за 

ініціативи Асоціації міст України в 

рамках проекту USAID «Розробка 

курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» тощо 

 

У рамках проведених заходів 

відбулось 5 навчальних семінарів: 

- 2 семінари-тренінги з питань 

взаємодії влади і громади, процедур 

публічних закупівель та організації 
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діловодства в органах 

самоорганізації населення з метою 

підвищення кваліфікації та 

професійного рівня  керівників та 

секретарів органів самоорганізації 

населення (04.04-05.04.2017, 

65 осіб) 

- 2 тренінги з питань державної 

політики у сфері євроатлантичної 

інтеграції та набуття безвізу для 

керівників інформаційних 

підрозділів районних державних 

адміністрацій в м. Києві та 

структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

(26.06.2017, 29.06.2017, 65 осіб); 

- тренінг-семінар «Організації 

громадянського суспільства як 

надавачі соціальних послуг: існуючі 

механізми регулювання та 

державного фінансування надання 

соціальних послуг» за участю 

представників державних установ та 

організацій громадянського 

суспільства (10-14.07.2017, 280 осіб) 
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3.5. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво 

135.  Поглиблення та налагодження 

нових зв’язків із зарубіжними 

містами та регіонами світу 

Візити зарубіжних делегацій до 

м. Києва: 

- делегації м. Стокгольм з метою 

участі в урочистій церемонії передачі 

ключів та попереднього 

жеребкування Пісенного конкурсу 

«Євробачення – 2017»; 

- делегації м. Тулуза з метою 

обговорення проектів 

співробітництва; 

- викладачів та вихованців Школи 

балетного мистецтва Терада 

(м. Кіото, Японія) з нагоди концерту 

дружби «Terada ballet art school» та 

Київського державного 

хореографічного училища у рамках 

«Року Японії в Україні»; 

- спікерів лекції-дискусії для 

депутатів Київської міської ради у 

рамках співпраці з GIZ; 

- офіційної делегації м. Кіото на 

чолі з мером Дайсаку Кадокава з 

нагоди Днів Кіото в Києві; 

- правлячого бургомістра м. Берлін 

М. Мюллера, за результатами 

зустрічі підписано Спільну заяву про 

співпрацю та партнерство між 

столицями України та Німеччини; 

- офіційної делегації м. Любляна на 

1. Кількість візитів 

 

2. Кількість 

зустрічей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 од. 

 

100 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 од. 

 

251 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,0% 

 

251,0% 
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чолі з Зораном Янковичем – мером 

м. Любляна; 

- делегації фахівців з м. Лейпциг з 

питань подальшої співпраці; 

- польської делегації на чолі з 

Яцеком Яськовяком – мером 

м. Познань з нагоди відкриття рейсу 

Київ-Познань; 

- офіційної делегації на чолі з 

Рахматом Еффенді – головою 

м. Бекасі (Індонезія) з питань 

розвитку співпраці між двома 

містами та вивчення досвіду у сфері 

містопланування, міської художньої 

архітектури, електронних 

адміністративних послуг органів 

місцевого самоврядування, 

управлінням водозабезпеченням та 

протиповіневих заходів, утилізації 

відходів та інфраструктури, тощо 

Відрядження делегацій міста Києва 

за кордон до: 

- м. Мехіко (Мексиканські 

Сполучені Штати) у рамках 

Меморандуму про взаєморозуміння у 

сфері охорони здоров’я між 

Міністерством охорони здоров’я 

м. Мехіко та Департаментом охорони 

здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), з 
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% виконання  

до 

запланованого 

 

метою вивчення досвіду реалізації 

програми «Лікар у твій дім»; 

- міст Тампере і Гельсінкі 

(Фінляндська Республіка) з метою 

вивчення досвіду в сфері освіти; 

- м. Варшава (Республіка Польща) –

навчальний візит з метою вивчення 

передових технологій у сфері 

енергозбереження, житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу; 

- м. Варшава (Республіка Польща) 

для проведення низки зустрічей з 

відповідними профільними 

департаментами мерії м. Варшава та 

обмін досвідом у культурній сфері; 

- м. Баку (Азербайджанська 

Республіка) з метою проведення 

переговорів щодо поглиблення 

двостороннього співробітництва; 

- м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) для 

вивчення провідного досвіду у сфері 

управління охороною здоров’я в 

рамках Меморандуму про 

взаєморозуміння та співпрацю між 

виконавчим органом Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Комунальною науково-дослідною 

установою «Науково-дослідний 

інститут соціально-економічного 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

розвитку міста» та Першим 

медичним центром Тель-Авіва; 

- м. Париж (Французька Республіка) 

для участі у зустрічі міст-учасників 

Програми безпеки міських вулиць 

міжнародної організації OECD; 

- міст Пекін та Шанхай (Китайська 

Народна Республіка) для розвитку 

в’їзного туризму в Києві, поліпшення 

іміджу столиці України, проведення 

низки зустрічей з відповідними 

профільними департаментами мерії 

Пекіну; 

- міста Цуг та Цюрих (Швейцарська 

Конфедерація) для вивчення 

передового досвіду у сфері 

організації сучасної системи швидкої 

медичної допомоги; 

- м. Таллінн (Естонська Республіка) 

для дослідження роботи 

автоматизованої системи оплати 

проїзду з метою застосування 

провідного естонського досвіду в 

столиці України; 

- м. Кардіфф (Сполучене 

Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії) для вивчення 

досвіду підготовки та проведення 

фінальної гри Ліги Чемпіонів УЄФА; 

- м. Единбург (Сполучене 

Королівство Великої Британії та 
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План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Північної Ірландії) для узгодження 

питань реалізації проекту з закупівлі 

та передачі 112 інвалідних візків та 

112 подушок до них для потреб киян 

з обмеженими можливостям; 

- м. Франкфурт (Федеративна 

Республіка Німеччина) для участі у 

семінарі з вивчення сфери надання 

муніципалітетом послуг; 

- міст Женева і Невшатель 

(Швейцарська Конфедерація) з 

метою позитивного висвітлення під 

час святкування Міжнародного  дня 

захисту безпритульних тварин 

заходів, які уживає київська міська 

влада задля захисту та контролю 

популяції безпритульних тварин у 

м. Києві, перед світовою громадою; 

- м. Гамбург (Федеративна 

Республіка Німеччина) – навчальний 

візит для вивчення передових 

технологій у сфері питань організації 

системи поводження з побутовими 

відходами, виробництва та 

транспортування теплової енергії, яка 

вироблена на сміттєспалювальних 

заводах, організації збору 

небезпечних відходів (батарейок, 

ртутних ламп тощо) у складі 

побутових відходів, тарифоутворення 

на послуги з вивезення, перероблення 
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% виконання  

до 
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та захоронення побутових відходів; 

- м. Берлін (Федеративна Республіка 

Німеччина) для проведення 

переговорів з державним секретарем 

Федерального міністерства 

транспорту і цифрової 

інфраструктури Федеративної 

Республіки Німеччина Р. Бомбою; 

- м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) для 

вивчення переадового досвіду у сфері 

охорони здоров’я; 

- м. Вільнюс (Литовська Республіка) 

для вивчення литовського досвіду 

організації роботи підприємств з 

утриманням будинків та 

прибудинкових територій і контролю 

якості надання послуг та розвитку 

конкурентного середовища в 

утриманні житлового фонду тощо 

У січні-вересні 2017 року проведено 

зустрічі керівництва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) з іноземними 

представниками та урядовцями, 

зокрема з: 

- державним секретарем 

Міністерства закордонних справ 

Франції із питань зовнішньої 

торгівлі, розвитку туризму та 

підтримки французів за кордоном 
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Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

Матіасом Феклем та послом Франції 

в Україні Ізабель Дюмон з метою 

залучення прямих інвестицій від 

французьких компаній; 

- президентом Федерації 

канадських муніципалітетів Кларком 

Сомервілем та послом Канади в 

Україні Романом Ващуком щодо 

поглиблення співпраці у 

реформуванні управлінням містом; 

- президентом Європейської 

народної партії Джозефом Долем, 

єврокомісаром із питань 

європейської політики сусідства та 

розширення, віце-президентом ЄНП 

Йоханесом Ханом, депутатом 

Європарламенту Елмаром Броком; 

- представниками ділових кіл 

Марокко з метою налагодження 

співпраці;  

- першим заступником мера Сеулу 

Гйонг-гі Лю та представниками 

ділових кіл республіки з метою 

налагодження співпраці між містами, 

обміном досвідом щодо забезпечення 

прозорості функціонування міської 

влади та контролю якості 

будівельних процесів; 

- Послом Республіки Корея в 

Україні Лі Янг Гу; 

- керівництвом корпорації 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

«Hyundai Engineering & Construction» 

з метою залучення корейської 

сторони до реалізації інвестиційних 

проектів; 

- представниками японських 

компаній з метою обговорення 

проекту модернізації вагонів за 

кошти Кіотського протоколу та 

можливості впровадження 

рекупераційних систем за підтримки 

японської урядової організації 

NEDO; 

- представниками китайських 

інфраструктурних корпорацій щодо 

співпраці у будівництві четвертої 

гілки метро в Києві; 

- мером міста Любляни Зораном 

Янковичем щодо співпраці у сфері 

туризму, розвитку зелених 

технологій і велоінфраструктури; 

- делегацією японської компанії 

Itochu на чолі з президентом 

машинобудівної компанії Казутака 

Йошіда щодо питань модернізації 

вагонів столичного метрополітену; 

- мером Торонто Джоном Торі 

стосовно питань можливого 

інвестування в українську столицю; 

- делегацією компанії «CMEC 

(China Machinery Engineering 

Corporation)» з питань залучення 
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% виконання  

до 
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інвестицій Китаю у міські проекти; 

- корейською делегацією за участю 

представників Посольства 

Республіки Корея з питань проекту 

Національного агентства сприяння 

розвитку ІТ Республіки Корея 

(NIPA) «Техніко-економічне 

вдосконалення транспортних систем 

на базі великих даних для м. Києва»; 

- представниками «The Export-

Import Bank of China» з питань 

здійснення інфраструктурних 

проектів; 

- представниками Агентства 

демократії та управління USAID, 

Management Systems International з 

питань нової 5-річної програми 

USAID «Підтримка організацій-

лідерів у боротьбі з корупцією в 

Україні»; 

- Беате Мерк – державним 

міністром у справах Європи та 

регіональних відносин землі Баварія 

за участю представників Посольства 

Федеративної Республіки Німеччина 

з питань відкриття представництва 

Баварії в м. Києві та подальшої 

співпраці між містами Києвом і 

Мюнхеном; 

- Зеєвом Елькіном – співголовою 

Спільної українсько-ізраїльської 
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виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

комісії з питань торгівлі та 

економічного співробітництва, 

Міністром екології Держави Ізраїль, 

Міністром у справах Єрусалиму за 

участю Еліава Бєлоцерковські – 

НіПП Держави Ізраїль у рамках 

робочого візиту високопосадовця в 

Україну; 

- Акіяма Тецуо – головою 

представництва «Marubeni (Марубені 

Корпорейшн)» в Україні з питань 

будівництва сміттєспалювального 

заводу в м. Києві та актуальних 

планів Київської міської державної 

адміністрації в реалізації 

інвестиційного проекту швидкісного 

міського транспорту; 

- делегацією аналітичного центру 

«Атлантична рада» з питань реформ 

муніципального управління, 

майбутнього території Бабиного Яру, 

українсько-єврейських відносин 

загалом; 

- Георгом Мільбрадтом – 

Спеціальним посланником з питань 

реформ в Україні уряду 

Федеративної Республіки Німеччина 

з питань процесу проведення реформ 

в Україні за участю представників 

Посольства Федеративної Республіки 

Німеччина і Німецького товариства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
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міжнародного співробітництва 

«GIZ» в Україні тощо 

Крім того, проведено презентацію 

проектів, які потребують залучення 

міжнародної допомоги, для 

представників донорських 

організацій та посольств іноземних 

держав в рамках проведення 

Київського Інвестиційного форуму  

У січні-вересні 2017 року підписано: 

- Меморандум про порозуміння між 

Київською міською державною 

адміністрацією та Міжнародною 

фінансовою корпорацією в Україні 

(IFC) (07.06.2017); 

- угоду про партнерство «Київ – 

Тулуза» для розвитку наукового 

міжуніверситетського 

співробітництва між муніципалітетом 

м. Тулуза, Київською міською 

державною адміністрацією, 

Посольством Французької 

Республіки в Україні, університетом 

Тулузи III (Університет Поля 

Сабатьє) та Київським національним 

університетом імені Тараса 

Шевченка за участю делегатів IX 

Міжнародної наукової конференції 

«Київ – Тулуза» (IX-SICC-Kyiv-

Toulouse) (09.06.2017); 

- Меморандум про співпрацю між 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кількість 

меморандумів про 

співпрацю з 

зарубіжними 

партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,3% 



172 

№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування України, Грузії, 

Молдови і Конгресом місцевих та 

регіональних влад Ради Європи за 

участю київського міського голови 

В. Кличка (29.06.2017); 

- Меморандум про співробітництво з 

Міжнародною фінансовою 

корпорацією в Україні (IFC) у сфері 

комунального транспорту, 

поводження з відходами та 

енергоефективності (22.09.2017); 

- Меморандум з Фундацією 

АнтиСНІД – США в Україні (АНF) 
(26.09.2017) тощо 

136.  Активне позиціонування 

міста Києва на міжнародних 

подіях (у т. ч. організація 

Інвестиційного форуму 

Києва) 

Участь представників міста Києва у 

міжнародних заходах: 

- Всесвітньому економічному 

форумі, м. Давос-Клостерс, 

Швейцарська Конфедерація (16.01-

20.01.2017); 

- Щорічній Міжнародній 

туристичній виставці «New York 

Times Travel Show», м. Нью-Йорк, 

США (26.01-30.01.2017); 

- Щорічній Міжнародній 

туристичній виставці «IMTM 2017», 

м. Тель-Авів, держава Ізраїль, 

(02.02-05.02.2017); 

- Щорічній Міжнародній 

туристичній виставці «Balttour 

Кількість заходів 30 од. 22 од. 70,3%  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

2017», м. Рига, Латвійська 

Республіка (02.02-06.02.2017); 

- Щорічному Світовому 

туристичному форумі, м. Стамбул, 

Турецька Республіка (16.02-

18.02.2017); 

- Міжнародній виставці 

нерухомості «MIPIM–2017», 

м. Канни, Французька Республіка 

(13.03-18.03.2017); 

- Щорічній Міжнародній 

туристичній виставці «ITB 2017», 

м. Берлін, Федеративна Республіка 

Німеччина (07.03-12.03.2017); 

- 23 виставці UITT'2017: 

«УКРАЇНА - Подорожі та Туризм», 

м. Київ (29.03-31.03.2017); 

- Третьому щорічному круглому 

столі міських голів (07.04.2017), 

Третій щорічній конференції з 

демократичного врядування (20.04-

21.04.2017), організатор – 

Міжнародний республіканський 

інститут (IRI), м. Київ; 

- 6 Шведсько-українському 

бізнес-форумі, м. Київ (15.06.2017); 

- Форумі «Україна-Корея»: шлях 

від занепаду до процвітання», 

м. Київ (16.06.2017); 

- конференції «Investment 

Management Exhibition (IME)», 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

м. Франкфурт, Федеративна 

Республіка Німеччина (07.04-

08.04.2017); 

- зустрічі міст-учасників 

Програми безпеки міських вулиць 

міжнародної організації OECD, 

м. Париж, Французька Республіка 

(19.04-22.04.2017); 

- навчальному семінарі в рамках 

проекту «Підвищення інвестиційної 

привабливості України та 

конкурентоспроможності регіонів», 

м. Варшава, Республіка Польща 

(07.05-12.05.2017); 

- Міжнародній виставці ділового 

туризму, зустрічей та заходів 

«IMEX 2017», м. Франкфурт, 

Федеративна Республіка Німеччина 

(16.05-18.05.2017); 

- форумі «Італія – Україна», 

м. Модіка, Італійська Республіка 

13.06.2017); 

- VII Міжнародній конференції 

«Державні закупівлі: Глобальна 

Революція», м. Ноттінгем, 

Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії (12.06-

13.06.2017); 

- Конгресі Всесвітньої асоціації 

мегаполісів (Metropolis), 

м. Монреаль, Канада (18-
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

24.06.2017); 

- конференції «Бабин Яр, місце 

загальної скорботи», м. Брюссель, 

Королівство Бельгія (20.06.2017); 

- Інвестиційному форумі м. Києва, 

конгресно-виставковий комплекс 

«Парковий», м. Київ (26.09.2017) 

тощо 

137.  Проведення роботи з 

експертами міжнародних 

рейтингових агентств Fitch, 

Moody’s, Standard & Poor's, 

European Cities and Region of 

the future 

З метою підтримки своїх кредитних 

рейтингів місто Київ, починаючи з 

2002 року, поводить зустрічі з 

трьома міжнародними рейтинговими 

агентствами «Moody's Investors 

Service Ltd» , «Standard & Poor’s» та 

«Fitch Ratings Ltd» з метою 

отримання, підтримки та оновлення 

кредитного рейтингу міста Києва 

З метою проведення моніторингу 

кредитного рейтингу міста Києва за 

підсумками 2016 року відбулися 

робочі зустрічі з представниками 

міжнародних рейтингових агентств: 

04.04.2017 – «Standard & Poor’s»; 

08.06.2017 – «Moody's Investors 

Service Ltd» 

Київ отримав нагороду у рейтингу 

видання Foreign Direct Investment 

Magazine «Global cities of the future 

2016-2017» у номінації «Сoast 

effectiveness» 

 

Кількість 

міжнародних 

рейтингових 

агентств, 

залучених для 

виконання робіт 

4 од. 4 од. 100,0%  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

138.  Отримання технічної 

допомоги та грантового 

фінансування на розвиток 

міста в рамках участі у 

міжнародних донорських 

проектах/програмах 

Відповідно до переліків діючих 

проектів міжнародної технічної 

допомоги за підтримки країн-

донорів та міжнародних організацій, 

що реалізуються в Україні та 

пройшли державну реєстрацію 

(перереєстрацію) у Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі 

України (http://me.gov.ua/Tags/ 

DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag= 

SpivrobitnitstvoZMizhnarodnimiFinan

sovimiOrganizatsiiamiTaZaluchennia

MizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogi) 

м. Київ співпрацює з: 

- Координатором проектів ОБСЄ в 

Україні в рамках реалізації проекту 

«Вдосконалення доступу для 

організацій громадського 

суспільства в Україні до надання 

соціальних послуг» (06.08.2015-

31.02.2017); 

- Європейським банком 

реконструкції та розвитку в рамках 

реалізації проекту «Київський 

міський транспорт: Київський 

метрополітен – покращення 

фінансової та операційної 

діяльності» (01.04.2016-31.03.2017); 

- урядом США через Агентство 

США з міжнародного розвитку в 

рамках реалізації проекту 

Кількість проектів 5 од. 6 од. 120,0%  
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

«Муніципальна енергетична 

реформа в Україні» (27.09.2013-

31.03.2018); 

- урядом Японії через Японське 

агентство міжнародного 

співробітництва в рамках реалізації 

проекту «Реконструкція споруд 

очистки стічних каналізаційних вод і 

будівництво технологічної лінії по 

обробці та утилізації осадів 

Бортницької станції аерації» для 

розробки робочої документації на 

модернізацію Бортницької станції 

очистки стічних вод (01.11.2015-

28.12.2017); 

- Північною екологічною 

фінансовою корпорацією (Nordic 

Environment Finance Corporation, 

НЕФКО), як Виконуючою Агенцією 

Східноєвропейського партнерства з 

питань енергоефективності та 

екології (Е5Р) в рамках реалізації 

проекту «Термосанація» у 

бюджетних установах міста 

Києва/«Укладання енергосервісних 

контрактів щодо впровадження 

заходів з енергозбереження у 

бюджетних установах міста Києва» 

(01.01.2014–31.12.2017); 

- Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) в 
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№ 

п/п 
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з метою 

забезпечення їх виконання  

 

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконання 

% виконання  

до 

запланованого 

 

рамках реалізації проекту «Система 

громадського транспорту Києва: 

ПасТранс – план покращення 

фінансових та операційних 

показників діяльності» (15.02.2016-

31.12.2017) 

139.  Співпраця міста Києва з 

регіонами України за 

напрямками, визначеними 

Асоціацією міст України 

За участі Київського міського 

голови – голови правління Асоціації 

міст України В. Кличка відбулися: 

- засідання Правління Асоціації 

міст України за участю Прем’єр-

міністра України В. Гройсмана, 

міських, селищних, сільських голів, 

м. Київ (21.03.2017); 

- урочисті заходи з нагоди 

відзначення 25-річчя Асоціації міст 

України, м. Київ (30.06.2017); 

- засідання Правління Асоціації 

міст України, м. Одеса (18.09.2017) 

Підписання угод 

на рівні міста, 

структурних 

підрозділів 

– – –  

 

Додатками до цього Звіту є: 

Додаток 1 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту за 

січень-вересень 2017 року» на 3 арк. в 1 прим. 

Додаток 2 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень за січень-вересень 

2017 року» на 32 арк. в 1 прим. 

Додаток 3 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітального ремонту за рахунок коштів 

спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-вересень 2017 року» на 12 арк. в 1 прим. 

Додаток 4 «Інформація про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм за січень-вересень 2017 року» на 8 арк. в 1 прим. 

 


