КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 28 липня 2020 року N 73/9152

Про затвердження Плану заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Відповідно до частини сьомої статті 10, частини першої статті 11, частини першої статті 15 Закону
України "Про засади державної регіональної політики", постанови Кабінету Міністрів України від 11
листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і
планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених регіональних стратегій і планів заходів", наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року N 79 "Про
затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 квітня 2016 року за N 632/28762, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N
824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 квітня 2020 року N 632 "Про
схвалення проєкту Плану заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року" Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити План заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року, що додається.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
2.1. Забезпечити проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року та виконання Плану заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року.
2.2. Щорічно до 25 лютого подавати звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану
заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та звіт з оцінки
результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Плану заходів на 2021 - 2023
роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року на затвердження Київській міській раді, згідно
з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932.
3. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
28 липня 2020 року N 73/9152

ПЛАН ЗАХОДІВ
НА 2021 - 2023 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА
КИЄВА ДО 2025 РОКУ
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- Акціонерний банк
- Антитерористична операція
- Бортницька станція аерації
- Державні будівельні норми
- Державний класифікатор
- Дугова натрієва трубчаста
- Дугова ртутна люмінофорна
- Дорожньо-транспортна пригода
- Державний фонд регіонального розвитку
- Європейський союз
- Заклади дошкільної освіти
- Заклади загальної середньої освіти
- Засоби масової інформації
- Індекс забруднення атмосфери
- Комунальна аварійно-рятувальна служба
- Київська міська рада
- Каналізаційна насосна станція
- Комунальне підприємство
- Малі архітектурні форми
- Мале та середнє підприємництво
- Публічне акціонерне товариство
- Проєктно-кошторисна документація
- Санітарні правила і норми
- Тверді побутові відходи
- Теплоелектроцентраль
- Фінансово-кредитна підтримка
- Центр надання адміністративних послуг

1. ВСТУП
Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року - головний довгостроковий документ, який визначає
найважливіші пріоритети та цілі розвитку столиці.
Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (далі - Стратегія-2025) затверджено рішенням Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060.
Рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886 Стратегію-2025 актуалізовано
відповідно до сучасних соціально-економічних реалій та вимог суспільства, новоприйнятих нормативноправових документів, що стосуються стратегічного планування місцевого розвитку, а також гармонізовано
з положеннями державних документів стратегічного характеру, а саме:
Закону України "Про засади державної регіональної політики";
Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932;
Стратегії сталого регіонального розвитку "Україна-2020", схваленої Указом Президента України від 12
січня 2015 року N 5/2015;
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385.
Основною стратегічною метою довгострокового розвитку міста Києва є підвищення якості життя
мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною
традицією.

План заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року
Інструментами реалізації Стратегії-2025 є середньострокові програмні документи: Плани заходів з
реалізації Стратегії, міські цільові програми, програми економічного і соціального розвитку міста Києва та
інші середньострокові програмні документи.
План заходів розроблено відповідно до цілей, визначених Стратегією-2025, з огляду на існуючі і
передбачувані можливості та проблеми розвитку столичного регіону.
Часові рамки Плану заходів становлять 3 роки (2021 - 2023 роки), що відповідає вимогам Методики
розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій
розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Мінрегіону від 31 березня 2016 року N 79,
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за N 632/28762.
План заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі - План
заходів 2021 - 2023) складається з програм регіонального розвитку (далі - Програми Плану заходів 2021 2023), спрямованих на досягнення стратегічних та оперативних цілей і реалізацію завдань, визначених
Стратегією-2025, та конкретизованих у технічних завданнях на проєкти розвитку.
Програми Плану заходів 2021 - 2023 відповідають стратегічним цілям Стратегії-2025:
- стратегічна ціль 1: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва;
- стратегічна ціль 2: Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва;
- стратегічна ціль 3: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві.

Технічні завдання на проєкти розвитку узгоджені з наявними та потенційними фінансовими ресурсами,
спрямовані на використання економічних можливостей регіону, підвищення його конкурентоспроможності
на основі внутрішніх і зовнішніх факторів, забезпечення якісного та безпечного середовища
життєдіяльності населення.
Виконання Плану заходів 2021 - 2023 відбуватиметься шляхом реалізації проєктів регіонального
розвитку, які відібрані на конкурсній основі робочою групою з відбору проєктів розвитку для формування

проєкту Плану заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23 грудня 2019 року N 2233 у складі президії та експертних груп, сформованих за
секторами міського розвитку.
До складу робочої групи увійшло: 88 представників місцевої та державної виконавчої влади та
комунальних підприємств (50 % загальної кількості); 34 депутати Київської міської ради (19 % загальної
кількості); 54 представники наукових установ, бізнесу, громадськості (31 % загальної кількості).
При відборі технічних завдань на проєкти регіонального розвитку до Плану заходів 2021 - 2023 робочою
групою враховувався стан виконання Плану заходів на 2016 - 2018 роки та 2019 - 2020 роки з реалізації
Стратегії-2025, зміни в напрямах та тенденціях економічного і соціального розвитку міста Києва, які
виявилися за минулі роки, відповідність проєктів регіонального розвитку стратегічним та оперативним
цілям Стратегії-2025, її завданням і заходам, їх вплив на розвиток територіальної громади міста, аналіз
джерел фінансування проєктів регіонального розвитку тощо.
Реалізовувати проєкти регіонального розвитку передбачається за рахунок коштів державного бюджету
(зокрема державного фонду регіонального розвитку), бюджету міста Києва, власних коштів підприємств,
установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, коштів інвесторів та
інших коштів, дозволених законодавством України.
Реалізація Плану заходів 2021 - 2023 здійснюватиметься відповідальними виконавцями - структурними
підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районними в місті Києві державними адміністраціями. До реалізації Плану заходів 2021 - 2023
передбачається залучати підприємства, установи та організації комунальної власності територіальної
громади м. Києва, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, мешканців міста Києва,
суб'єктів господарювання різних форм власності, громадські організації та інші зацікавлені інституції.
Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії-2025 та Плану заходів 2021 - 2023 буде
здійснюватися відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2015 року N 932 (зі змінами).
При відборі індикаторів результативності реалізації Плану заходів 2021 - 2023 було враховано
показники екологічного моніторингу: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік; частку
утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів); забезпеченість зеленими зонами
загального користування; частку спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів); динаміку
обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього
року (розраховується по об'єму); частку роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від
загального обсягу утворених ТПВ); індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту.

2. ПРОГРАМИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
міста Києва
Основна мета Програми 1
Основна мета Програми 1 - розвиток економіки міста на інноваційній основі з використанням
конкурентних переваг, перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу зі сприятливим інвестиційним
середовищем, забезпечення рівних та прозорих умов розвитку підприємництва, зростання експортного
потенціалу, створення умов для активізації інноваційних процесів.
Структура Програми 1
Програма 1 складається з 5 взаємопов'язаних напрямів (секторів міського розвитку) та умов реалізації
Стратегії, які охоплюють 11 технічних завдань на проєкти регіонального розвитку і включають заходи
щодо:
підтримки столичного товаровиробника, сприяння просуванню продукції столичних виробників на нові
ринки збуту, зростання обсягів виробництва експортоорієнтованої продукції;
стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств міста Києва шляхом розвитку
інноваційних промислових точок зростання (зокрема, за рахунок створення технологічних, індустріальних,
наукових парків тощо), просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та
зовнішньому ринках;
розширення доступу малих та середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів за європейською
відсотковою ставкою, що забезпечить зростання інвестиційної та економічної активності малих та середніх
підприємств;

підвищення професійного рівня фахівців сфери підприємництва, популяризації та активізації
підприємницької діяльності в місті Києві;
залучення інвестицій, формування сприятливого позитивного інвестиційного клімату столиці та
просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей міста;
подальшого розвитку туристичної інфраструктури міста Києва, просування Києва як туристичного
центру східної Європи, зокрема, шляхом промоції туристично-рекреаційних можливостей міста та
покращення іміджевої складової міста з урахуванням підходу смарт-спеціалізації;
забезпечення ефективного управління активами міста (створення електронної бази даних технічної
документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва);
створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними;
впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору, підвищення якості міського
планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик.
Програма 1 реалізовуватиметься впродовж 2021 - 2023 років.

Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку
Програми 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності
економіки міста Києва
Номер та назва
технічного завдання на
проєкт регіонального
розвитку
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фінансуван
ня

Відповідальн
ий
виконавець

Індикатори оцінки ефективності
реалізації проєкту регіонального
розвитку

1.1.1.
Конкурентоспроможна
промисловість як драйвер
розвитку столичної
економіки

місто
Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва,
інші кошти

Департамент
промисловості
та розвитку
підприємництв
а

- збільшення питомої ваги підприємств,
що займалися інноваціями, до 21,2 %;
- збільшення частки країн ЄС в структурі
експорту міста Києва до 40,0 %;
- обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на одного
мешканця;
- експорт товарів у розрахунку на одну
особу;
- обсяг реалізованої промислової
продукції основних фармацевтичних
продуктів і препаратів

1.1.2. Надання фінансовокредитної підтримки
суб'єктам малого та
середнього
підприємництва у м. Києві

місто
Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
промисловості
та розвитку
підприємництв
а

- кількість суб'єктів МСП, яким
заплановано надати ФКП (у разі
виділення коштів у бюджеті м. Києва);
- кількість запланованих інноваційних
проєктів у разі отримання суб'єктами
МСП ФКП (у разі виділення коштів у
бюджеті м. Києва)

1.1.3. Підвищення
кваліфікації підприємців
для зміцнення потенціалу
інноваційного бізнесу

місто
Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
промисловості
та розвитку
підприємництв
а

- кількість проведених навчальних
тренінгів, семінарів тощо

1.2.4. Розробка Концепції
створення та
функціонування
промислового вузла
"Київська бізнес-гавань"
(яка стане основою для
розробки концепції
індустріального парку)

місто
Київ та
передміс
тя

2021 - 2022

Бюджет
міста Києва

Департамент
економіки та
інвестицій

- розроблена Концепція створення та
функціонування промислового вузла
"Київська бізнес-гавань" як основи для
розробки концепції індустріального
парку;
- розроблена Концепція індустріального
парку "Київська бізнес-гавань"

1.2.5. Популяризація
інвестиційного потенціалу
міста Києва

місто
Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
економіки та
інвестицій

- проведення Інвестиційного форуму
міста Києва;
- участь у Міжнародній виставці
нерухомості МІРІМ (м. Канни, Франція);
- участь у Міжнародній виставці
нерухомості "Експо-Реал" (м. Мюнхен,
ФРН)

1.3.6. Профорієнтаційні
заходи для молоді з метою
успішної самореалізації на
ринку праці

місто
Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
соціальної
політики

- кількість осіб, залучених до участі в
загальноміській молодіжній акції
"ПрофМісто";
- кількість осіб, залучених до участі в
Днях кар'єри у закладах вищої освіти;
- кількість осіб, залучених до участі в
акції, спрямованій на підвищення рівня
працевлаштування молоді "Як стати
кандидатом мрії"

1.4.7. Автоматизація
процесів продажу
земель/прав оренди на
землю через електронні
торги

місто
Київ

2022 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
земельних
ресурсів

- створена електронна система з
продажу земель міста Києва;
- ступінь готовності автоматизованої
системи продажу земель/прав оренди на
землю

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

місто
Київ

2021 - 2022

Бюджет
міста Києва

Департамент
містобудуванн
я та
архітектури

- проведений моніторинг транспортної
моделі м. Києва;
- ступінь готовності містобудівної
документації;
- розроблена концепція просторового
розвитку;
- електронна база об'єктів міського
простору;
- каталог елементів благоустрою міста
Києва

1.4.9. Розвиток об'єктів
міського простору

місто
Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
містобудуванн
я та
архітектури

- рівень розробки геоінформаційної
системи;
- кількість адміністративних районів, в
яких проведено верифікацію адрес;
- кількість ортофотопланів;
- кількість розроблених вимог до
інформаційних ресурсів містобудівного
кадастру

1.5.10. Smart-steps до
розвитку туристичного
потенціалу міста Києва

місто
Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Управління
туризму та
промоцій

- кількість міжнародних виставкових та
інших промоційних заходів, в яких взято
участь;
- кількість проведених рекламноінформаційних та промо-турів;
- кількість проведених рекламних
кампаній на зовнішніх носіях в провідних
туристичних центрах світу;
- кількість встановлених інформаційних
носіїв;
- кількість встановлених інформаційних
терміналів (infopoint)

1.6.11. Створення
електронної бази даних
технічної документації на
об'єкти нерухомого майна

місто
Київ

2021 - 2022

Бюджет
міста Києва

Департамент
комунальної
власності
міста Києва

- кількість оцифрованих
інвентаризаційних справ

Очікувані результати Програми 1. Підвищення рівня
конкурентоспроможності економіки міста Києва
Успішна реалізація Програми 1 сприятиме досягненню результатів щодо:
- збільшення надходжень до бюджету міста;
- збільшення обсягів реалізованої промислової продукції;
- розширення виробництва київськими підприємствами імпортозамінюючої та експортоспроможної
продукції;
- створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, зменшення частки
безробітної молоді у віці до 35 років;
- зростання рівня кваліфікації та ділової культури підприємців;
- створення сприятливого середовища для збільшення питомої ваги підприємств, що займаються
інноваціями;

- поліпшення інвестиційного клімату, зростання обсягів інвестицій в економіку міста;
- забезпечення прозорості у сфері земельних відносин, спрощення процедури продажу земельних
ділянок та/або прав на них;
- розвитку регіональної інтеграції та кооперації;
- підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських
практик;
- збільшення кількості іноземних та внутрішніх туристів;
- створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна.

Орієнтовний фінансовий план Програми 1. Підвищення рівня
конкурентоспроможності економіки міста Києва
Номер і назва
технічного
завдання на проєкт
регіонального
розвитку

Обсяг фінансування, тис. грн

2021 рік
держ
авни
й
бюдж
ет

Обсяг
фінансування за
весь період, тис.
грн

2022 рік

бюджет м.
Києва

держ
авни
й
бюдж
ет

2023 рік

бюджет м.
Києва

держ
авни
й
бюдж
ет

бюджет м.
Києва

приватні
інвестор
и

міжна
родна
допом
ога

Загальний
обсяг
фінансування
, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.1.
Конкурентоспромож
на промисловість
як драйвер
розвитку столичної
економіки

-

6830,0

-

7790,0

-

-

160,0

-

14780,0

1.1.2. Надання
фінансовокредитної
підтримки суб'єктам
малого та
середнього
підприємництва у
м. Києві

-

9000,0

-

10000,0

-

11000,0

-

-

30000,0

1.1.3. Підвищення
кваліфікації
підприємців для
зміцнення
потенціалу
інноваційного
бізнесу

-

400,0

-

400,0

-

400,0

-

-

1200,0

1.2.4. Розробка
Концепції
створення та
функціонування
промислового
вузла "Київська
бізнес-гавань" (яка
стане основою для
розробки концепції
індустріального
парку)

-

1000,0

-

2000,0

-

-

-

-

3000,0

1.2.5.
Популяризація
інвестиційного
потенціалу міста
Києва

-

8265,8

-

8729,0

-

8923,9

-

-

25918,7

1.3.6.
Профорієнтаційні
заходи для молоді з
метою успішної
самореалізації на

-

1610,3

-

1610,3

-

1610,3

-

-

4830,9

ринку праці
1.4.7.
Автоматизація
процесів продажу
земель/прав
оренди на землю
через електронні
торги

-

-

-

5000,0

-

2200,0

-

-

7200,0

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

-

8186,6

-

2000,0

-

-

-

-

10186,6

1.4.9. Розвиток
об'єктів міського
простору

-

25870,0

-

29000,0

-

25070,7

-

-

79940,7

1.5.10. Smart-steps
до розвитку
туристичного
потенціалу міста
Києва

-

29409,0

-

35196,3

-

40988,5

-

-

105593,8

1.6.11. Створення
електронної бази
даних технічної
документації на
об'єкти нерухомого
майна м. Києва

-

29000,0

-

25000,0

-

-

-

-

54000,0

Всього за
Програмою 1

-

119571,7

-

126725,6

-

90193,4

160,0

-

336650,7

Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва
Основна мета Програми 2
Основною метою Програми 2 є створення умов для отримання мешканцями міста Києва якісного рівня
сервісу у всіх ключових сферах життєдіяльності міста шляхом модернізації сфери житлово-комунального
господарства, впровадження енергоефективних та новітніх технологій із застосуванням альтернативної
енергетики у комунальному та бюджетному секторах, оптимізації транспортного попиту та пропозиції,
забезпечення якісної та доступної медицини на всіх рівнях, підвищення доступності, актуальності та якості
освітніх і соціальних послуг, підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, посилення екологічної
безпеки.
Структура Програми 2
Програма 2 складається з 9 взаємопов'язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють 28
технічних завдань на проєкти регіонального розвитку та включають заходи спрямовані на:
підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури шляхом оновлення магістральної
системи водовідведення та водопостачання міста (санація дюкерних переходів та каналізаційного
колектору, реконструкція існуючих і будівництво нових каналізаційних камер, будівництво каналізаційних
колекторів, реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів, насосних станцій з
трубопроводами тощо);
оптимізацію транспортного попиту та пропозиції, підвищення рівня та якості транспортного
обслуговування мешканців і гостей столиці, впорядкування пасажиропотоку та руху наземного
пасажирського транспорту, зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє
середовище тощо;
розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих
транспортних засобів за рахунок впровадження заходів з інформатизації транспортної системи, зниження
кількості ДТП, смертності та травматизму, розвитку та популяризації велосипедного руху, створення
безбар'єрної, безпечної та зв'язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку,

розвитку мережі метрополітену, систем швидкісного тролейбусного/автобусного сполучення, якісного
оновлення рухомого складу громадського транспорту, підвищення комфортності та безпеки зупинок
громадського транспорту, дорожньої мережі та об'єктів транспортно-пересадочних вузлів, підвищення
ефективності функціонування системи безпеки тощо;
підвищення соціальної захищеності мешканців міста Києва, зокрема, соціальну інтеграцію осіб (дітей) з
інвалідністю, забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, будівництво доступного житла тощо;
забезпечення населення доступною, якісною та кваліфікованою медичною допомогою, приведення
закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб (реконструкція та капітальний ремонт
закладів охорони здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази, будівництво нових закладів охорони
здоров'я та їх забезпечення сучасною матеріально-технічною базою тощо), просування здорового способу
життя, створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих
комплексів тощо;
підвищення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля шляхом
реалізації ряду дій зі зменшення негативного впливу промисловості, зокрема, шляхом впровадження
сучасних екологічних технологій на підприємствах міста Києва, впровадження сучасної системи контролю
за станом довкілля, сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання
на полігонах, охорону та раціональне використання природного середовища;
впорядкування та розвиток публічного простору шляхом реалізації заходів зі створення комфортних
умов перебування мешканців та гостей міста в парках, а також облаштування нових парків та зон
відпочинку (розробка і реалізація концепції "Київські парки"), впровадження концепції "Культурний вигул
тварин у місті", модернізацію існуючих та створення нових притулків для тварин, вдосконалення правил
утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами;
підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема, шляхом впровадження системи
управління якістю адміністративних послуг (створення корпоративної системи навчання адміністраторів
центрів надання адміністративних послуг за єдиними стандартами, мультимедійної системи, системи
безперервного навчання на робочому місці тощо), автоматизації процесу подачі документів,
впровадження нових електронних сервісів адміністративних послуг (впровадження чат-боту на міському
WEB-порталі адміністративних послуг Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг, офіційній
сторінці соціальної мережі facebook, месенжерів Viber та Telegram);
підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою шляхом розвитку мережі закладів
дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, зокрема, шляхом будівництва, реконструкції,
капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів, модернізації матеріально-технічної бази
навчальних закладів та їх комплексної термомодернізації;
підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту населення, зокрема,
шляхом забезпечення ефективності територіальної системи централізованого оповіщення у разі
виникнення надзвичайних ситуацій та загроз тощо;
підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб, залучення громадян до
процесів формування, реалізації та контролю міської політики шляхом налагодження комунікації "влада громадськість", зокрема, шляхом створення Школи місцевої демократії, створення відкритих офісів у
форматі "openspace".
Програма 2 реалізовуватиметься впродовж 2021 - 2023 років.

Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку
Програми 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва
Номер та назва
технічного завдання
на проєкт
регіонального
розвитку

Територія
впливу

Період
реалізації

Джерела
фінансуван
ня

Відповідальн
ий
виконавець

Індикатори оцінки ефективності
реалізації проєкту регіонального
розвитку

2.1.1. Відновлення
основної магістральної
системи
водовідведення та
водопостачання міста
Києва

місто Київ,
акваторія
річки
Дніпро

2021 - 2023

Державний
бюджет,
бюджет міста
Києва

Департамент
житловокомунальної
інфраструктур
и

- протяжність реконструйованих дюкерів;
- протяжність реконструйованого
самопливного колектора (I - III черга);
- протяжність реконструйованого
напірного колектора (I - III черга);
- кількість збудованих залізобетонних
колодязів (I - III черга);
- протяжність збудованого колектора;
- кількість збудованих камер;

- продуктивність насосної станції
2.2.2. Нове
будівництво та
реконструкція
інфраструктури
наземного
громадського
транспорту

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
транспортної
інфраструктур
и

- кількість об'єктів реконструкції
інфраструктури наземного громадського
транспорту;
- кількість об'єктів будівництва
інфраструктури наземного громадського
транспорту

2.2.3. Оновлення
рухомого складу
громадського
транспорту

місто Київ

2021 - 2023

Державний
бюджет,
бюджет міста
Києва, інші
кошти

Департамент
транспортної
інфраструктур
и

- кількість придбаних трамвайних
вагонів;
- кількість придбаних тролейбусів;
- кількість придбаних автобусів;
- кількість придбаних електробусів;
- кількість придбаних вагонів
метрополітену

2.2.4. Будівництво,
реконструкція
вулично-шляхової
мережі міста Києва
(зокрема розвиток
велоінфраструктури)
та штучних споруд

місто Київ

2021 - 2023

Державний
бюджет,
бюджет міста
Києва

Департамент
транспортної
інфраструктур
и

- кількість об'єктів будівництва вуличношляхової мережі;
- кількість об'єктів реконструкції вуличношляхової мережі;
- кількість об'єктів будівництва штучних
споруд;
- кількість об'єктів реконструкції штучних
споруд;
- кількість об'єктів реконструкції дощової
каналізації;
- кількість об'єктів будівництва
велоінфраструктури

2.2.5. Розвиток
комплексної системи
відеоспостереження та
систем забезпечення
безпеки

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
інформаційнокомунікаційних
технологій

- кількість встановлених відеокамер

2.2.6. Будівництво та
модернізація
світлового
середовища столиці

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва,
інші кошти

Департамент
транспортної
інфраструктур
и

- кількість об'єктів будівництва та
реконструкції мереж зовнішнього
освітлення;
- кількість замінених світильників з
лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні
світильники;
- кількість замінених світильників з
лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні
світильники, за рахунок кредиту
європейського інвестиційного банку;
- кількість побудованих
(відремонтованих) об'єктів архітектурнодекоративного та святкового освітлення;
- кількість придбаних спеціальних
автомобілів, техніки та обладнання для
утримання вуличного освітлення;
- площа проведення капітального
ремонту, виробничих баз підприємства з
утримання вуличного освітлення

2.2.7. Розвиток та
модернізація
Київського
метрополітену

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
транспортної
інфраструктур
и

- кількість об'єктів, спрямованих на
розвиток Київського метрополітену;
- кількість об'єктів, спрямованих на
модернізацію Київського метрополітену

2.3.8. Соціальна
інтеграція осіб (дітей) з
інвалідністю у
суспільство

місто Київ

2021

Бюджет
міста Києва

Департамент
соціальної
політики

- кількість комунальних об'єктів
соціальної інфраструктури, що
потребують заходів з реконструкції

2.3.9. Забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з їх
числа, які
перебувають на
квартирному обліку

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

- кількість квартир, наданих дітямсиротам

2.3.10. Забезпечення
житлом, збудованим
за кошти міського
бюджету, громадян, які
потребують
поліпшення житлових
умов, у тому числі
проживаючих у
аварійних
(непридатних для
проживання) житлових
приміщеннях

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

- кількість сімей, забезпечених
благоустроєним житлом

2.3.11. Будівництво
доступного житла

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва,
інші кошти
(кошти
населення)

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

- кількість сімей, забезпечених
благоустроєним житлом за схемою 50/50
(учасники АТО);
- кількість сімей, забезпечених
благоустроєним житлом за схемою 70/30
(інші категорії обліку)

2.4.12. Забезпечення
якісною та доступною
медициною в м. Києві
шляхом розвитку
закладів охорони
здоров'я та
приведення їх у
відповідність до
сучасних потреб

місто Київ

2021 - 2023

Державний
бюджет
(кошти
ДФРР),
бюджет міста
Києва

Департамент
охорони
здоров'я

- кількість об'єктів охорони здоров'я, на
яких розпочато будівельні роботи;
- місткість лікарень

2.4.13. Створення
сучасних
багатофункціональних
навчальнотренувальних,
спортивних та
оздоровчих комплексів

місто Київ

2021 - 2023

Державний
бюджет
(кошти
ДФРР),
бюджет міста
Києва

Департамент
молоді та
спорту

- кількість об'єктів спортивної
інфраструктури, на яких ведуться роботи
з реконструкції (будівництва);
- загальна площа побудованих об'єктів

2.5.14. Впровадження
сучасних екологічних
технологій переробки
побутових відходів та
знезараження
шкідливих речовин

місто Київ,
Обухівськи
й та КиєвоСвятошинс
ький
райони
Київської
області

2021 - 2022

Державний
бюджет
(кошти
ДФРР),
бюджет міста
Києва

Департамент
житловокомунальної
інфраструктур
и

- кількість пускових комплексів з
переробки побутових відходів;
- площа відновлених земель

2.5.15. Розвиток
системи роздільного
збору та вторинної
переробки побутових
відходів

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва,
інші кошти

Департамент
житловокомунальної
інфраструктур
и

- частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального
обсягу утворених ТПВ)

2.5.16. Екологічне
оздоровлення та
комфортний простір
для екологічного
відпочинку на водних
об'єктах м. Києва

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Управління
екології та
природних
ресурсів

- кількість відремонтованих зон
відпочинку;
- кількість водних об'єктів на яких буде
здійснена розчистка

2.6.17. Зелене місто киянам

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Управління
екології та
природних
ресурсів

- площа озеленення;
- площа твердого покриття парків,
скверів, об'єктів зеленого господарства

2.6.18. Створення
громадського простору
в історичній частині
Подільського району
м. Києва

Подільськи
й район
міста Києва

2021 - 2022

Бюджет
міста Києва

Подільська
районна в
місті Києві
державна
адміністрація

- кількість облаштованих скверів

2.6.19. Створення
нового Центру захисту
тварин

місто Київ

2021 - 2022

Державний
бюджет
(кошти
ДФРР),
бюджет міста

Департамент
міського
благоустрою

- кількість об'єктів;
- ступінь готовності об'єкта;
- кількість створених нових робочих
місць;
- кількість нових місць у притулках міста

Києва

Києва (для безпритульних тварин);
- корисна площа будівель;
- загальний будівельний об'єм

2.7.20. Створення
корпоративного
університету
адміністраторів
центрів надання
адміністративних
послуг м. Києва

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
(центр)
надання
адміністративних послуг

- частка відвідувачів, задоволених
наданими адміністративними послугами;
- кількість адміністраторів, що пройшли
навчання

2.7.21. Впровадження
чат-боту на базі
інформаційної системи
"Міський WEB-портал
адміністративних
послуг в місті Києві"

місто Київ

2021

Бюджет
міста Києва

Департамент
(центр)
надання
адміністративних послуг

- частка заявників, які скористалися чатботом (від загальної кількості звернень
до Call-центру)

2.8.22. Розвиток
мережі закладів освіти,
підвищення рівня
забезпеченості
освітньою
інфраструктурою та її
оновлення у
відповідності до вимог
часу

місто Київ

2021 - 2023

Державний
бюджет
(кошти
ДФРР),
бюджет міста
Києва

Департамент
освіти і науки

- кількість закладів освіти, введених в
експлуатацію;
- кількість додатково створених місць
для учнів та вихованців

2.9.23. Посилення
безпеки та цивільного
захисту міста Києва

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Управління з
питань
цивільного
захисту

- кількість груп товарів для поповнення
матеріального резерву міста Києва;
- кількість виїздів на ліквідацію та
попередження надзвичайних ситуацій

2.10.24. Створення
громадських хабів

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
суспільних
комунікацій

- кількість створених хабів

2.10.25. Школа
місцевої демократії

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва,
інші кошти

Департамент
суспільних
комунікацій

- кількість навчальних заходів;
- кількість виготовлених відеоінструкцій;
- кількість виготовленої методологічної
поліграфічної продукції;
- організація онлайнкурсу з підвищення
рівня обізнаності киян з інструментами
участі

2.10.26. Київ медіа
простір

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
суспільних
комунікацій

- кількість тренінгових програм медіа
простору;
- загальна кількість робочого часу на
всіх майданчиках хабів

2.11.27. Створення та
супроводження
платформи Інтернету
речей (IoT)

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
інформаційнокомунікаційних
технологій

- кількість датчиків та сенсорів на
взаємопов'язаних фізичних пристроях
обладнання інфраструктурних об'єктів та
програмних засобів з управління
роботою міського господарства

2.12.28. Створення
ситуаційного центру
протидії загрозам у м.
Києві

місто Київ
та
передмістя

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
інформаційнокомунікаційних
технологій

- кількість створених ситуаційних центрів
протидії загрозам у м. Києві

Очікувані результати Програми 2. Підвищення комфорту життя
мешканців міста Києва
Успішна реалізація Програми 2 сприятиме досягненню результатів щодо:
- забезпечення послугами водовідведення та водопостачання належної якості мешканців міста Києва та
суб'єктів господарювання;
- забезпечення безперебійного водовідведення правобережної та лівобережної частин міста Києва;

- забезпечення раціонального управління ресурсами міста Києва за рахунок використання
інтелектуальних інтерфейсів;
- підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці;
- упорядкування пасажиропотоку та оптимізації схем руху громадського транспорту;
- розширення мережі велосипедних доріжок;
- зниження рівня злочинності та підвищення ефективності функціонування системи безпеки;
- створення нового сучасного світлового середовища столиці (магістралей, вулиць, парків, скверів та
прибудинкових територій міста) європейського зразка;
- зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму за рахунок покращення
рівня зовнішнього освітлення;
- забезпечення повноцінного розвитку мережі метрополітену і розвитку безбар'єрного простору для
маломобільних груп населення на рівні міжнародних стандартів;
- забезпечення соціальної інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю шляхом надання (здійснення)
відповідних послуг (заходів);
- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
- підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на отримання доступного житла;
- приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб, оновлення їх матеріальнотехнічної бази шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів охорони здоров'я;
- забезпечення своєчасної високоспеціалізованої медичної допомоги в повному обсязі на вторинному
рівні пацієнтам з гострим станом або із загостреннями хронічних захворювань;
- розвиток матеріально-технічної бази шкіл вищої спортивної майстерності для підготовки олімпійського
резерву;
- розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- зниження рівня концентрації забруднюючих речовин і забезпечення захисту навколишнього
природного середовища та населення;
- розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів;
- впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх захоронення
на полігонах;
- збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового способу життя шляхом
збільшення спортивних майданчиків та облаштування веломаршрутів на території парків;
- створення повноцінного громадського простору та комфортного відпочинку для мешканців Києва та
гостей міста;
- посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами;
- забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей
заради реалізації спільних проєктів, технічне оснащення хабів;
- створення Школи місцевої демократії та підвищення спроможності киян щодо використання
інструментів партисипації;
- створення корпоративної системи навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг
за єдиними стандартами надання адміністративних послуг;
- впровадження нових електронних сервісів адміністративних послуг у місті Києві;
- підвищення якості надання адміністративних послуг та доступності інформації щодо їх надання;
- розвиток мережі та збільшення потужності закладів освіти шляхом будівництва/реконструкції,
капітального ремонту та модернізації матеріально-технічної бази та їх комплексна термомодернізація;
- забезпечення стабільного функціонування територіальної системи цивільного захисту;
- розвиток єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації;
- централізоване керування інфраструктурними системами, координація роботи служб міста;
- налагодження комунікації "влада-громадськість".

Орієнтовний фінансовий план Програми 2. Підвищення комфорту
життя мешканців міста Києва
Номер і
назва
технічного
завдання на
проєкт
регіонально

Обсяг фінансування, тис. грн
2021 рік
державний
бюджет

бюджет м. Києва

Обсяг фінанс
період

2022 рік
державний
бюджет

бюджет м. Києва

2023 рік
державний
бюджет

бюджет м. Києва

приватні
інвестори

го розвитку
1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.1.
Відновленн
я основної
магістральн
ої системи
водовідвед
ення та
водопостач
ання міста
Києва

251502,1

493114,5

206400,0

501600,0

200000,0

510000,0

-

2.2.2. Нове
будівництво
та
реконструкц
ія
інфраструкт
ури
наземного
громадськог
о
транспорту

-

653739,2

-

310000,0

-

312131,8

-

2.2.3.
Оновлення
рухомого
складу
громадськог
о
транспорту

-

3594250,0

-

3747887,5

-

3791570,6

-

2.2.4.
Будівництво
,
реконструкц
ія вуличношляхової
мережі
міста Києва
(зокрема,
розвиток
велоінфрас
труктури) та
штучних
споруд

1300000,0

1277017,3

1485000,0

1661653,4

1684750,0

1907081,2

-

2.2.5.
Розвиток
комплексної
системи
відеоспосте
реження та
системи
забезпечен
ня безпеки

-

100000,0

-

160000,0

-

160000,0

-

2.2.6.
Будівництво
та
модернізаці
я світлового
середовища
столиці

-

810942,3

-

1060322,5

-

925723,2

-

2.2.7.
Розвиток та
модернізаці
я Київського
метрополіте
ну

-

706000,0

-

855388,2

-

1896000,0

-

2.3.8.

-

120756,0

-

-

-

-

-

Соціальна
інтеграція
осіб (дітей)
з
інвалідністю
у
суспільство
2.3.9.
Забезпечен
ня житлом
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлени
х
батьківськог
о
піклування,
та осіб з їх
числа, які
перебувают
ь на
квартирном
у обліку

-

64877,0

-

46189,5

-

56772,0

-

2.3.10.
Забезпечен
ня житлом,
збудованим
за кошти
міського
бюджету,
громадян,
які
потребують
поліпшення
житлових
умов, у
тому числі
проживаюч
их у
аварійних
(непридатн
их для
проживання
) житлових
приміщення
х

-

156812,5

-

85312,5

-

121125,0

-

2.3.11.
Будівництво
доступного
житла

-

99636,3

-

62081,2

-

106875,0

492520,1

2.4.12.
Забезпечен
ня якісною
та
доступною
медициною
в м. Києві
шляхом
розвитку
закладів
охорони
здоров'я та
приведення
їх у
відповідніст
ь до
сучасних
потреб

150000,0

545000,0

165000,0

746150,0

180000,0

1091874,3

-

2.4.13.
Створення
сучасних
багатофунк
ціональних
навчальнотренувальн
их,
спортивних
та
оздоровчих
комплексів

50000,0

107970,5

50000,0

150501,07

60000,0

120000,0

-

2.5.14.
Впроваджен
ня сучасних
екологічних
технологій
переробки
побутових
відходів та
знезаражен
ня
шкідливих
речовин

340000,0

230000,0

254000,0

62368,8

-

-

-

2.5.15.
Розвиток
системи
роздільного
збору та
вторинної
переробки
побутових
відходів

-

2500,0

-

-

-

-

115875,0

2.5.16.
Екологічне
оздоровлен
ня та
комфортний
простір для
екологічног
о
відпочинку
на водних
об'єктах м.
Києва

106781,0

100000,0

100000,0

2.6.17.
Зелене
місто киянам

-

195000,0

-

289250,0

-

295000,0

-

2.6.18.
Створення
громадськог
о простору
в історичній
частині
Подільськог
о району м.
Києва

-

250000,0

-

140000,0

-

-

-

2.6.19.
Створення
нового
Центру
захисту
тварин

-

35000,0

22650,0

40000,0

-

-

-

2.7.20.
Створення
корпоратив
ного

-

800,0

-

90,0

-

90,0

-

університет
у
адміністрат
орів центрів
надання
адміністрат
ивних
послуг м.
Києва
2.7.21.
Впроваджен
ня чат-боту
на базі
інформацій
ної системи
"Міський
WEBпортал
адміністрат
ивних
послуг в
місті Києві"

-

150,0

-

-

-

-

-

2.8.22.
Розвиток
мережі
закладів
освіти,
підвищення
рівня
забезпечен
ості
освітньою
інфраструкт
урою та її
оновлення у
відповіднос
ті до вимог
часу

150000,0

235744,2

160000,0

296699,2

170000,0

298073,7

-

2.9.23.
Посилення
безпеки та
цивільного
захисту
міста Києва

-

50104,0

-

62772,0

-

73540,0

-

2.10.24.
Створення
громадськи
х хабів

-

6480,0

-

6720,0

-

9360,0

-

2.10.25.
Школа
місцевої
демократії

-

915,0

1330,0

-

1805,0

600,0

2.10.26.
Київ медіа
простір

-

3000,0

-

3300,0

-

3700,0

-

2.11.27.
Створення
та
супроводже
ння
платформи
Інтернету
речей (IoT)

-

30000,0

-

30000,0

-

40000,0

-

2.12.28.
Створення
ситуаційног
о центру
протидії

-

150000,0

-

50000,0

-

70000,0

-

загрозам у
м. Києві
Всього за
Програмою
2

2241502,1

10026589,8

2343050,0

10469615,87

2589750,0

11595721,8

Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток
культури у місті Києві
Основна мета Програми 3
Основна мета Програми 3 - збереження, розвиток і популяризація культурно-історичної спадщини міста
Києва, забезпечення доступу громадян до культурних цінностей, що сприяє сталому соціальному та
економічному розвитку майбутніх поколінь, активній інтеграції столиці України в європейський і світовий
культурний простір, створення якісного комунікаційного контенту щодо висвітлення громадських та
культурних подій міста.
Структура Програми 3
Програма 3 складається з двох взаємопов'язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють
3 технічних завдання на проєкти регіонального розвитку і включають заходи щодо:
проведення реставраційно-ремонтних робіт, відбудови зруйнованих об'єктів культурної спадщини, їх
збереження та розвиток;
активізації культурно-просвітницької діяльності у сфері охорони та популяризації історико-культурної
спадщини, залучення громад у процес імплементації Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та
природної спадщини, створення платформи для діалогу та взаєморозуміння серед усіх зацікавлених
сторін, залучених до збереження спадщини релігійного призначення;
впровадження автоматизованої системи обліку експонатів у музеях, покращення умов їх зберігання;
створення єдиної електронної бібліотеки, модернізації бібліотек і використання їх ресурсу для
організації культурно-інформаційних центрів;
приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня
технічного оснащення;
проведення капітального ремонту будівель кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції
кінотеатру як культурного центру;
поліпшення інженерного оснащення території Київського зоологічного парку загальнодержавного
значення та створення належних умов для утримання тварин;
створення якісного комунікаційного контенту для висвітлення громадських та культурних подій міста,
популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку національної музичної
спадщини, створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності
представників національних меншин, розвитку міжнародних культурних зв'язків.
Програма 3 реалізовуватиметься впродовж 2021 - 2023 років.

Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку
Програми 3. Збереження історичної самобутності та розвиток
культури у місті Києві
Номер і назва
технічного завдання
на проєкт
регіонального
розвитку

Територія
впливу

Період
реалізації

Джерела
фінансуван
ня

Відповідальни
й виконавець

Індикатори оцінки ефективності
реалізації проєкту регіонального
розвитку

3.1.1. Збереження
об'єктів культурної
спадщини міста Києва

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
охорони
культурної
спадщини

- кількість об'єктів культурної
спадщини, де будуть проведені
ремонтно-реставраційні роботи

3.1.2. Популяризація
культурної спадщини
міста Києва

місто Київ

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
охорони
культурної
спадщини

- кількість проведених воркшопів з
популяризації культурної спадщини
міста Києва

608995,1

3.2.3. Забезпечення
галузі "Культура" та
креативних індустрій
сучасною
інфраструктурою

місто Київ,
передмістя

2021 - 2023

Бюджет
міста Києва

Департамент
культури

- кількість оновлених закладів
культури

Очікувані результати Програми 3. Збереження історичної
самобутності та розвиток культури у місті Києві
Успішна реалізація Програми 3 сприятиме досягненню результатів щодо:
- збереження історичного середовища шляхом реставрації існуючих та відбудови зруйнованих споруд
культурної спадщини;
- створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників
національних меншин;
- популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку багатої національної
музичної спадщини;
- налагодження тісного діалогу між усіма зацікавленими учасниками для нарощення потенціалу з
питань збереження, розвитку та оновлення культурної спадщини міста Києва;
- розвитку мережі закладів мистецької освіти;
- впровадження автоматизованої системи обліку музейних експонатів, покращення умов їх зберігання;
- створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурноінформаційних центрів;
- приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня
технічного оснащення;
- модернізації обладнання кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатрів як
культурних центрів;
- забезпечення галузі "Культура" сучасною інфраструктурою, підвищення ефективності використання
будівель і споруд закладів культури;
- покращення умов відпочинку у закладах культури, доступності їх для маломобільних груп населення;
- збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, що проживають у м.
Києві, задоволення їх національно-культурних потреб;
- створення належних умов для роботи телерадіокомпанії "Київ" та інших інформаційних служб з метою
забезпечення якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста;
- створення належних умов утримання тварин у Київському зоологічному парку загальнодержавного
значення, поліпшення інженерного оснащення його території;
- стимулювання культурної пропозиції та просування ініціатив у соціально-економічному розвитку міста,
розвитку міжнародних культурних зав'язків, сприяння інтеграції міста Києва у світовий культурний простір.

Орієнтовний фінансовий план Програми 3. Збереження історичної
самобутності та розвиток культури у місті Києві
Номер і назва
технічного
завдання на
проєкт
регіонального
розвитку

1
3.1.1.
Збереження
об'єктів
культурної
спадщини міста
Києва

Обсяг фінансування, тис. грн

2021 рік
держ
авний
бюдж
ет

Обсяг
фінансування
за весь період,
тис. грн

2022 рік

бюджет м.
Києва

держ
авний
бюдж
ет

2

3

-

23847,0

2023 рік

Загальний
обсяг
фінансування,
тис. грн

бюджет м.
Києва

прив
атні
інвес
тори

міжна
родна
допом
ога

6

7

8

9

10

-

25500,0

-

-

118527,1

бюджет м.
Києва

держ
авний
бюдж
ет

4

5

-

69180,1

3.1.2.
Популяризація
культурної
спадщини міста
Києва

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

-

300,0

3.2.3.
Забезпечення
галузі "Культура"
та креативних
індустрій
сучасною
інфраструктурою

-

649447,8

-

680380,6

-

500232,1

-

-

1830060,5

Всього за
Програмою 3

-

673394,8

-

749660,7

-

525832,1

-

-

1948887,6

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ
ТА РИЗИКИ
Основними умовами успішності реалізації Програм Плану заходів 2021 - 2023 є наявність необхідних
фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності суб'єктів реалізації окремих проєктів,
зокрема:
Фінансове забезпечення:
- кошти державного бюджету та бюджету міста Києва;
- залучення коштів приватних інвесторів та власних ресурсів підприємств;
- використання змішаних форм фінансування (зокрема, шляхом державно-приватного партнерства,
співфінансування зі сторони мешканців тощо);
- залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів;
- пошук меценатів та спонсорів для реалізації соціально значимих проєктів;
Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом:
- співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проєктів;
- розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів;
Взаємодія з іншими органами влади:
- налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади, Адміністрацією Президента
України, Верховною Радою України та іншими органами державної влади для просування міських
ініціатив;
Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики:
- розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія);
- забезпечення ефективної системи контролю з боку мешканців міста Києва;
- налагодження комунікації "влада-громадськість";
Реалізація концепції KyivSmartCity:
- створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними;
- відкриття нових можливостей сучасної smart-економіки на основі інновацій і розвитку знань;
Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб:
- підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації;
- реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади;
- інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних
проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії;
- удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій;
- забезпечення ефективного управління активами міста.
Основні ризики, пов'язані зі здійсненням Програм Плану заходів 2021 - 2023, включають:
- критичне падіння ВВП країни у зв'язку з високою ймовірністю довготривалої рецесії світової економіки
як наслідку поширення COVID-19;
- зниження інвестиційного рейтингу країни і міста Києва;
- ескалація військового конфлікту на Сході України;
- невиконання дохідної частини бюджету міста Києва, відсутність коштів у бюджеті розвитку;
- низька спроможність потенційних виконавців проєктів Програм;
- пасивність "агентів регіонального розвитку", зокрема інституційних партнерів проєктів Програм;

- зниження зацікавленості внутрішніх та зовнішніх інвесторів у фінансуванні проєктів;
- неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проєктів на конкурс для отримання
фінансування з державного фонду регіонального розвитку;
- обмежені власні фінансові ресурси підприємств, установ та організацій комунальної власності
територіальної громади міста Києва;
- низька мотивація суб'єктів господарювання до участі в реалізації проєктів.

4. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
міста Києва
Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.1.1. Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної
економіки

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
міста Києва
Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих
промислових підприємств міста Києва
Завдання:
1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання
1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на
внутрішньому та зовнішньому ринках

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Підтримка столичного товаровиробника
- Сприяння просуванню продукції столичних виробників на нові ринки
збуту
- Зростання обсягів виробництва експортно-орієнтованої продукції

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Промислові підприємства та суб'єкти господарювання міста Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Спад промислового виробництва
- Низька конкурентоспроможність продукції промислових підприємств
міста Києва
- Низький рівень завантаження потужностей київських промислових
підприємств
- Недостатня ефективність використання промислових територій

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку
на одного мешканця, тис. грн

80

82,5

85

247,5

- експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США

4150

4350

4475

12975

6,0

6,8

7,0

19,8

- обсяг реалізованої промислової продукції основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів, млрд грн
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна ефективність реалізації проєкту
- соціальний вплив

- Збільшення питомої ваги підприємств, що займалися інноваціями, до
21,2 %
- Збільшення частки країн ЄС в структурі експорту міста Києва до 40,0 %
- Забезпечення зайнятості мешканців міста Києва, створення нових
робочих місць
- Зростання розміру заробітної плати працюючим в промисловості

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Залучення столичних товаровиробників до участі у виконанні завдань
міських цільових програм
- Визначення видів економічної діяльності, які мають потенціал розвитку
для смарт-спеціалізації в м. Києві, в тому числі з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
- Презентація розробок Національної Академії медичних наук для
подальшого впровадження на фармацевтичних підприємствах міста

Києва
- Залучення промислових підприємств міста Києва до промислового
співробітництва в рамках діалогів:
"Україна - ЄС"
"Україна - Китай"
"Україна - країни Африки та Ближнього Сходу"
- Організація та проведення щорічних конференцій, бізнес-форумів,
воркшопів
- Проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції
київських виробників "Зроблено в Києві"
- Організація та проведення конкурсів "Кращий експортер року" та
"Столичний стандарт якості"
- Актуалізація та випуск каталогу "Експортери м. Києва"
- Залучення промислових підприємств до участі у міжнародних
виставкових заходах
- Розвиток інформаційної системи "Промисловість і наука" та актуалізація
даних
11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

6910,0

7870,0

-

14780,0

6830,0

7790,0

-

14620,0

80,0

80,0

-

160,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити):
власні кошти промислових підприємств
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи технічного завдання до проєкту регіонального розвитку входять
до складу Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки
та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 N
1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2019 N
455/8028)
Проєкт забезпечений трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у
м. Києві
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього
підприємництва у м. Києві

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва
Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу
Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

Розширення доступу малих та середніх підприємств до фінансовокредитних ресурсів за європейською відсотковою ставкою, що
забезпечить зростання інвестиційної та економічної активності малих та
середніх підприємств, а саме: створення нових робочих місць,
збільшення надходжень до бюджету міста Києва та зростання показників
добробуту мешканців територіальної громади міста Києва

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Суб'єкти малого та середнього підприємництва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Однією із основних проблем, з якою стикаються малі та середні
підприємства, є обмежений доступ до "дешевих" фінансових ресурсів

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість суб'єктів МСП, яким заплановано надати ФКП
(у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва), од.;

55

65

70

190

- кількість запланованих інноваційних проєктів у разі
отримання суб'єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів
у бюджеті м. Києва), од.

25

35

40

100

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту

- Створення нових робочих місць
- Зменшення витрат держави на виплату допомоги по безробіттю
- Додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів
- Досягнення пріоритетів розвитку, задоволення галузевих потреб як
розвиток кластерів, створення ланцюжків доданої вартості

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Укладання договорів з банками-партнерами
- Погодження реєстрів позичальникам-претендентам на фінансовокредитну підтримку, наданих банками-партнерами
- Отримання від банків-партнерів реєстрів позичальників на надання
фінансово-кредитної підтримки та компенсація відсотків
- Моніторинг надання фінансово-кредитної підтримки
- Проведення заходів з популяризації програми фінансово-кредитної
підтримки

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

9000,0

10000,0

11000,0

30000,0

9 000,0

10 000,0

11000,0

30000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Захід виконується в рамках:
- Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 N
1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2019 N
455/8028)
- Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 N 59/7632
- Програми фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього
підприємництва в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 21.09.2017 N 46/3053 (в редакції рішення Київської міської ради
від 12.11.2019 N 60/7633)

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.1.3. Підвищення кваліфікації підприємців для зміцнення потенціалу інноваційного бізнесу
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Підвищення кваліфікації підприємців для зміцнення потенціалу
інноваційного бізнесу

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва
Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу
Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів
влади для бізнесу

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Підвищення професійного рівня фахівців сфери підприємництва
- Популяризація і активізація підприємницької діяльності в місті Києві

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Суб'єкти малого та середнього підприємництва, фізичні особи підприємці

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців
для ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість проведених навчальних тренінгів, семінарів
тощо, од.

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

4

4

4

12

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Надання фахівцям - підприємцям теоретичних знань з основ
інноваційного підприємництва, формування практичних умінь в
перетворенні наукової розробки в інноваційний бізнес-продукт,
затребуваний ринком
- Зростання рівня кваліфікації та ділової культури підприємців

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Визначення тем навчання, поточне планування потреб у підвищенні
кваліфікації фахівців для сфери підприємництва
- Підготовка і проведення процедур закупівель
- Організація та проведення навчальних програм для підприємців

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

400,0

400,0

400,0

1200,0

400,0

400,0

400,0

1200,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Захід заплановано до виконання в рамках:
- Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 N
1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2019 N
455/8028)
- Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 N 59/7632

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла "Київська бізнесгавань" (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла
"Київська бізнес-гавань" (яка стане основою для розробки концепції
індустріального парку)

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
Оперативна ціль 2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.2. Інвестиції
Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва
Завдання:
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці
1.2. Просування інвестиційного потенціалу

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Забезпечення економічного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності міста Києва
- Активізація інвестиційної діяльності
- Підвищення рівня зайнятості населення
- Розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ, Київська область

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці м. Києва та передмістя

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням, (шт.):

Необхідність створення в місті Києві умов для розвитку регіональної
інтеграції, кооперації, спеціалізації виробництва, організації міжгалузевих
виробництв, покращення обслуговування населення, підвищення рівня
комунального господарства
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- розроблена Концепція створення та функціонування
промислового вузла "Київська бізнес-гавань" як основи
для розробки концепції індустріального парку

1

-

-

1

- розроблена Концепція індустріального парку "Київська
бізнес-гавань"

-

1

-

1

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- екологічний вплив

- Створення умов для розвитку регіональної інтеграції, кооперації та
спеціалізації виробництва
- Розвиток регіональної інтеграції та кооперації
- Покращення інвестиційного клімату м. Києва
- Розвиток інвестиційного потенціалу міста
- Сприяння створенню нових висококваліфікованих робочих місць
- Введення екологічно безпечних видів діяльності

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду реалізації аналогічних
проєктів
- Дослідження проблемних питань промислових проєктів та ідей у місті
- Визначення та обґрунтування економічних та соціальних напрямів
промисловості, науково-технічної та інноваційної діяльності, що
відповідають пріоритетам розвитку і спрямовані на промислове
виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної
продукції
- Проведення аналізу об'єму та динаміки провідних галузей регіону
- Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо основних принципів
благоустрою, функціонально-планувальної організації та зонування
- Візуалізація всіх об'єктів промислового вузла "Київська бізнес-гавань" в
поєднанні з навколишнім середовищем, включаючи панорамні
зображення
- Дослідження основних напрямків розвитку промислового вузла
"Київська бізнес-гавань"
- Конкретизація загальної цілі створення та функціонування промислового
вузла "Київська бізнес-гавань"
- Розробка концепції та презентації створення та функціонування
промислового вузла "Київська бізнес-гавань"
- Розробка Концепції індустріального парку "Київська бізнес-гавань"
- Детальний перелік заходів розробки Концепції індустріального парку
(після розробки Концепції промислового вузла)

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

1000,0

2000,0

-

3000,0

1000,0

2000,0

-

3000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Розроблена Концепція надасть вмотивовані підстави для створення
індустріального парку, стане основою для обґрунтування необхідності
створення індустріального парку та сформує основні сфери його
діяльності

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.2.5. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

відповідає проєкт за технічним завданням
3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.2. Інвестиції
Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва
Завдання:
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці
1.2. Просування інвестиційного потенціалу

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Залучення до реалізації інвестиційних проєктів міського розвитку
іноземних інвесторів
- Отримання нового досвіду залучення інвестицій до реалізації проєктів
міського розвитку у сфері нерухомості
- Представлення іноземним та вітчизняним інвесторам інвестиційного
портфелю столиці на Інвестиційному форумі міста Києва, закріплення
сприйняття Києва як надійного ділового партнера, створення майданчика
для комунікацій між бізнесом та владою

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці м. Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Необхідність підвищення міжнародного іміджу міста Києва як інвестиційно
привабливої дестинації

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од;

1

1

1

3

- участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м.
Канни, Франція), од.;

1

1

1

3

- участь у Міжнародній виставці нерухомості "ЕкспоРеал" (м. Мюнхен, ФРН), од

1

1

1

3

Заходи, всього, од.

9

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням

- Представлення потенційним інвесторам інвестиційних проєктів
української столиці
- Залучення коштів для реалізації інвестиційних проєктів м. Києва
- Посилення сприйняття міжнародною діловою спільнотою міста Києва як
надійного ділового партнера

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Організаційне та методологічне забезпечення проведення
Інвестиційного форуму міста Києва
- Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці
нерухомості МІРІМ зі стендом (м. Канни, Франція)
- Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці
нерухомості "Експо-Реал" (м. Мюнхен, Німеччина)
- Інформаційне забезпечення участі у заходах
- Створення інформаційно-презентаційної продукції

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

8265,8

8729,0

8923,9

25918,7

8265,8

8729,0

8923,9

25918,7

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 N 2295
проводиться організаційна робота щодо участі міста Києва у Міжнародній
виставці МІРІМ.
Проведення Інвестиційного форуму міста Києва є системним. Проєкт
розпорядження про проведення заходу у 2020 році в установленому
порядку готується до випуску. Розробляється концепція проведення
форуму та його тематика

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.3.6. Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на
ринку праці

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.3. Ринок праці
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва
Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на
ринку праці
Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Сприяння у виборі професії та успішної самореалізації молоді на ринку
праці для забезпечення її зайнятості
- Інформування молоді про існуючі навчальні заклади та спеціальності,
освітні курси підвищення кваліфікації, національні та міжнародні освітні
гранти та програми
- Презентація актуальних вакансій на ринку праці
- Формування уявлення молоді про популярні та перспективні професії,
шляхи самореалізації та сприяння вибору професії учасниками заходів
- Налагодження співпраці з представниками провідних компаній для
залучення в програмах профорієнтації на взаємовигідних умовах
- Подолання психологічного бар'єру між молодими людьми та
роботодавцями

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Молодь, зокрема учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти
закладів вищої освіти

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Складність вибору майбутньої професії, яка б відповідала здібностям та
бажанням молоді
- Первинні психологічні труднощі при виборі професії та відсутність у
молодої особи внутрішньої готовності до активних дій при виборі професії
- Невміння змінити установки попереднього життя
- Відсутність мотивації поведінки в нових ринкових умовах
- Поширення пасивних (утриманство), нерегламентованих (тіньова
зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки
- Зовнішня трудова міграція (втрата мотивації до праці, зміна структури
ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості)
- Неналежна увага профорієнтаційним заходам

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість осіб, залучених до участі в загальноміській
молодіжній акції "ПрофМісто", осіб

1200

1200

1200

3600

- кількість осіб, залучених до участі в Днях кар'єри у
закладах вищої освіти, осіб

5000

5000

5000

15000

- кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій
на підвищення рівня працевлаштування молоді "Як стати
кандидатом мрії", осіб

400

400

400

1200

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді, що понизить рівень безробіття та сприятиме наповненню
бюджету
- Зменшення частки безробітної молоді у віці до 35 років від загальної
кількості зареєстрованих безробітних

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Проведення загальноміської молодіжної акції "ПрофМісто" (лекції,
тренінги, практичні роботи, брифінги, нетворкінги)
- Організація проведення Днів кар'єри у закладах вищої освіти (лекції,
нетворкінги, практичні курси, брифінги, ярмарка вакансій)
- Проведення акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування
молоді "Як стати кандидатом мрії"

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:
державний бюджет:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

1610,3

1610,3

1610,3

4830,9

державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва, усього

1610,3

1610,3

1610,3

4830,9

інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Реалізація заходів проєкту буде здійснюватися у рамках Програми
зайнятості населення м. Києва та Міської комплексної цільової програми
"Молодь та спорт столиці" на відповідний період. Проведення заходів
проєкту буде забезпечено необхідними приміщеннями, обладнанням,
оргтехнікою (їх орендою) та кваліфікованими кадрами

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через
електронні торги

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності міста
Києва
Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території
міста

4. Мета за завдання проєкту за технічним завданням

- Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та підвищення
рівня конкурентоспроможності міста Києва
- Створення системи електронних земельних торгів як автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечить можливість
створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і
документами в електронній формі, що необхідні для проведення
електронних земельних торгів, запобігання корупційним діям і
зловживанням, та складатиметься з бази даних та електронних
майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків,
що надаватимуться у вигляді коду з відкритим доступом та
визначатимуть функціональність системи

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Державні та місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування,
суб'єкти господарювання, фізичні та юридичні особи

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Можливість прогнозування збільшення вартості земель міста Києва,
зменшення погіршення інвестиційного клімату, а також це скорочення
термінів проведення земельних торгів та залучення більшої кількості
учасників (покупців)
- Раціональне використання земель міста, спрощення процедури для
фізичних та юридичних осіб, що мають намір придбати права володіння,
користування і розпорядження земельними ділянками
- Розвиток міста з урахуванням підвищення рівня інноваційності
- Запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних
відносин, пов'язаних з передачею земель у користування на конкурентних
засадах, шляхом запровадження електронних земельних торгів

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

2021 рік

2022 рік

2023 рік

усього

- створена електронна система з продажу земель міста
Києва, од.

-

1

-

1

- ступінь готовності автоматизованої системи продажу
земель/прав оренди на землю, %

-

80

20

100

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту

- Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин
- Забезпечення сталого розвитку міста Києва, забезпечення умов для
реалізації планів і програм сталого розвитку міста, раціональне
використання земель міста Києва
- Спрощення процедури продажу земельних ділянок та/або прав на них

- Збільшення надходжень до бюджету міста Києва
10. Основні заходи технічного завдання

11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн.:

- Внесення змін до законодавства з питань продажу земельних ділянок на
конкурентних засадах на місцевому рівні
- Розробка автоматизації процесів
- Розробка електронного майданчика для проведення електронних
земельних торгів
- Забезпечення онлайн-доступу до системи
- Створення особистих кабінетів користувача та/або учасника, та/або
організатора
- Розділ системи електронних земельних торгів, в якій розміщуються
оголошення про проведення електронних земельних торгів,
повідомлення про результати їх проведення та інша інформація про
електронні земельні торги
- Розвиток та супровід вказаної автоматизованої системи з продажу
земель міста Києва через електронні торги
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

-

5000,0

2200,0

7200,0

-

5000,0

2200,0

7200,0

усього, зокрема:
державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, які передбачені проєктом розвитку, будуть включені до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- необхідними матеріальними (обладнання) ресурсами
- трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.4.8. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних
європейських практик
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

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

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному та
просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів
громади, бізнесу та влади
Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням
потреб громади та сучасних європейських практик

4. Мета за завдання проєкту за технічним завданням

- Створення умов для геопросторового розвитку м. Києва
- Моніторинг існуючої та прогнозованої транспортної моделі м. Києва
- Розробка плану зонування окремих частин міста Києва
- Розробка Концепції просторового розвитку
- Впорядкування об'єктів вуличного мистецтва
- Впорядкування сучасної нормативної та законодавчої бази планування
міських просторів

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці міста Києва (жінки, чоловіки), державні та місцеві органи влади
та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Можливість прогнозування збільшення або зменшення інтенсивності
руху транспорту на різних ділянках вуличної мережі, зміна в
пасажиропотоці на громадському транспорті, визначення зміни швидкості
руху, часу проїзду ділянки, визначення перепробігу транспорту тощо
- Впорядкування хаотичної забудови, раціональне використання території
міста, встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни

нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права
володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими
об'єктами нерухомості
- Розвиток міста з урахуванням містобудівних особливостей, наявних
об'єктів культурної спадщини, природно-заповідного фонду, соціального,
економічного та екологічного стану
- Створення оновленої бази об'єктів зеленої зони із відповідною
класифікацією та статусом
- Забезпечення системного підходу для вирішення дизайну міського
простору
- Раціоналізація роботи усіх структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які
задіяні у створенні комфортного міського середовища
8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
- проведений моніторинг транспортної моделі м. Києва,
од.
- ступінь готовності містобудівної документації, %

2021 рік

2022 рік

2023 рік

усього

1

1

-

1

100

-

-

100

- розроблена концепція просторового розвитку, од.

1

-

-

1

- електронна база об'єктів міського простору, од.

1

-

-

1

- каталог елементів благоустрою міста Києва, од.

1

-

-

1

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Можливість прийняття оптимальних рішень в галузі транспортного
планування
- Забезпечення сталого розвитку міста Києва, забезпечення умов для
реалізації планів і програм сталого розвитку міста, збереження
природного середовища та охорони культурної спадщини, раціональне
використання території міста, регулювання планування та забудови
територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів
- Спрощення і прозорість процедури утримання, капітального ремонту,
реконструкції існуючих та створення нових об'єктів зеленого
господарства, ландшафтної складової міста
- Раціоналізація роботи всіх структурних підрозділів Київської міської
державної адміністрації, які мають на балансі споруди та території, що
потребують капітального ремонту та благоустрою
- Створення єдиного порядку влаштування малих архітектурних форм
(МАФ) і арт-об'єктів міста
- Швидкий пошук і відкритий доступ до інформації

10. Основні заходи технічного завдання

- Моніторинг існуючої та прогнозованої транспортної моделі м. Києва
- Розробка плану зонування окремих частин міста Києва
- Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва
- Розробка Концепції просторового розвитку
- Розробка Концепції впорядкування встановлення арт-об'єктів та інших
елементів дизайну міського середовища

11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн.:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

8186,6

2000,0

-

10186,6

8186,6

2000,0

-

10186,6

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, які передбачені проєктом розвитку, будуть реалізовуватись в
рамках Комплексної програми реалізації містобудівної політики на 2019 2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
відповідний період.
Проєкт забезпечений необхідними матеріальними (обладнання)
ресурсами та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.4.9. Розвиток об'єктів міського простору
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального

Розвиток об'єктів міського простору

розвитку
2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор 1.4 Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів
громади, бізнесу та влади
Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського
простору

4. Мета за завдання проєкту за технічним завданням

Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

місто Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці міста Києва (жінки, чоловіки), державні та місцеві органи влади
та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Відсутність інформації щодо інженерних мереж у необхідному виді та
вигляді для баз даних
- Проблематика підтвердження адрес житлових будинків, збудованих до
2013 року
- Недосконалість ведення містобудівного моніторингу м. Києва
- Відсутність єдиних вимог до геопросторових даних проєктної
документації

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

усього

- рівень розробки геоінформаційної системи, %;

56

76

100

100

- кількість адміністративних районів, в яких проведено
верифікацію адрес, од.

10

-

-

10

- кількість ортофотопланів, од.

-

1

-

1

- кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру, од.

-

1

-

1

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Отримання гнучкої платформи для зручного ведення картографічної
бази та інвентаризації інженерних мереж, автоматизація ведення
технічної документації
- Розвиток інженерної інфраструктури, облік інженерних мереж, банк
даних інженерних мереж для потреб міста департаментів, комунальних
підприємств, експлуатуючих організацій
- Швидкий пошук і відкритий доступ до інформації
- Забезпечення умов для надання публічного доступу до інформаційних
ресурсів містобудівного кадастру
- Зменшення часу на опрацювання звернень громадян щодо уточнення
адреси житлових будинків
- Розроблення єдиної структури представлення інформації про проєктну
документацію

10. Основні заходи технічного завдання

- Створення геоінформаційної системи інженерних мереж як складової
інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи м. Києва
- Верифікація адресної ідентифікації житлових будинків
- Послуги з закупівлі ортофотоплану
- Послуги з розроблення єдиних вимог до геопросторових даних
проєктної документації

11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн.:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

усього, зокрема:

25870,0

29000,0

25070,7

79940,7

25870,0

29000,0

25070,7

79940,7

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом розвитку, будуть реалізовуватися в рамках
Комплексної програми реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021
роки та Програм економічного і соціального розвитку м. Києва на
відповідні періоди.
Проєкт забезпечений необхідними матеріальними (обладнання) та

трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах
Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
м. Києва
Сектор міського розвитку 1.5. Туризм
Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів
Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру
Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму
Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту
перебування туристів
Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури
Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів
Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичною
сферою
Завдання 4.2. Обмін досвідом та співпраця
Завдання 4.3. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку
туристичної сфери міста

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Забезпечення конкурентоспроможності міста Києва як туристичного
центру європейського рівня шляхом створення сприятливих умов для
розбудови сучасної туристичної інфраструктури та покращення іміджевої
складової міста з урахуванням підходу SMART-спеціалізації
- Просування туристичного потенціалу та бренду міста Києва шляхом
реалізації комплексу маркетингових заходів
- Розвиток сучасних видів туризму
- Удосконалення туристичної інфраструктури із застосуванням елементів
цифровізації

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Населення м. Києва та гості столиці, представники туристичної сфери
(діти, молодь, доросле населення, особи з інвалідністю з урахуванням
рівного доступу жінок і чоловіків до отримання послуг)

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Низькі обсяги туристичних потоків до міста Києва є основною проблемою,
на вирішення якої спрямований проєкт.
Основними факторами, що обумовлюють цю проблему та враховані при
формуванні планових заходів по проєкту регіонального розвитку, є:
- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;
- недостатня промоція міста в Україні та за кордоном;
- низький рівень завантаженості номерного фонду колективних засобів
розміщування;
- низький рівень поінформованості потенційних туристів про наявний
туристичний потенціал міста Києва

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість міжнародних виставкових та інших
промоційних заходів, в яких взято участь, од.

10

10

10

30

- кількість проведених рекламно-інформаційних та
промо-турів, од.

14

15

16

45

- кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх
носіях в провідних туристичних центрах світу, од.

1

2

3

6

- кількість встановлених інформаційних носіїв, од.

67

81

74

222

- кількість встановлених інформаційних терміналів
(infopoint), од.

2

2

2

6

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації

- Збільшення на 15 % внутрішніх та іноземних туристів, які відвідують
місто Київ
- Подовження до 2,6 днів терміну перебування туристів у Києві завдяки

проєкту
- соціальний вплив

поінформованості туристів щодо широкого спектра атракцій та послуг,
графіків, умов відвідування, можливості скорочення витрат часу на
туристичний маршрут, зручна система орієнтування
- Збільшення на 35 % надходжень до бюджету міста Києва від
туристичної діяльності та реалізації супутніх товарів і послуг
- Зростання кількості робочих місць на підприємствах галузі туризму
- Збільшення інтересу потенційних туристів, байерів, провідних
туристичних операторів світу до туристичного потенціалу міста Києва

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Популяризація туристичних можливостей міста Києва шляхом участі у
міжнародних виставкових та інших промоційних заходах в Україні і за
кордоном
- Реалізація дієвих маркетингових заходів з чітким баченням (vision) та
позиціонуванням (positioning) унікальності київського туристичного
продукту
- Презентації туристичного потенціалу міста Києва шляхом проведення
промо-турів за кордоном, організації рекламно-інформаційних турів для
представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва
- Організація реклами туристичних можливостей міста Києва, в т. ч.
забезпечення проведення рекламних кампаній на зовнішніх носіях в
провідних туристичних центрах світу
- Наповнення та просування туристичного порталу міста Києва.
- Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових
подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо)
- Діяльність з розвитку ділового та інших сучасних видів туризму, відділу
кінокомісії комунального підприємства "Київський міський туристичноінформаційний центр"
- Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної
галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами
України та світу
- Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста
Києва
- Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів
(пунктів) в оновленому Smart-форматі шляхом встановлення терміналів
(infopoint) в місцях максимальної локалізації потенційних туристів
- Забезпечення основних туристичних локацій навігацією (встановлення
нових та оновлення існуючих туристичних пілонів та вказівників
туристичних об'єктів з елементами цифровізації)
- Забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та
інформаційної допомоги туристам у місті Києві

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

29409,0

35196,3

40988,5

105593,8

29409,0

35196,3

40988,5

105593,8

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Проєкт є необхідною передумовою для реалізації Міської цільової
програми розвитку туризму в місті Києві та Програми економічного і
соціального розвитку міста Києва на відповідний період.
Наявні трудові ресурси відповідної кваліфікації та економічне
обґрунтування з деталізацією.
Проєкт розвитку відповідає смарт-спеціалізації міста Києва "Креативна
індустрія" в частині розвитку інфраструктури для туристичної діяльності

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
1.6.11. Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м.
Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти
нерухомого майна м. Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,

Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів
влади і служб
Завдання:
- забезпечення ефективного управління активами міста

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти
нерухомого майна м. Києва

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

місто Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Всі зацікавлені особи
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро
технічної інвентаризації"

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Виключення можливості втрати унікальної документарної спадщини
Києва - документації на нерухоме майно столиці України, оригінали якого
на поточний час зберігаються в єдиному екземплярі і підпадають під
ризики втрати
- Збереження оригіналів документів за рахунок мінімізації користування
оригіналами - заміни оригіналів їх електронними копіями в більшості
випадків користування ними
- Унеможливлення корупційних ризиків та зловживань, пов'язаних з
труднощами пошуку та доступу до оригіналів документів

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість оцифрованих інвентаризаційних справ, од.

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

50000,0

40000,0

-

90000,0

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Збереження оригіналів документів за рахунок мінімізації користування
оригіналами - заміни оригіналів їх електронними копіями
- Спрощення та прозорість процедур роботи з документами
- Швидкий пошук та доступ до інформації, оптимізація роботи персоналу,
скорочення часу на обробку, аналіз та узагальнення
- Одночасна розподілена робота з документами в електронному вигляді
- Принципове скорочення часу для формування та видачі довідок
- Можливість отримання довідок громадянами, не виходячи з дому
- Віддалена робота інженерів з проведення технічної інвентаризації за
допомогою електронних пристроїв та зв'язку з базою даних
- Оптимізація обліково-довідкового апарату архіву інвентаризаційних
справ
- Економія паперу та можливість перенесення паперового архіву за межі
міста Києва у пристосовані для зберігання паперових архівів сховища

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Оцифрування документів
- Формування бази даних
- Впровадження та супроводження:
· системи автоматизації процесів ведення електронної бази даних
технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва
· системи оцифрування документів
- Придбання необхідного обладнання
- Навчання спеціалістів для роботи з системою

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

29000,0

25000,0

-

54000,0

29000,0

25000,0

-

54000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом розвитку, включені до міської цільової
програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної
громади міста Києва на 2019 - 2021 роки", програм економічного і
соціального розвитку м. Києва на відповідні періоди.
Проєкт забезпечений:

- необхідними матеріальними (обладнання) та трудовими ресурсами
необхідної кваліфікації

Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва
Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.1.1. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста
Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Відновлення основної магістральної системи водовідведення та
водопостачання міста Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Оперативна ціль 2.1.1. Підвищення ефективності використання
комунальної інфраструктури
Завдання 2.1.1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової
інфраструктури
Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля
Оперативна ціль 2.5.1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та
зниження негативного впливу промисловості
Завдання 2.5.1.5. Охорона та раціональне використання природного
середовища

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Реконструкція 3 дюкерних переходів через р. Дніпро
- Забезпечення надійної експлуатації дюкерних переходів через р. Дніпро
- Реконструкція Лівобережного колектора з об'їзною дорогою від камери N
6 до камери N 47 у Дарницькому районі м. Києва
- Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул.
Колекторній, 1-а у Дарницькому районі м. Києва (Коригування) I черга
будівництва насосної станції першого підйому (продуктивність 600 тис.
3

м /добу)
- Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням
технології очистки промивних вод на просп. Алішера Навої, 1 у
Дніпровському районі м. Києва
- Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням
технології очистки промивних вод на вул. Дніпроводській, 1-а в
Оболонському районі м. Києва
- Будівництво каналізаційного колектора від Мостицького до Головного
міського в м. Києві, I черга
- Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві
5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ, акваторія річки Дніпро

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці м. Києва (споживачі комунальних послуг з централізованого
водовідведення)

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Технічний стан дюкерних переходів визначено як "пошкоджені", відсутня
автоматизована система виявлення витоків
- Високий ступінь фізичного зношення залізобетонних конструкцій по всій
довжині Лівобережного колектора, що може призвести до виникнення
аварійних ситуацій
- Аварійний стан будівлі існуючої насосної станції першого підйому БСА
- Застаріле та морально зношене обладнання
- Значне забруднення річки Дніпро осадами відстійників та промивними
водами фільтрів, які скидаються промколекторами в Русанівську протоку
відповідно до технології очистки води на Деснянській та Дніпровській
водопровідних станціях
- Значне експлуатуюче навантаження на КНС "Оболонь", яке можливо
зменшити завдяки будівництву каналізаційного колектора від
Мостицького колектора до Головного міського колектора
- Недостатність надійного водовідведення існуючої та перспективної
забудови південно-західної частини м. Києва, в мікрорайоні Вітряні Гори,
Пуща-Водиця, приміської зони (м. Ірпінь, м. Вишеневе, с. м. т. Гостомель,

Ворзель, Буча, Коцюбинське, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська
Борщагівка, Чайка, Гатне)
- Необхідність будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора
та каналізаційного колектора від Мостицького колектора до Головного
міського колектора
8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

довжина/протяжність реконструйованих дюкерів, м

2688,0

400,0

-

3088,0

довжина/протяжність:

272,0

785,0

932,0

1989,0

-

-

199,0

199,0

реконструйованого самопливного колектора (I - III черга),
м
реконструйованого напірного колектора (I - III черга), м

3

3

9

15

будівництво залізобетонних колодязів (I - III черга), шт.

1,1

1,9

1,8

4,8

будівництво колектора, км

18

26

24

68

600,0

-

-

600,0

будівництво камер, шт.
3

продуктивність насосної станції, тис. м /добу
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Забезпечення надійної експлуатації, запобігання аварійним ситуаціям
- Безперебійне водовідведення правобережної та лівобережної частин м.
Києва та економія енергоресурсів
- Зниження витрат на утримання (ремонт) об'єктів водопровідноканалізаційної інфраструктури міста
- Забезпечення послугами водовідведення та водопостачання належної
якості мешканців міста Києва та суб'єктів господарювання
- Запобігання негативним наслідкам для навколишнього середовища
- Зниження екологічних ризиків забруднення р. Дніпро
- Досягнення нормативів гранично допустимих скидань та поліпшення
екологічного стану акваторії р. Дніпро

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Санація дюкерних переходів полімерним "рукавом"
- Реконструкція існуючих каналізаційних камер
- Санація каналізаційного колектора, будівництво нових залізобетонних
каналізаційних камер
- Будівництво системи обвідних колекторів та нової споруди насосної
станції першого підйому БСА
- Будівництво каналізаційних колекторів
- Реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів,
насосних станцій з трубопроводами

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

744616,6

708000,0

710000,0

2162616,6

251502,1

206400,0

200000,0

657902,1

493114,5

501600,0

510000,0

1504714,5

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- трудовими ресурсами необхідної кваліфікації
- матеріальними ресурсами (наявні земля, обладнання, технології)
- нормативно-розпорядчою та технічною документацією (експертні звіти,
затверджені ПКД, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного
громадського транспорту

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності
Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту
Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції
Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту
на навколишнє середовище
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для
пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної
транспортної пропозиції

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і
гостей столиці України
- Впорядкування пасажиропотоку та руху наземного пасажирського
транспорту у м. Києві

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

Місто Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

2,9 млн. осіб. Мешканці міста Києва та передмістя, особи різних вікових
та соціальних груп

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Високий ступінь зносу інфраструктури наземного громадського
транспорту (трамвайні/тролейбусні лінії) та недоступність зупинок
громадського транспорту для осіб з обмеженими фізичними
можливостями
- Незадовільний рівень будівництва нових об'єктів інфраструктури
наземного громадського транспорту в умовах сучасного темпу розвитку
(забудови) міста Києва

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість об'єктів реконструкції інфраструктури
наземного громадського транспорту, од.

7

8

7

22

- кількість об'єктів будівництва інфраструктури наземного
громадського транспорту, од.

2

3

3

8

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Розвантаження транспортних магістралей за рахунок заміни
малогабаритних автобусів на тролейбуси великої та особливо великої
місткості
- Розвантаження мостів Північного, Південного та ім. Є. О. Патона
нерейковим громадським транспортом
- Покращення забезпечення транспортним сполученням жителів
житлового масиву Вигурівщина-Троєщина
- Покращення умов для посадки-висадки пасажирів з інвалідністю
- Зменшення шуму і вібрації, які існують при проходженні трамваїв
- Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Реконструкція трамвайних ліній в Оболонському, Подільському,
Дніпровському, Шевченківському, Деснянському, Святошинському
районах
- Будівництво нових тролейбусних ліній у Солом'янському та
Святошинському районах (від Міжнародного аеропорту ім. Сікорського
(Жуляни) до станції метрополітену "Теремки" та від станції метрополітену
"Академмістечко" до житлового масиву Новобіличі)
- Здійснення заходів щодо створення швидкісного рейкового транспорту
(Tram-Train) від житлового масиву Троєщина до зупинного пункту
Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці "Караваєві
дачі"
- Реставрація Київського фунікулера

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

653739,2

310000,0

312131,8

1275871,0

653739,2

310000,0

312131,8

1275871,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва

інші джерела (кредит Європейського інвестиційного
банку)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Міської цільової програми розвитку
транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки та Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва.
Більшість проєктів забезпечені відповідною кошторисною та проєктною
документацією

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Оновлення рухомого складу громадського транспорту

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності
міста Києва
Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту
Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції
Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту
на навколишнє середовище
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для
пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної
транспортної пропозиції

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Підвищення якості транспортного обслуговування мешканців і гостей
столиці України
- Покращення екологічного стану в м. Києві

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

Місто Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

2,9 млн. осіб. Мешканці міста Києва та передмістя, особи різних вікових та
соціальних груп

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Завершення нормативного строку експлуатації рухомого складу КП
"Київпастранс"
- Необхідність оновлення рухомого складу для оптимізації маршрутної
мережі, насичення маршрутів та заміни маршрутних таксі автобусами та
тролейбусами великої місткості
- Потреба збільшення одиниць рухомого складу потягів КП "Київський
метрополітен" для забезпечення ними нових дільниць метрополітену
- Збільшення парності руху потягів на Сирецько-Печерській лінії
метрополітену

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість придбаних трамвайних вагонів, од.

35

35

35

105

- кількість придбаних тролейбусів, од.

90

90

90

270

- кількість придбаних автобусів, од.

100

100

100

300

- кількість придбаних електробусів, од.

5

10

10

25

- кількість придбаних вагонів метрополітену, од.

5

5

5

15

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Зниження рівня зношеності рухомого складу громадського транспорту
- Зниження експлуатаційних затрат
- Розвантаження транспортних магістралей за рахунок заміни
малогабаритних автобусів тролейбусами великої та особливо великої
місткості
- Підвищення якості надання послуг перевезення пасажирів та безпеки
пасажирів
- Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Придбання рухомого складу:
- трамвайних вагонів
- тролейбусів

- автобусів
- електробусів
- вагонів метрополітену
11. Обсяг фінансування проєкту за технічним
завданням, тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

3594250,0

3747887,5

3791570,6

11133708,1

3594250,0

3747887,5

3791570,6

11133708,1

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (кредит Європейського інвестиційного
банку)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Міської цільової програми розвитку
транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки та Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, розвиток
велоінфраструктури) та штучних споруд
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва
(зокрема, розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності
Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції
Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху
Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для
пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
Завдання 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху
Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та
зниження негативного впливу на довкілля
Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного
середовища

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Розвиток транспортної інфраструктури з метою покращення міської
мобільності
- Оптимізація схем руху громадського транспорту
- Збільшення пропускної спроможності штучних споруд вуличнодорожньої мережі
- Розширення мережі велосипедних доріжок у місті Києві
- Покращення водовідведення з вулично-шляхової мережі міста

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці та гості міста Києва та передмістя, особи різних вікових та
соціальних груп

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Недостатньо розвинута та застаріла транспортна інфраструктура, що
з'єднує Лівобережну та Правобережну частини Києва
- Недостатня пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі
- Недостатньо розвинена велоінфраструктура міста
- Застаріла система зливосточної дощової каналізації

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі,
од.

7

9

4

20

- кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової

11

19

15

45

мережі, од.
- кількість об'єктів будівництва штучних споруд, од.

5

7

4

16

- кількість об'єктів реконструкції штучних споруд, од.

6

7

3

16

- кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації, од.

3

1

0

4

- кількість об'єктів будівництва велоінфраструктури, од.

3

3

0

6

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Збільшення пропускної спроможності та поліпшення технічного стану
мостів і шляхопроводів, покращення транспортного обслуговування
населення
- Покращення умов руху, збільшення пропускної спроможності та
поліпшення технічного стану вулично-шляхової мережі
- Розвиток велоінфраструктури міста
- Покращення туристичної привабливості міста
- Підвищення рівня безпеки велосипедистів
- Покращення екологічного стану завдяки використанню велотранспорту
- Покращення стану міської дощової каналізації

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Будівництво транспортних переходів через залізницю, річку Дніпро,
реорганізація руху з розкриттям лівих поворотів у вузлах магістралей
загальноміського значення тощо
- Розвиток об'єктів транспортної інфраструктури
- Збільшення частки каналізованих вузлів вулично-дорожньої мережі
- Створення безбар'єрної, безпечної та зв'язаної веломережі для
щоденних трудових поїздок та активного відпочинку

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

2577017,3

3146653,4

3591831,2

9315501,9

державний бюджет:

1300000,0

1485000,0

1684750,0

4469750,0

державний фонд регіонального розвитку

200000,0

220000,0

230000,0

650000,0

субвенція на утримання та розвиток автомобільних доріг

1100000,0

1265000,0

1454750,0

3819750,0

1277017,3

1661653,4

1907081,2

4845751,9

усього,
зокрема:

бюджет міста Києва
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Міської цільової програми розвитку
транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки та Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.
Більшість проєктів забезпечені нормативно-розпорядчими документами
про визначення замовника, відповідною кошторисною та проєктною
документацією

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Розвиток комплексної системи відеоспостереження та системи
забезпечення безпеки

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор міського розвитку 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності
Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи
Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху
Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму
Завдання 2.9. Безпека та цивільний захист
Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності
Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Зниження рівня злочинності у місті Києві
- Підвищення ефективності функціонування системи безпеки
- Підтримка діяльності міських служб та правоохоронних органів щодо
створення безпечного міського середовища у столиці

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці та гості столиці

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Низький рівень безпеки у місті Києві та складна криміногенна ситуація в
столиці та державі
- Необхідність вдосконалення та модернізації існуючих інформаційнокомунікаційних технологій, що використовують у своїй роботі
правоохоронні органи, органи виконавчої влади в місті Києві
- Відсутність автоматизованих систем реєстрації адміністративних
правопорушень у сфері дорожнього руху, розпізнавання номерних знаків
транспортних засобів та передачі інформації про зафіксовані події
телекомунікаційними мережами відповідних правоохоронних органів
- Відсутність можливості визначення рівня завантаженості автомобільних
доріг міста Києва, моніторингу транспортних потоків тощо

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість встановлених відеокамер, одиниць

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

1400

2285

2285

5970

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Підвищення громадської безпеки в столиці за рахунок широкого
охоплення відеонаглядом території міста та його важливих
інфраструктурних об'єктів
- Забезпечення оглядового спостереження території міста, розпізнавання
автомобільних номерів транспортних засобів, обличь, зокрема у місцях
скупчення людей, проведення масових заходів тощо
- Сприяння безпеці дорожнього руху шляхом впровадження систем із
автоматичним режимом фотозйомки або відеозапису подій, що містять
ознаки адміністративних правопорушень, розпізнаванням номерних
знаків транспортних засобів та передачею інформації про зафіксовані
події телекомунікаційними мережами до автоматизованої системи
обробки даних Національної поліції
- Надання відеоданих про ситуацію в місті для оперативного реагування
правоохоронних органів та інших міських служб на надзвичайні ситуації
та порушення правопорядку в Києві
- Забезпечення інформацією міські служби про рівень завантаженості
автомобільних доріг за рахунок постійного моніторингу транспортних
потоків, ситуації на автомагістралях та вулицях міста

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Розвиток та забезпечення функціонування комплексної системи
відеоспостереження міста Києва: збільшення кількості засобів
відеофіксації; розвиток програмно-апаратного комплексу для
забезпечення передачі, збереження та опрацювання відеоданих
- Впровадження автоматизованої системи відеоспостереження на
вулицях та автошляхах міста

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

100000,0

160000,0

160000,0

420000,0

100000,0

160000,0

160000,0

420000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки та будуть включені до
Програми економічного та соціального розвитку на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- трудовими ресурсами необхідної кваліфікацій
- виробничим обладнанням та технікою

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Будівництво та модернізація світлового середовища столиці

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху
Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

Створення нового сучасного світлового середовища столиці (магістралей,
вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій міста) європейського
зразка

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці міста Києва та передмістя

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Покращення рівня зовнішнього освітлення, зокрема збільшення кількості
світлоточок, розширення, будівництво нових і реконструкція існуючих
електромереж
- Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та
травматизму
- Зменшення обсягів витрат на електроенергію
- Оновлення парку спецавтопарку з проведення робіт по модернізації
зовнішнього освітлення
- Підвищення туристичної привабливості столиці

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість об'єктів будівництва та реконструкції, од.

345

304

189

838

- кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та
ДНаТ на світлодіодні світильники, од.

10635

10123

10123

30881

- кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та
ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок кредиту
Європейського інвестиційного банку, од.

9190

8686

-

17876

- кількість побудованих (відремонтованих) об'єктів
архітектурно-декоративного та святкового освітлення, од.

48

14

12

74

- кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та
обладнання для утримання вуличного освітлення

24

25

23

72

2944

3211

-

6155

- площа проведення капітального ремонту, виробничих
баз підприємства, кв. м
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Забезпечення створення придатних умов для працівників підприємства
спецтехніки та обладнання для утримання вуличного освітлення,
збереження комунального майна від руйнування
- Підвищення мобільності та оперативного реагування на аварійні
ситуації
- Підвищення якості освітлення при раціональному використанні
електричної енергії (зменшення встановленої потужності)
- Зростання туристичної привабливості міста, ділової та інвестиційної
активності
- Створення безпечних та комфортних умов для киян та гостей на
вулицях міста у темний час доби за рахунок будівництва нових мереж та
реконструкції існуючих
- Удосконалення на основі визначених архітектурних домінантів міста
художнього образу столиці
- Створення комфортних умов для відпочинку киян і гостей міста
- Зменшення навантаження на існуючі електромережі столиці, сприяння
екологічній безпеці, збереження навколишнього природного середовища

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Нове будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення
- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва
- Будівництво та капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного
та святкового освітлення
- Придбання спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для
утримання вуличного освітлення
- Оновлення матеріально-технічних баз підприємства

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:
державний бюджет:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

1105942,3

1355322,5

925723,2

3386988,0

державний фонд регіонального розвитку
інші джерела
бюджет міста Києва

810942,3

1060322,5

925723,2

2796988,0

інші джерела (кредит Європейського інвестиційного
банку)

295000,0

295000,0

-

590000,0

12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Міської цільової програми модернізації
зовнішнього освітлення міста Києва на 2019 - 2022 роки та Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.
Більшість проєктів забезпечені дефектними актами, відповідною
кошторисною та проєктною документацією

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Розвиток та модернізація Київського метрополітену

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для
пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору
Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної
транспортної пропозиції

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і
гостей столиці України, забезпечення повноцінного розвитку мережі
метрополітену і створення в м. Києві сучасної транспортної та соціальної
інфраструктури, розвиток безбар'єрного простору для маломобільних
груп населення на рівні міжнародних стандартів
- Вирішення проблем та істотне поліпшення транспортного
обслуговування мешканців і гостей столиці

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці міста Києва та передмістя, особи різних вікових та соціальних
груп

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Надмірна завантаженість однієї з найстаріших станцій метрополітену "Вокзальна", критичний режим її роботи в години "пік". Необхідність
закриття станції для заміни ескалаторів
- Незадовільне транспортне обслуговування мешканців житлового масиву
Новобіличі та прилеглих районів
- Відсутність транспортного вузла "метрополітен - приміські
електропоїзди - наземний пасажирський транспорт" та другого
електродепо на Святошинсько-Броварській лінії
- Застарілі системи автоматичної пожежної сигналізації, невідповідність їх
вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки
- Необхідність підвищення рівня безпеки та виконання вимог ДБН В.2.37:2018 "Метрополітени" щодо надійності

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського
метрополітену, од.

1

3

3

7

- кількість об'єктів, спрямованих на модернізацію
Київського метрополітену, од.

2

3

2

7

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Збільшення щоденної пропускної спроможності станції метро
"Вокзальна" шляхом спорудження другого виходу зі станції
- Заміна фізично та морально застарілих систем автоматичної пожежної
сигналізації в метрополітені на сучасні, приведення їх до діючих
стандартів
- Істотне підвищення безпеки, комфортності та культури обслуговування

пасажирів метрополітену в районі Центрального залізничного вокзалу та
приміських залізничних станцій
- Покращення екологічного стану в районі Центрального залізничного
вокзалу та в місті в цілому за рахунок зменшення інтенсивності руху
наземного транспорту та викидів в атмосферу шкідливих речовин
10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від
станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у
Подільському районі
- Виконання робіт із забезпечення будівництва Подільсько-Вигурівської
лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив
Вигурівщина - Троєщина з двома електродепо
- Здійснення заходів щодо реконструкції систем автоматичної пожежної
сигналізації
- Будівництво другого виходу зі станції метрополітену "Вокзальна" та
реконструкція виходу N 1 станції метрополітену "Виставковий центр" з
будівництвом підземного переходу
- Комплексна реконструкція ескалаторних комплексів метрополітену із
заміною на сучасні

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

706000,0

855388,2

1896000,0

3457388,2

706000,0

855388,2

1896000,0

3457388,2

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (кредит Європейського інвестиційного
банку)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Міської цільової програми розвитку
транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки та Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.
Більшість проєктів забезпечені відповідною кошторисною та проєктною
документацією

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор міського розвитку 2.3. Соціальна підтримка та допомога
Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців
Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою
Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи
соціальної допомоги

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

Забезпечення соціальної інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю шляхом
надання (здійснення) відповідних послуг (заходів)

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Особи (діти) з інвалідністю, надавачі послуг

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Нагальна потреба у розвитку системи надання соціальних та
реабілітаційних послуг в м. Києві (збільшення стресових ситуацій, рівня
психічних захворювань та інвалідизації суспільства, стрімкі темпи
старіння нації призводять до потрапляння у складні життєві обставини)

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість комунальних об'єктів соціальної

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

1

-

-

1

інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції,
од.
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив

- Покращення якості надання послуг
- Впровадження ефективних механізмів інтеграції осіб (дітей) з
інвалідністю

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Реконструкція громадської будівлі на вул. Юнкерова Миколи, 28 для
створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з
інвалідністю з метою надання відповідних послуг особам (дітям) з
інвалідністю для їхньої подальшої інтеграції у суспільство

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

120756,0

-

-

120756,0

120756,0

-

-

120756,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва передбачені
асигнування за рахунок коштів бюджету міста Києва на реконструкцію
громадської будівлі на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення
відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю.
Реалізація проєкту забезпечена трудовими ресурсами необхідної
кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.3.9. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа, які перебувають на квартирному обліку
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною
інфраструктурою

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

Забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку
за категорією "Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування"

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Черговики квартирного обліку, що перебувають на черзі за категорією
"Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування"

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Недостатні можливості забезпечення житлом громадян, які мають на це
відповідно до закону позачергове право

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість наданих квартир дітям-сиротам, од.

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

81

53

60

194

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Забезпечення сталого розвитку будівельної та супутніх з нею галузей,
що забезпечує стабільні надходження до міського бюджету у вигляді
податків та зборів
- Підвищення рівня забезпечення дітей-сиріт житлом, виконання містом
зобов'язань щодо забезпечення житлом зазначеної категорії громадян,
створення позитивного іміджу діяльності міської влади

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Забезпечити будівництво (придбання) 194 квартир для дітей-сиріт, що
дасть можливість скоротити чергу потребуючих поліпшення житлових
умов за цією категорією обліку

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

64877,0

46189,5

56772,0

167838,5

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва

64877,0

46189,5

56772,0

167838,5

інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Реалізація зазначеного проєкту потребує затвердження у встановленому
порядку Київської міської цільової програми будівництва житла для дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на
2020 - 2022 роки, яка входить до складу проєкту Комплексної міської
цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, на 2020 - 2022 роки

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.3.10. Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання)
житлових приміщеннях
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у
аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною
інфраструктурою

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

Створення належних умов для проживання громадян, які перебувають на
квартирному обліку, а також мешканців непридатних для проживання
(аварійних) житлових приміщень

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі
мешканці непридатних для проживання (аварійних) житлових приміщень

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Черговики квартирного обліку, а також мешканці непридатних для
проживання (аварійних) житлових приміщень, які не мають можливості
збудувати собі житло за пільговою вартістю, потребують надання житла,
збудованого за бюджетні кошти
- Через обмежені фінансові можливості міста та значний ступінь зносу
застарілого житла, стан непридатних для проживання приміщень стрімко
погіршується і може стати загрозою для життя його мешканців
- Введення в дію Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" позбавило органи місцевої влади на використання потужного
ресурсу - надходження житла від забудовників, за рахунок яких
вирішувалась переважна кількість житлових питань мешканців столиці

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом,
од.

130

65

85

280

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Забезпечення сталого розвитку будівельної та супутніх з нею галузей,
що забезпечує стабільні надходження до міського бюджету у вигляді
податків та зборів
- Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на
отримання безкоштовного житла, створення позитивного іміджу
діяльності міської влади

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Забезпечити будівництво (придбання) 280 квартир для громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, та мешканців непридатних для
проживання (аварійних) приміщень

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

156812,5

85312,5

121125,0

363250,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва

156812,5

85312,5

121125,0

363250,0

інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Реалізація зазначеного проєкту потребує затвердження у встановленому
порядку Київської міської цільової програми забезпечення житлом
черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для
проживання (аварійних) приміщень на 2020 - 2022 роки, яка входить до
складу проєкту Комплексної міської цільової програми забезпечення
житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2020 2022 роки

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.3.11. Будівництво доступного житла
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Будівництво доступного житла

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною
інфраструктурою

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

Створення належних умов для проживання громадян, які перебувають на
квартирному обліку та мають фінансові можливості на будівництво
власного житла на пільгових умовах, у зв'язку з чим перебувають у
списках на отримання доступного житла

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Громадяни, які перебувають на квартирному обліку і мають можливість
прискорити поліпшення своїх житлових умов шляхом будівництва
власного житла на умовах співфінансування - кошти міського бюджету та
кошти населення

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Прискорення поліпшення житлових умов черговиків квартирного обліку
шляхом участі у фінансуванні будівництва
- Обмежені фінансові можливості міста не дають можливості забезпечити
всіх потребуючих поліпшення житлових умов квартирами, збудованими
за бюджетні кошти

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом,
од., у тому числі:

236

135

210

581

- за схемою 50/50 (учасники АТО)

59

34

60

153

- за схемою 70/30 (інші категорії обліку)

177

101

150

428

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Забезпечення сталого розвитку будівельної та супутніх з нею галузей,
що забезпечує стабільні надходження до міського бюджету у вигляді
податків та зборів а також залучення у будівельну галузь коштів
населення
- Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на
отримання доступного житла, участь громадян у розбудові міста,
створення позитивного іміджу діяльності міської влади

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Забезпечення будівництва (придбання) 581 квартири за програмою
доступного житла (на умовах співфінансування), що дасть можливість
скоротити чергу потребуючих поліпшення житлових умов та залучити у
будівельну галузь міста близько 500,0 млн грн коштів населення

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

284675,1

177187,5

299250,0

761112,6

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва

99636,3

62081,2

106875,0

268592,5

інші джерела (кошти населення)

185038,8

115106,3

192375,0

492520,1

12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Реалізація зазначеного проєкту потребує затвердження у встановленому
порядку Київської міської цільової програми будівництва доступного
житла на 2020 - 2022, яка входить до складу проєкту Комплексної міської
цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, на 2020 - 2022 роки

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.4.12. Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів
охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом
розвитку закладів охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до
сучасних потреб

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя
Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м.
Києві
Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до
сучасних потреб
Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів
Завдання 2.1 Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних
потреб, оновлення їх матеріально-технічної бази шляхом реконструкції
існуючих та будівництва нових об'єктів охорони здоров'я
- Створення на базі міської лікарні N 6 лікарні інтенсивного лікування, яка
забезпечить надання екстреної медичної допомоги мешканцям
Правобережжя. Поліпшення ефективності використання наявних ресурсів
у галузі охорони здоров'я
- Забезпечення своєчасної високоспеціалізованої медичної допомоги в
повному обсязі на вторинному рівні пацієнтам з гострим станом або із
загостреннями хронічних захворювань, що потребують високої
інтенсивності лікування та догляду, зниження смертності та інвалідності,
збільшення задоволеності населення масиву Вигурівщина-Троєщина
доступністю якісної медичної допомоги
- Впровадження в практику роботи міського опікового центру Київської
міської клінічної лікарні N 2 сучасних технологій лікування опікових
хворих. Покращення умов перебування усіх категорій пацієнтів Центру
термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної
хірургії Київської міської клінічної лікарні N 2. Впровадження новітніх
технологій та сучасного рівня надання медичної допомоги пацієнтам з
тяжкою опіковою травмою. Підвищення якості в сфері організації надання
медичної допомоги

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці м. Києва та прилеглих територій, особи різних вікових груп,
особи з інвалідністю

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Необхідність забезпечення якісної та доступної медицини в місті Києві
незалежно від місця проживання
- Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних
потреб
- Розвиток закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість об'єктів охорони здоров'я, на яких розпочато
будівельні роботи, од.

3

3

3

3

- місткість лікарень, ліжок

-

-

485

485

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Забезпечення енергоефективності та енергозбереження, що сприятиме
економії бюджетних коштів при експлуатації лікарні, підвищення
ефективності надання медичної допомоги
- Розвиток та покращання системи надання екстреної медичної допомоги
з використанням найсучасніших світових медичних розробок та
технологій
- Забезпечення медичною допомогою хворих на різні види захворювань із
застосуванням новітніх та інноваційних технологій для адекватної
діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме
підвищенню доступності медичної допомоги, зниження смертності та
інвалідності, зменшення соціальної напруги в суспільстві тощо
- Підвищення якості медичної допомоги

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні N 6 з
розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги "Правобережна" на
проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом'янському районі
- Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву
Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у
Деснянському районі
- Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних
уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії
Київської міської клінічної лікарні N 2 на вул. Краківській, 13 у
Дніпровському районі

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

695000,0

911150,0

1271874,3

2878024,3

150000,0

165000,0

180000,0

495000,0

545000,0

746150,0

1091874,3

2383024,3

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Міської цільової програми "Здоров'я киян" на
2020 - 2022 роки та Програми економічного і соціального розвитку м.
Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечено:
- необхідними матеріальними (закріплені земельними ділянками) та
трудовими ресурсами
- нормативно-розпорядчою та технічною документацією

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.4.13. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та
оздоровчих комплексів
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних,
спортивних та оздоровчих комплексів

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.4. Охорона здоров'я і здоровий спосіб життя
Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед
мешканців міста
Завдання 4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази
для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та
оздоровлення

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Розвиток матеріально-технічної бази шкіл вищої спортивної
майстерності для підготовки олімпійського резерву
- Розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- Підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих

досягнень
5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Молодь, діти (хлопці, дівчата), дорослі (чоловіки, жінки), особи з
інвалідністю

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Недостатня кількість спортивних споруд у м. Києві

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість об'єктів спортивної інфраструктури, на яких
ведуться роботи з реконструкції (будівництва), од.
- загальна площа побудованих об'єктів, кв. м

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

6

4

4

6

4105,94

61649,235

61649,235

127404,41

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних,
спортивних та оздоровчих комплексів
- Розвантаження існуючих спортивних споруд
- Забезпечення енергоефективності та енергозбереження, що сприятиме
економії бюджетних коштів в ході експлуатації спортивних споруд та при
проведенні спортивних змагань
- Подальший розвиток фізкультурно-спортивної мережі міста Києва,
поліпшення її матеріально-технічної бази для надання високоякісних
послуг, підготовка спортивного резерву, підтримка дитячо-юнацького,
резервного спорту та спорту вищих досягнень
- Забезпечення спортсменів модернізованими спортивними спорудами,
що дасть можливість спортсменам різних вікових груп займатися спортом
на високому професійному рівні
- Збільшення кількості дітей, що займаються фізичною культурою і
спортом

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Розроблення проєктно-кошторисної документації; її затвердження,
здійснення будівельних робіт

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

157970,5

200501,07

180000,0

538471,57

50000,0

50000,0

60000,0

160000,0

107970,5

150501,07

120000,0

378471,57

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Міської комплексної цільової програми "Молодь
та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки та Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- необхідною проєктно-кошторисною документацією та економічним
обґрунтуванням з деталізацією за об'єктами;
- необхідними матеріальними (земля, споруди, обладнання) та трудовими
ресурсами

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.5.14. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та
знезараження шкідливих речовин
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових
відходів та знезараження шкідливих речовин

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та
зниження негативного впливу на довкілля
Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості

Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих
побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (метаZerowaste)
4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Досягнення європейських норм концентрації забруднюючих речовин та
забезпечення захисту навколишнього природного середовища та
населення
- Запобігання утворенню стихійного накопичення відходів
- Рекультивація окремих карт полігону ТПВ N 5
- Мінімізація негативного пливу фільтрату на ґрунтові води
- Технічне переоснащення СП "Завод Енергія" КП "Київтеплоенерго" на
вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи
очищення димових газів
- Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових
відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.
Рекультивація ділянки N 1

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці м. Києва, Обухівського та Києво-Святошинського районів
Київської області

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Значні викиди у повітря шкідливих речовин (окислів азоту, сірчистих,
хлористих та фтористих сполук, парів важких металів, золи і твердих
частинок) при спалюванні твердих побутових відходів на заводі "Енергія"
- Потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного
характеру на полігоні твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області (відповідно до Класифікатора
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженого наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 11 жовтня 2010 року N 457, відноситься до категорії "Надзвичайна
ситуація техногенного характеру" код 10211 "Надзвичайна ситуація
унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному
устаткуванні промислового об'єкта", яка може набути регіонального рівня
(відповідно до підпункту 3 пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 березня 2004 року N 368)

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість пускових комплексів з переробки побутових
відходів, од.

2

2

-

4

- відновлення земель, га

-

18,15

-

18,15

- планування схилів, га

15

-

-

15

- влаштування технологічного екрану із суглинку, га

21

-

-

21

- влаштування газового дренажу із щебню, га

21

-

-

21

-

21

-

21

- влаштування захисного екрану із кількох шарів, га
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив
- технічний вплив (надійність)

- Зниження витрат та ресурсів на утримання (експлуатацію) обладнання
та устаткування, що не забезпечує очищення до нормативного димових
газів від процесу спалювання на заводі "Енергія"
- Зменшення навантаження на бюджет м. Києва на утримання та заходи з
безпеки полігону ТПВ N 5, який працює за неефективними технологіями
- Приведення території місця колишнього захоронення ТПВ до
прийнятного стану для подальшого промислового та цивільного
будівництва, або впровадження інвестиційних проєктів, спрямованих на
використання рекультивованої території
- Покращення стану здоров'я мешканців міста Києва, Обухівського та
Києво-Святошинського районів Київської області та підвищення довіри до
влади, яка опікується екологією в цих регіонах
- Зниження ризику виникнення аварійних ситуацій на полігоні, припинення
захоронення на першій карті полігону та початок робіт з її рекультивації
- Мінімізація негативного впливу фільтрату на ґрунтові води
- Забезпечення нормативного стану навколишнього природного
середовища та екологічної безпеки
- Відповідність димових газів (концентрації забруднюючих речовин)
діючим нормативним документам України та директиві 2010/75/EU
- Зменшення валових викидів забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферне повітря, до
-2804,56 тон/рік (3399,07 тон/рік існуючі валові викиди в атмосферу,
594,51 тон/рік - валові викиди в атмосферу після будівництва установки

хімічного очищення димових газів)
- Поліпшення екологічного становища на прилеглій території та
забезпечення екологічної безпеки та здоров'я 104,4 тис. мешканців
Дарницького району, покращення якості повітря по місту
- Безаварійна робота заводу та виключення можливості аварійних
ситуацій з екологічними наслідками
- Посилення міцності та висоти дамби першої та другої карт полігону ТПВ
N 5, утеплення станції очистки фільтрату (речовини, які утворюється
внаслідок потрапляння опадів у тіло полігону), встановлення насосів
більшої потужності на каналізаційно-насосних станціях
10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Технічне переоснащення системи очистки димових газів заводу
"Енергія" та впровадження сучасних екологічних технологій
- Технічна та біологічна рекультивація поверхні полігону з улаштуванням
полігону ТПВ N 5

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

570000,0

316368,8

-

886368,8

340000,0

254000,0

-

594000,0

230000,0

62368,8

-

292368,8

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела
бюджет міста Києва
інші джерела
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- трудовими ресурсами необхідної кваліфікації;
- матеріальними ресурсами (наявні земля, обладнання, технології)

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.5.15. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових
відходів

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та
зниження негативного впливу на довкілля
Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих
побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (метаZerowaste)

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових
відходів
- Забезпечення збирання та сортування складових побутових відходів як
вторинної сировини (папір, картон, пластмаса, скло тощо)
- Упровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів
та обмеження їх захоронення на полігонах
- Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо
роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів,
організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони
навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції
з екологічної тематики

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Населення м. Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Низький рівень поінформованості населення щодо екологічно
безпечного поводження з побутовими відходами
- Необхідність упровадження нових сучасних технологій поводження з
відходами

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною
схемою (від загального обсягу утворених ТПВ), %

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

8

9

10

27

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та ефективність реалізації проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Одержання різноманітних видів вторинної сировини з подальшим
використанням ресурсоцінних компонентів
- Забезпечення повторного використання відходів
- Стимулювання населення до збирання і заготівлі ресурсоцінних відходів
- Зменшення обсягів відходів, що захоронюються на полігонах
- Популяризація роздільного збирання відходів та використання
вторинної сировини у побуті, спрямоване на покращення поводження з
відходами
- Зменшення накопичення відходів у місцях їх складування

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для
збирання побутових відходів
- Придбання приміщення для облаштування складу для тимчасового
зберігання небезпечних відходів
- Оновлення парку автотранспорту (у т. ч. за рахунок поповнення
транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення)
- Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо
роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

41125,0

38625,0

38625,0

118375,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела
бюджет міста Києва

2500,0

-

-

2500,0

інші джерела (власні кошти)

38625,0

38625,0

38625,0

115875,0

12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- виробничими ресурсами (земля, обладнання, технології);
- трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.5.16. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних
об'єктах м. Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного
відпочинку на водних об'єктах м. Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та
зниження негативного впливу на довкілля
Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного
середовища

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Забезпечення сталого розвитку пляжів та прибережної зони, водних
об'єктів міста Києва та підвищення якості води
- Підвищення рекреаційної привабливості, збереження та оздоровлення
водних об'єктів міста Києва

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

Місто Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Кияни та гості столиці

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт
за технічним завданням

Створення належних умов активного відпочинку для відвідувачів та
підтримання в належному санітарному стані водних об'єктів міста Києва

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість відремонтованих зон відпочинку, од.;

3

3

2

8

- кількість водних об'єктів, на яких буде здійснена
розчистка, од.

2

3

3

8

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Розширення та створення нових зон відпочинку позитивно вплине на
імідж столиці як європейського міста
- Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил
благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-1284690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території річки та прилеглої зони

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Проведення робіт з капітального ремонту та відновлення елементів
благоустрою, розчистки водних об'єктів м. Києва

11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

106781,0

100000,0

100000,0

306781,0

106781,0

100000,0

100000,0

306781,0

державний бюджет
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Комплексної міської цільової програми
екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки та Програми
економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- необхідними матеріальними (обладнання);
- трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.6.17. Зелене місто - киянам
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Зелене місто - киянам

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.6. Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання 1.1. Розвиток територій міста

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Утримання об'єктів зеленого господарства міста Києва у належному
стані
- Виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля
- Покращення екологічного стану міста

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Цільові групи: мешканці міста різного віку та статі, туристи. Кінцеві
бенефіціари - громадськість міста Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт
за технічним завданням

- Розвиток та трансформація міського середовища
- Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- площа озеленення, га

18,0

27,0

27,5

72,5

- площа твердого покриття парків, скверів, об'єктів
зеленого господарства, га

9,0

14,0

14,5

37,5

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового
способу життя через збільшення спортивних майданчиків та
облаштування веломаршрутів на території парків
- Збільшення зелених насаджень

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Будівництво, реконструкція та благоустрій зелених територій міста

(парків, островів, набережних)
11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього,

195000,0

289250,0

295000,0

779250,0

195000,0

289250,0

295000,0

779250,0

зокрема:
державний бюджет
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, виконуватимуться
в рамках Комплексної міської цільової програми екологічного
благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки та Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений необхідними матеріальними (обладнання) та
трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.6.18. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Створення громадського простору в історичній частині Подільського
району м. Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.6. Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання 1.1. Розвиток територій міста

4. Мета та завдання проєкту

Створення єдиного архітектурного вигляду вул. Петра Сагайдачного в м.
Києві з облаштуванням повноцінного громадського простору

5. Територія, на яку проєкт матиме вплив

Подільський район міста Києва

6. Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Громада міста Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт

Заміна застарілих інженерно-транспортних споруд, що потребують
модернізації, створення повноцінного громадського простору та
комфортного відпочинку для мешканців Києва та гостей міста.

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість облаштованих скверів, од.

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

1

2

-

3

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Створення єдиного архітектурного вигляду вул. Петра Сагайдачного та
Контрактової площі, підвищення іміджу міста, створення туристичнорекреаційної зони
- Поліпшення комфортних умов мешканців та гостей м. Києва
- Створення пішохідної зони зменшить ступінь загазованості та рівень
шкідливих викидів до атмосфери Подільського району м. Києва

10. Основні заходи проєкту

- Заміна застарілих інженерно-транспортних споруд, що потребують
модернізації
- Створення повноцінного громадського простору та комфортного
відпочинку для мешканців Києва та гостей міста

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема

250000,0

140000,0

-

390000,0

250000,0

140000,0

-

390000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)

12. Інша інформація про проєкт (за потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- необхідною з деталізацією по об'єктам; технічною документацією/
наявне економічне обґрунтування;
- необхідними матеріальними (земля, обладнання) та трудовими
ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Створення нового Центру захисту тварин

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва
Сектор 2.6. Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання:
1.1. Розвиток територій міста
1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення
1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Проведення стерилізації безпритульних собак та котів
- Підвищення рівня соціальної свідомості власників домашніх тварин
шляхом проведення заходів з популяризації стерилізації домашніх тварин
- Проведення просвітницької роботи (соціальна реклама, відео-,
аудіоролики, білборди, інтернет-реклама тощо)
- Популяризація безпородних тварин та тварин, що утримуються в
притулках, з метою прилаштування їх до відповідальних господарів
- Посилення заходів з притягнення до відповідальності власників
домашніх тварин за жорстоке ставлення до тварин

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Громада міста Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Відсутність дієвого механізму запобігання жорстокому поводженню з
тваринами та заохочення власників тварин до реєстрації та стерилізації
собак та котів
- Недосконала система контролю обліку та ідентифікації тварин
- Значні обсяги неконтрольованого розведення домашніх тварин
- Безвідповідальне та жорстке ставлення власників до своїх тварин

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість об'єктів, од.
- ступінь готовності об'єкта, %
- створення нових робочих місць, од.
- кількість нових місць у притулках міста Києва (для
безпритульних тварин), од.
- корисна плаща будівель, м

2

- загальний будівельний об'єм, м куб.
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

-

1

-

1

71,8

100

-

100

-

193

-

193

323

667

-

990

1457,6

543,3

-

2000,9

5418,0

9168,0

-

14586,0

- Збільшення кількості місць у притулках для безпритульних тварин міста
Києва на 18 %
- Збільшення кількості прилаштованих безпритульних тварин на 30 %
- Зменшення кількості проблемних питань та конфліктних ситуацій,
пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів, на 25 %
- Збільшення заходів з забезпечення епізоотичного благополуччя
(проведення вакцинацій проти збудників та ізоляція хворих тварин) на 50
%
- Збільшення кількості проведених стерилізацій безпритульних тварин на
50 %

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Впровадження концепції "Культурний вигул тварин у місті"
- Модернізація існуючих та створення нових притулків для тварин
- Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з
безпритульними тваринами в місті Києві
- Посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами
- Створення системи контролю за порушенням правил утримання
домашніх тварин в місті Києві

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього,зокрема:

35000,0

62650,0

-

22650,0

-

22650,0

35000,0

40000,0

-

75000,0

97650,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на відповідний період.
Проєкт забезпечений:
- необхідною технічною документацією/ наявне економічне обґрунтування
з деталізацією по об'єктах;
- необхідними матеріальними (земля, обладнання) та трудовими
ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.7.20. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання
адміністративних послуг м. Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання
адміністративних послуг м. Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.7. Адміністративні послуги
Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів
надання адміністративних послуг європейського зразка
Завдання 1.2. Кадрове забезпечення
Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг
Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних
послуг

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Створення корпоративної системи навчання адміністраторів центрів
надання адміністративних послуг за єдиними стандартами надання
адміністративних послуг
- Створення системи безперервного навчання на робочому місці
- Постійне підвищення кваліфікації адміністраторів та забезпечення
моніторингу їх знань та професійних навичок шляхом тестувань
- Створення бази знань у сфері надання адміністративних послуг
- Можливість отримання сертифікатів
- Практикоспрямоване навчання, яке безпосередньо впливає на роботу
(практичні модулі та вправи, покрокові алгоритми роботи з реєстрами та
базами даних)
- Мультимедійна система (тексти, відео, аудіо)
- Окремий модуль для кандидатів на посади адміністраторів ЦНАП

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Адміністратори центрів надання адміністративних послуг міста Києва.
Відвідувачі центрів надання адміністративних послуг міста Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Забезпечити високу якість обслуговування відвідувачів можна лише
шляхом постійного підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП як в частині

володіння нормативно-правовою базою, так і в дотриманні стандартів
обслуговування заявників. Важливим елементом є також фахова робота
в інформаційних системах та реєстрах, які використовуються для
надання адміністративних послуг.
Існує потреба як в забезпеченні одночасного навчання персоналу всіх
ЦНАП столиці (у випадку впровадження нових послуг), так і
персоналізованого підходу до підвищення кваліфікації (нові співробітники,
ротації тощо).
Забезпечення корпоративного рівня фахової підготовки та постійне
підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП дозволить покращити
якість обслуговування мешканців столиці
8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- частка відвідувачів, задоволених наданими
адміністративними послугами, %
- кількість адміністраторів, що пройшли навчання, осіб

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

85

86

88

-

450

500

550

1500

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Підвищення якості надання адміністративних послуг
- Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із
заявником
- Формування позитивного іміджу центрів надання адміністративних
послуг та міської влади
Підвищення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП та рівня їх
задоволеності збільшить кількість звернень до ЦНАП та надходжень до
місцевого бюджету від надання адміністративних послуг

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Розробка програми навчання адміністраторів
- Написання сценаріїв тематичних навчань для адміністраторів
- Створення учбових матеріалів (аудіо, відео, мультимедійних)
- Розміщення на платформі для навчання
- Тестування та запуск проєкту

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

800,0

90,0

90,0

980,0

800,0

90,0

90,0

980,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на відповідний період.
Проєктна документація розроблена.
Виконання заходів буде забезпечено трудовими ресурсами необхідної
кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.7.21. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи "Міський WEB-портал
адміністративних послуг в місті Києві"
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи "Міський WEBпортал адміністративних послуг в місті Києві"

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.7. Адміністративні послуги
Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг
Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Впровадження нових електронних сервісів адміністративних послуг в
місті Києві
- Впровадження чат-боту на міському WEB-порталі адміністративних
послуг Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг,

офіційній сторінці соціальної мережі facebook, месенжерів Viber та
Telegram
5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Відвідувачі центрів надання адміністративних послуг м. Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Важливість оперативного та швидкого отримання інформації, швидкого
реагування на запит заявника, зокрема в неробочий час та у вихідні та
святкові дні
- Постійне збільшення звернень до ЦНАП та перелік послуг, зростання
потреб в консультуванні заявників
- Необхідність надання онлайн-консультацій заявникам в режимі 24/7, у
будь-який час, саме тоді коли це потрібно. За допомогою чат-бота в
інтерактивному режимі можна буде отримати консультацію щодо
оформлення різних видів документів, зокрема із застосуванням
електронних сервісів

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість заявників, які скористалися чат-ботом (від
загальної кількості звернень до Call-центру), %

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

20

30

35

85

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив

- Підвищення якості надання адміністративних послуг та доступності
інформації щодо їх надання
- Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із
заявником
- Мінімізація часу для отримання довідкової інформації заявником та
зручність у використанні
- Формування позитивного іміджу центрів надання адміністративних
послуг та міської влади
- Надання онлайн-консультацій заявникам в режимі 24/7 по
найпопулярнішим видам послуг ЦНАП
Перевагою чат-бота є низька вартість у порівнянні з використанням
додаткових людських ресурсів

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Підготовка технічного завдання на розробку програмного забезпечення
- Розробка алгоритму та прототипу управління ботом, відповідних баз
даних
- Програмування та тестування
- Впровадження чат-боту

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

150,0

-

-

150,0

150,0

-

-

150,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на відповідний період.
Проєктна документація розроблена.
Виконання заходів буде забезпечено трудовими ресурсами необхідної
кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.8.22. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою
інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості
освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.8. Освіта
Оперативні ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою
інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу
Завдання 1.1. Розвиток дошкільних навчальних закладів та закладів
загальної середньої освіти, у тому числі шляхом будівництва,
реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих
закладів
Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів
Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Удосконалення системи освіти та створення умов для професійної
підготовка кваліфікованих спеціалістів та підвищення кваліфікації
працівників освіти
- Розбудова мережі дошкільних закладів, підвищення рівня охоплення
дітей відповідного віку дошкільною освітою
- Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до
загальної середньої освіти шляхом оптимізації мережі навчальних
закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
- Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти
- Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Діти (дівчата та хлопці), їх батьки та педагогічні працівники (чоловіки та
жінки)

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Зростання народжуваності, міграційний приріст та інтенсивна забудова у
місті Києві
- Порушення принципу комплексної забудови

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- заклади освіти, введені в експлуатацію, од.
- кількість додатково створених місць для учнів та
вихованців, од.

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

2

2

2

6

770

880

2400

4050

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив

- Збільшення кількості інклюзивних класів
- Збільшення кількості закладів освіти
- Скорочення черги до закладів дошкільної освіти
- Збільшення кількості учнівських місць
- Здобуття територіальної доступності
- Створення сучасного освітнього середовища

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Розвиток мережі та потужностей закладів освіти шляхом
будівництва/реконструкції закладів освіти з проведенням
термомодернізації будівель

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

385744,2

456699,2

468073,7

1310517,1

державний бюджет:

150000,0

160000,0

170000,0

480000,0

державний фонд регіонального розвитку

150000,0

160000,0

170000,0

480000,0

235744,2

296699,2

298073,7

830517,1

інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Міської комплексної цільової програми "Освіта
Києва. 2019 - 2023 роки", Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на відповідний період.
Проєкт частково забезпечений:
- необхідною проєктно-кошторисною документацією та економічним
обґрунтуванням з деталізацією за об'єктами;
- необхідними матеріальними (земля, споруди, обладнання) та трудовими
ресурсами

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку

2.9.23. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва
Сектор міського розвитку 2.9. Безпека та цивільний захист
Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення
Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері
цивільного захисту

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та соціального характеру та ліквідація їх наслідків
- Забезпечення стабільного функціонування територіальної системи
цивільного захисту м. Києва
- Вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з метою
забезпечення життя та здоров'я людей
- Забезпечення ефективності територіальної системи централізованого
оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз
- Розвиток єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Населення міста Києва та гості столиці (діти, молодь, доросле населення,
особи з інвалідністю з урахуванням рівного доступу жінок і чоловіків до
отримання послуг)

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Низький рівень безпеки населення, об'єктів та інфраструктури міста

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість груп товарів для поповнення матеріального
резерву міста Києва, одиниць
- кількість виїздів на ліквідацію та попередження
надзвичайних ситуацій, тис. виїздів

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

4

6

5

15

2,7

2,8

2,9

8,4

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Мінімізація матеріальних і фінансових втрат від впливу надзвичайної
ситуації та економічних затрат у період ліквідації надзвичайної ситуації та
її наслідків по всій території міста Києва
- Попередження виникнення та ліквідація надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та соціального характеру (забезпечення
безпеки під час проведення масових заходів, реагування на НС, пов'язані
з нещасними випадками з людьми (деблокування, транспортування
постраждалих тощо) та аваріями чи катастрофами на транспорті тощо)
- Підвищення рівня техногенного захисту потенційно небезпечних та
об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей,
стабільного соціально-економічному розвитку міста та покращення
інвестиційного клімату (в тому числі обстеження навколишнього
середовища на предмет наявності шкідливих (забруднюючих) речовин
понад допустимі норми та їх знешкодження)

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Поповнення та постійне відновлення регіонального матеріального
резерву для забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
- Створення та підтримання у постійній готовності територіальної системи
централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення
безперебійного функціонування
- Створення єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації
шляхом об'єднання існуючих сил та засобів комунальних аварійнорятувальних служб
- Зміцнення підрозділів КАРС "Київська служба порятунку":
- Придбання спеціальної техніки та спорядження для виконання дій за
призначенням;
- Приведення штатної чисельності чергових підрозділів у відповідність до
розміру зони обслуговування;
- Приведення функціональних можливостей КАРС "Київська служба
порятунку" до стану виконання аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт у найкоротші строки та в необхідному обсязі

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

тис. грн:
усього, зокрема:

50104,0

62772,0

73540,0

186416,0

50104,0

62772,0

73540,0

186416,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Міської цільової програми забезпечення
готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва
Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 - 2022 роки та
Програми соціального і економічного розвитку міста Києва на відповідний
період.
Проєкт забезпечений:
- нефінансовими ресурсами (земля, споруди, обладнання тощо),
- трудовими ресурсами необхідної кваліфікації,
фінансовими розрахунками з економічним обґрунтуванням та
деталізацією за об'єктами

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.10.24. Створення громадських хабів
1. Назва технічного завдання на проєкт
регіонального розвитку

Створення громадських хабів

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної
цілі з Державної стратегії регіонального
розвитку, якій відповідає проєкт за технічним
завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної
цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року, яким відповідає проєкт за
технічним завданням

Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю
міської політики
Завдання:
- налагодження комунікації "влада-громадськість"

4. Мета та завдання проєкту за технічним
завданням

- Ремонт та облаштування приміщення, створення відкритих офісів у форматі
"openspace", які стануть локальними центрами підтримки діяльності об'єднань
громадян та жителів Києва шляхом надання майданчиків для організації їх
діяльності та проведення консультацій
Забезпечення умов для:
- створення міського, правобережного та лівобережного хабів
- спілкування, залучення жителів до участі у громадському житті, проведення
змістовного дозвілля, конференцій, семінарів, лекцій, майстер-класів
- розвитку культурних та соціальних проєктів жителів міста
- співпраці активних спільнот міста
- самоорганізації активних громадян та гуртування їх навколо ідеї спільної праці,
направленої на сталий розвиток міста
- реалізації потенціалу нетворкінгу у сфері громадянського суспільства

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація
проєкту за технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Інститути громадянського суспільства, жителі міста Києва, молодь (хлопці та
дівчата), чоловіки та жінки

7. Опис проблеми, на вирішення якої
спрямований проєкт за технічним завданням

- Недостатня кількість відкритих безоплатних майданчиків для зустрічей і
змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів
- Відсутність майданчиків для безоплатного юридичного та бухгалтерського
консультування представників інститутів громадянського суспільства та
представників органів самоорганізації населення
- Обмежена кількість місць з сучасним обладнанням і матеріально-технічною
базою для консультування жителів міста щодо актуальних питань

8. Очікувані кількісні результати від реалізації
проєкту за технічним завданням:
- кількість створених хабів, од.

2021 рік
1

2022 рік

2023 рік

1*
____________

1**
____________

Разом
3

* та підтримка
одного створеного у
2021 році

** та підтримка двох
створених у 2021 2022 роках

9. Очікувані якісні результати від реалізації
проєкту за технічним завданням

- Забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і
змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів
- Збільшення кількості місць з сучасним обладнанням і матеріально-технічною
базою для консультування жителів міста щодо впровадження міських політик
- Технічне оснащення хабів
- Вироблення концепції діяльності хабів, проведення робочих консультацій з
громадськістю та експертами щодо визначення формату створення та діяльності
хабів
- Запровадження пілотного проєкту роботи хабів

10. Основні заходи проєкту за технічним
завданням

- Вивчення міжнародного досвіду функціонування відкритих офісів у форматі
"openspace"
- Оренда приміщень
- Проведення ремонту, закупівля меблів та обладнання
- Консультування жителів міста щодо діяльності місцевих органів влади
- Проведення круглих столів, засідань, тренінгів тощо

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним
завданням, тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

6480,0

6720,0

9360,0

22560,0

6480,0

6720,0

9360,0

22560,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання
(за потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в
рамках Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери
міста Києва на 2019 - 2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на відповідний період

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.10.25. Школа місцевої демократії
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Школа місцевої демократії

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та
контролю міської політики
Завдання:
- налагодження комунікації "влада-громадськість"

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Створення Школи місцевої демократії, яка забезпечить комплексний
підхід до підвищення обізнаності киян про існуючі інструменти
громадської участі та їх використання у процесах прийняття рішень
- Підвищення спроможності киян у належному використанні інструментів
партисипації та участі у процесах прийняття рішень
- Підвищення активності громадян у використанні інструментів участі та
посилення самоорганізації населення
- Налагодження взаєморозуміння та співпраці між владою та громадою

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці міста Києва, представники органів місцевого самоврядування
та органів виконавчої влади, представники інститутів громадянського
суспільства

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Відсутність у м. Києві єдиного підходу до ознайомлення киян з
інструментами громадської участі
- Недостатній рівень знань киян або неправильне застосування того чи
іншого підходу до вирішення питання, неможливість використання для

вирішення своїх проблем інструментів участі, що передбачені законами
України та рішеннями Київської міської ради
- Недостатнє залучення мешканців столиці до процесу прийняття рішень
на ранньому етапі, що призводить у майбутньому до конфліктів між
владою та громадою
- Потреба представників структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що
відповідають за налагодження комунікації, у підвищенні своїх знань та
навичок "діалогу" та ораторського мистецтва
8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

- кількість навчальних заходів (шт.)

25

30

35

90

- кількість виготовлених відеоінструкцій (шт.)

4

6

8

18

20000

30000

40000

90000

1

1

1

3

- кількість виготовленої методологічної поліграфічної
продукції (шт.)
- організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності
киян з інструментами участі
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив

- Створення Школи місцевої демократії
- Підвищення спроможності киян щодо використання інструментів
партисипації
- Позитивний вплив на процеси прийняття державних рішень
- Створення та реалізація нових ініціатив та проєктів
- Підвищення рівня довіри до органів влади

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Проведення навчальних заходів за формами:
- очна форма: лекції, семінари, тренінги, воркшопи
- дистанційна форма: вебінари, онлайн консультації тощо
- виготовлення відеоінструкцій щодо ефективного використання
інструментів участі
- виготовлення методологічної поліграфічної продукції

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

1065,0

1530,0

2055,0

4650,0

бюджет міста Києва

915,0

1330,0

1805,0

4050,0

інші джерела (зазначити)

150,0

200,0

250,0

600,0

усього, зокрема:
державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватись в рамках Міської цільової програми "Сприяння розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2020 - 2022 рр." (частково).
Проєкт забезпечений трудовими ресурсами необхідної кваліфікації, за
необхідністю можуть залучатись ресурси ззовні

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.10.26. Київ медіа простір
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Київ медіа простір

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та
контролю міської політики.
Завдання:
- налагодження комунікації "влада-громадськість"

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Підвищення медіаграмотності та освіченості населення як запоруки
протидії інформаційній пропаганді з боку країни-агресора
- Сприяння формуванню, розвитку і підвищенню ефективності взаємодії
громади та влади міста шляхом покращення медіаграмотності
- Організація навчального центру для представників міської влади та

громадськості, а саме: проведення тренінгів, майстер класів, лекцій у
сфері медіаосвіти
5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ та передмістя

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Громада міста Києва, молодь (хлопці, дівчата), дорослі (чоловіки, жінки),
представники міської влади та громадянського суспільства, журналістифрілансери, закордонні журналісти, блогери

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Необхідність розвитку інформаційної грамотності та освіченості
громадян в інформаційній сфері, особливо за умов постійного
інформаційного та пропагандистського впливу з боку країни-агресора
щодо України
- Створення можливості зловживань та спекуляцій в інформаційній сфері
та їх наслідків через недостатність грамотності та освіченості громадян
- Необхідність підвищення рівня культури спілкування представників
влади та комунальних структур зі ЗМІ

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- тренінгові програми - 36 циклів/рік;
- загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках
хабів - 5808 год/рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

18

36

36

90

2904

5808

5808

14520

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив

- Підвищення медіаграмотності як важливого елементу у формуванні
громадської свідомості і особистої відповідальності у всіх сферах
- Сприяння усвідомленню та запровадженню на базовому рівні усіх
екологічних, соціальних та інших міських програм

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Комплексні тренінги, тематичні конференції, цільові семінари,
конференції, медіафоруми

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

3000,0

3300,0

3700,0

10000,0

3000,0

3300,0

3700,0

10000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Міської цільової програми розвитку
інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019 - 2021 роки та
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний
період.
Проєкт забезпечений трудовими ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.11.27. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Умова 5 реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року Реалізація концепції KyivSmartCity
Завдання 1. Створення сучасної ефективної платформи управління
міською інфраструктурою та даними

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Використання мережі Інтернет для збирання, обробки та аналізу
великих масивів даних, отриманих від пристроїв, датчиків, сенсорів,
приладів передачі інформації, що вбудовані в різноманітні
інфраструктурні об'єкти, програмних засобів для прийняття оперативних
та ефективних рішень щодо управління роботою міського господарства,
переважно без втручання людини
- Забезпечення раціонального управління ресурсами міста. Виключення

необхідності участі людини в деяких процесах за рахунок використання
інтелектуальних інтерфейсів
5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці та гості міста Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Відсутність у місті Києві платформи Інтернету речей як основи для
реалізації завдань щодо управління містом із застосуванням сучасних
технологій, зокрема використання вимірювальних пристроїв на об'єктах
навколишнього середовища, вихідний сигнал від яких передається через
мережу Інтернет до автоматизованих систем контролю та керування
процесами

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість датчиків та сенсорів, одиниць

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

500

500

1000

2000

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив
- екологічний вплив

- Перерозподіл використання людських ресурсів
- Забезпечення комфортних умов життя для мешканців та гостей міста
Києва
Сповіщення та надання даних від датчиків та сенсорів міським службам
(відповідно до напрямів їхньої діяльності) про забруднення повітря,
переповнені баки для збору сміття, перевищений рівень води в
каналізаційних люках тощо для вжиття оперативних заходів реагування
- Сприяння збереженню навколишнього середовища міста та комфортних
умов життя

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Закупівля та встановлення обладнання
- Створення, дооснащення та супроводження мережі, що складається із
взаємопов'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані датчики та
сенсори
- Розвиток програмного забезпечення платформи
- Закупівля додаткових модулів
- Забезпечення процесу передачі й обміну даними між об'єктами міської
інфраструктури і комп'ютерними системами

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

30000,0

30000,0

40000,0

100000,0

30000,0

30000,0

40000,0

100000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки та Програми соціального і
економічного розвитку міста Києва (у частині реалізації Концепції Київ
Смарт Сіті) на відповідний період.
Виконання заходів проєкту буде забезпечено працівниками високої
кваліфікації з достатнім фаховим досвідом у побудові програмнотехнічних комплексів та створення міських систем відеоспостереження.
Забезпечено розробку ескізного проєкту на створення автоматизованої
системи побудови опорної безпроводової мережі для системи раннього
оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу. Проєкт
розвитку відповідає смарт-спеціалізації м. Києва

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
2.12.28. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів
влади і служб
Завдання 3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста
задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення
міжвідомчої взаємодії

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Створення ситуаційного центру протидії загрозам загальноміського
призначення для забезпечення спільної роботи структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), міських служб (рятувальні, медичні тощо), правоохоронних
органів за визначеним алгоритмом реагування та вирішення проблем
безпеки на всіх рівнях; здійснення оперативного моніторингу, реагування
та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації,
транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг)
- Здійснення централізованого керування інфраструктурними системами
міста

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці та гості міста Києва

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Відсутність єдиного міського центру координації та управління
діяльністю служб міста під час надзвичайних ситуацій, аварій тощо
- Відсутність централізованого керування інфраструктурними системами
міста

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість центрів

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

-

1

-

1

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Централізоване керування інфраструктурними системами, координація
роботи служб міста
- Оперативний моніторинг
- Оперативне реагування на події
- Оперативне вирішення проблемних питань в сфері безпеки (аварії,
надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних
послуг)

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Проведення організаційних заходів щодо створення ситуаційного центру
протидії загрозам у м. Києві
- Закупівля обладнання, закупівля програмного забезпечення.
- Будівництво ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

150000,0

50000,0

70000,0

270000,0

150000,0

50000,0

70000,0

270000,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Комплексної міської цільової програми
"Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки та Програми соціального і
економічного розвитку міста Києва на відповідний період.
Виконання заходів проєкту буде забезпечено працівниками високої
кваліфікації з достатнім фаховим досвідом у побудові програмнотехнічних комплексів та створення міських систем відеоспостереження

Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток
культури у місті Києві
Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
3.1.1. Збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва

1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх
ресурсного потенціалу

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток
культури у м. Києві
Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини
міста Києва
Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини
Захід: Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини, а також
створення умов для сучасного використання таких об'єктів (в т. ч. їх
пристосування до туристичної та музейної діяльності)

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Запобігання руйнуванню об'єктів культурної спадщини
- Збереження об'єктів культурної спадщини шляхом проведення
реставраційно-ремонтних робіт

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці м. Києва та туристи, що цікавляться історичною спадщиною
столиці України

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Приведення пам'яток до задовільного технічного та експлуатаційного
стану

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтнореставраційні роботи, одиниць

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

4

4

2

10

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

- Збільшення надходжень до міського бюджету від проведення
туристичної діяльності
- Популяризація історичного середовища
- Підвищення якості містобудівного історичного середовища реставрацією
існуючих споруд і відбудовою зруйнованих

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Приведення пам'яток до задовільного технічного та експлуатаційного
стану шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт.

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

23847,0

69180,1

25500,0

118527,1

23847,0

69180,1

25500,0

118527,1

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Міської цільової програми "Охорона та
збереження культурної спадщини м. Києва на 2019 - 2021 роки" та
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний
період.
Проєкт забезпечений:
- необхідною технічною документацією/ наявне економічне обґрунтування
з деталізацією по об'єктам;
- необхідними матеріальними (земля, обладнання) та трудовими
ресурсами необхідної кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Популяризація культурної спадщини міста Києва

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному, екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток
культури у м. Києві
Стратегічна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини
міста Києва
Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини

4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Підвищення обізнаності та посилення залучення громад у процес
імплементації Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної
спадщини
- Створення платформи для діалогу та взаєморозуміння серед усіх
зацікавлених сторін, залучених до збереження спадщини релігійного
призначення

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Представники релігійних громад, співробітники правоохоронних органів,
громадські активісти, представники місцевих органів влади (молодь, діти,
дорослі, особи з інвалідністю).

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

Недостатня інформованість, відсутність навичок та вмінь у представників
релігійних громад, співробітників правоохоронних органів, представників
місцевих органів влади, прямо залучених до управління та використання
об'єктів спадщини релігійного призначення

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість проведених воркшопів, од.

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

10

10

10

30

9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- соціальний вплив

- Вирішення питання більш глибокого розуміння значущості об'єктів, а
також ролей і обов'язків місцевих органів влади, полягає у налагодженні
тісного діалогу між усіма зацікавленими учасниками для нарощення
потенціалу громад, які є справжніми хранителями цих об'єктів

10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

Проведення серії воркшопів, з нарощення потенціалу, присвячених
збереженню, розвитку та оновленню культурної спадщини міста Києва

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:
усього, зокрема:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0

100,0

100,0

300,0

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Міської цільової програми "Охорона та
збереження культурної спадщини м. Києва на 2019 - 2021 роки" та
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний
період.
Проєкт забезпечений необхідними трудовими ресурсами необхідної
кваліфікації

Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку
3.2.3. Забезпечення галузі "Культура" та креативних індустрій сучасною інфраструктурою
1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального
розвитку

Забезпечення галузі "Культура" та креативних індустрій сучасною
інфраструктурою

2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з
Державної стратегії регіонального розвитку, якій
відповідає проєкт за технічним завданням

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах

3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та
завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
яким відповідає проєкт за технічним завданням

Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.6. Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання 1.1. Розвиток території міста
Сектор 3.2. Культура
Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій
сучасною інфраструктурою

Завдання 1.1. Створення нових об'єктів культури
Завдання 1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до
вимог часу
4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням

- Створення належних умов для утримання тварин у Київському
зоологічному парку загальнодержавного значення, поліпшення
інженерного оснащення території
- Створення належних умов для розміщення інформаційних і медійних
служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з метою створення якісного телевізійного
контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста
- Впровадження автоматизованої системи обліку експонатів у музеях та
покращення їх зберігання
- Створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу
бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів
- Приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог
європейського і світового рівня технічного оснащення
- Капітальний ремонт будівель кінотеатрів з одночасним
переформатуванням концепції кінотеатру як культурного центру
- Розвиток міжнародних культурних зав'язків
- Популяризація кращих національних традицій і обрядів, збереження і
розвиток багатої національної музичної спадщини
- Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної
ідентичності представників національних меншин

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за
технічним завданням

м. Київ та передмістя

6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за
технічним завданням

Мешканці м. Києва та передмістя

7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований
проєкт за технічним завданням

- Відсутність приміщень для здійснення діяльності закладів культури
- Застаріла матеріально-технічна база та технологічна інфраструктура
бібліотек
- Низький рівень інформатизації
- Відсутність технологічних умов для розвитку національної кіноіндустрії
- Недостатнє оснащення музеїв м. Києва технічним обладнанням для
оцифровки експонатів та створення сучасних експозицій
- Відсутність належних умов для збереження, відродження та розвитку
етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії
осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві
- Недостатня підтримка творчих ініціатив професійних мистецьких
колективів щодо втілення оригінальних авторських проєктів, проведення
міжнародних фестивалів та спільних мистецьких проєктів
- Відсутність умов для розвитку інституцій культури

8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- кількість оновлених закладів культури, од.
9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за
технічним завданням:
- економічна та/або бюджетна ефективність реалізації
проєкту
- соціальний вплив

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

9

10

13

32

- Підвищення ефективності використання будівель та споруд закладів
культури
- Розвиток міжнародних культурних зав'язків
- Забезпечення галузі культури сучасною інфраструктурою
- Організація належних умов для утримання тварин, які відповідають
міжнародним стандартам
- Створення належних умов для роботи телерадіокомпанії "Київ", якісного
телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних
подій міста
- Стимулювання культурної пропозиції та просування ініціатив у
соціально-економічному розвитку міста
- Покращення умов для відпочинку відвідувачів, доступність для
маломобільних груп населення
- Популяризація кращих національних традицій і обрядів, збереження і
розвиток багатої національної музичної спадщини
- Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної
ідентичності представників національних меншин
- Збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх
національностей, які проживають у м. Києві, задоволення їхніх
національно-культурних потреб
- Розвиток мережі закладів мистецької освіти
- Створення нових об'єктів культури та культурних осередків на
районному рівні
- Формування нових експозицій тварин за екологічним принципом, в тому

числі багатовидових (змішаних) експозицій різних видів тварин за
принципом ландшафтного занурення
10. Основні заходи проєкту за технічним завданням

- Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку
загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському
районі м. Києва
- Реконструкція будівлі кінотеатру ім. Гагаріна з розміщенням
адміністративних та робочих приміщень КП КМР "ТК "Київ", КП
"Радіостанція "Голос Києва" та КП "Вечірній Київ" на вул. Щусєва, 5
- Створення та розвиток Європейського культурного центру у будівлі
кінотеатру "Краків" на Русанівській набережній, 12
- Створення Київського муніципального дому національностей у будівлі
кінотеатру "Дніпро" на просп. Юрія Гагаріна, 7
- Капітальний ремонт будівель театрів, музеїв, клубів комунальної
власності територіальної громади міста Києва оновлення, їх матеріальнотехнічної бази
- Капітальний ремонт та благоустрій території парків культури та
відпочинку

11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням,
тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

усього, зокрема:

649447,8

680380,6

500232,1

1830060,5

649447,8

680380,6

500232,1

1830060,5

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
бюджет міста Києва
інші джерела (зазначити)
12. Інша інформація щодо технічного завдання (за
потреби)

Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть
реалізовуватися в рамках Комплексної міської цільової програми
"Столична культура: 2019 - 2021 роки"
Проєкт розвитку відповідає смарт-спеціалізації міста Києва "Креативна
індустрія", визначеної рішенням Київської міської ради від 19.12.2019 N
488/807, в частині розвитку інфраструктури для діяльності у сфері
культури

Київський міський голова
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