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Додаток 1
Форма № 02-ЗВІТ (річний)
Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
за 2018 рік
Період реалізації
Результат
завдання/заходу
виконання
Інформація про виконання
№ п/п
Програми,
завдання/заходу
завдань/заходів Програми
рік/роки
Програми
1
2
3
4
5
Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва
Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва
Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств
Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання
1
Розробка
довгострокової
2018-2019
У процесі
У 2018 році розроблено проект Концепції інтенсифікації
Концепції
інтенсифікації
виконання
економічного розвитку міста Києва шляхом визначення
економічного розвитку міста
пріоритетних точок зростання/кластерів у промисловому та
Києва
шляхом
визначення
підприємницькому секторах економіки міста.
пріоритетних
точок
Прийняття Концепції заплановано на 2019 рік
зростання/кластерів
у
промисловому
та
підприємницькому
секторах
економіки міста
2
Активізація
підготовки
2018-2020
У процесі
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
пропозицій
та
проектів
виконання
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
законодавчих
актів
щодо
міської державної адміністрації) проведено нараду за
розробки механізмів підтримки
участю депутатів Київської міської ради та усіх
точок зростання (у т. ч. системи
зацікавлених сторін з питання можливості та доцільності
преференцій і пільг, зокрема,
застосування понижуючого коефіцієнта при розрахунку
зниження розміру податку на
орендної плати за користування земельними ділянками
землю)
промисловими підприємствами міста Києва за умови
виробництва ними інноваційної продукції, за результатами
якої затверджено протокол доручень від 20.20.2018 № 6
(20.02.2018).
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (київської міської державної
адміністрації) від 14.08.2018 № 1476 утворено тимчасову
робочу групу з опрацювання питання щодо плати за землю
для промислових підприємств м. Києва.
Проведено аналіз інформації про сплату земельного
податку та орендної плати за землю за 2017 рік
Назва завдання/заходу
Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
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Розробка та реалізація плану
дій для подальшого розвитку
існуючих,
створення
та
якісного
освоєння
промислових зон

2018-2020

У процесі
виконання

4

Здійснення
організаційної
підтримки
роботи
груп
взаємопов’язаних підприємств
та кластерів

2018-2020

У процесі
виконання

5
промисловими підприємствами м. Києва, за результатами
підготовлено та направлено пропозиції Київському
міському голові В. Кличку стосовно внесення змін до
рішення Київської міської ради від 23.06.2018 № 242/5629
«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» в
частині встановлення розміру орендної плати за право
користування земельними ділянками промисловими
підприємствами на рівні 1% нормативної грошової оцінки
землі терміном на три роки
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.04.2018 № 577 «Про створення робочої групи з
підготовки комплексних заходів, спрямованих на підтримку
столичних товаровиробників».
Проведено засідання робочої групи (24.05.2018), за
результатами якого напрацьовані пропозиції до проекту
Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на
2019–2022 роки (далі – проект Комплексної програми).
Розроблено проект Міської цільової програми сприяння
розвитку промисловості на 2019–2022 роки, заходи якої
включені до проекту Комплексної програми. На даний час
проект Комплексної програми погоджено Департаментом
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
знаходиться на погодженні в Департаменті фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з ПАТ «Чинбар»
проведено засідання Ради освітнього інвестиційнотехнологічного кластеру легкої промисловості м. Києва, на
якому заслухали інформацію про результати діяльності
Кластеру у минулому році та формування плану роботи
Кластеру на 2018 рік (30.01.2018).
Взято участь у II Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми інноваційного розвитку
кластерного підприємництва в Україні» (29.03.2018).
Також, в рамках проведення виставки-презентації продукції
київських товаровиробників «Зроблено в Києві» було
представлено Експозицію кластеру легкої промисловості
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Сприяння
співробітництву
наукових закладів з реальним
сектором
економіки
міста
Києва

2018-2020

У процесі
виконання
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Утворення і підтримка розвитку
зон стрімкого економічного
зростання
з
пріоритетним
розташуванням за межами
історичного центру (у т. ч.
шляхом
створення
індустріальних парків)

2018-2020

У процесі
виконання

5
м. Києва (05.06.2018)
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відібрані пропозиції та
перспективні розробки для промислового комплексу
м. Києва від Наукового парку Київського національного
університету ім. Т. Шевченка за напрямами: фармакологія,
енергетика та енергоефективність, харчова промисловість
тощо, які передані Раді директорів підприємств, установ та
організацій м. Києва.
Проведено спільне засідання Президії Ради директорів
підприємств, установ та організацій м. Києва, Українського
союзу промисловців і підприємців та Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та
систем НАН України стосовно наукових розробок наукової
установи та можливості їх запровадження на промислових
підприємствах м. Києва та практичного використання у
міському господарстві столиці України (05.07.2018).
На розширеному засіданні Президії Ради директорів
підприємств, установ та організацій міста Києва,
представників Президії Національної академії наук України
та Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
розглянуто питання щодо опрацювання та впровадження
нових наукових розробок за галузевими напрямами.
Станом на 01.01.2019 наукові розробки направлені
промисловим підприємствам та установам міста. Зокрема,
ряд розробок інституту впроваджені у виробництво на
ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»
КП «Київським інвестиційним агентством» здійснювалися
підготовчі (передінвестиційні) заходи за проектом
«Створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у
Деснянському районі м. Києва».
Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.02.2018 № 278 проведено актуалізацію складу
робочої групи з питань створення промислового вузла
«Київська бізнес-гавань».
На XXIX міжнародній виставці нерухомості МІРІМ-2018
Київським міським головою В. Кличком представлено
проекти міста, серед яких і проект «Київська бізнесгавань», з метою залучення потенційних інвесторів та
представників великого міжнародного бізнесу (13.03-
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16.03.2018).
З метою розробки проектів землеустрою за 4 земельними
ділянками на вул. Пухівській у Деснянському районі
площами 20,86 га, 23,84 га, 22,07 га, 36,91 га комунальним
підприємством
«Київське
інвестиційне
агентство»
24.04.2018 проведено тендер, за результатами якого
17.05.2018 укладено договір з переможцем – комунальним
підприємством «Київський міський центр земельного
кадастру та приватизації землі» про надання послуг з
розробки
проекту землеустрою
щодо
відведення
відповідних земельних ділянок.
Проекти
землеустрою,
розроблені
комунальним
підприємством «Київський міський центр земельного
кадастру та приватизації землі» за чотирма земельними
ділянками загальною площею 103,68 га, у встановленому
порядку проходять процедуру погодження.
Станом на 01.01.2019 проекти землеустрою за
3 земельними ділянками погоджені та направлені для
реєстрації у земельному кадастрі.
Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішньому ринках
Розвиток
інформаційної
2018-2020
Виконано
Продовжувалася робота щодо наповнення інформаційної
системи
«Промисловість
і
(завдання
системи
«Промисловість
і
наука
Києва»
наука
Києва»
з
метою
2018 року)
(http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які
популяризації
продукції
планується закупити розпорядниками коштів бюджету
промислового комплексу міста
м. Києва (у системі запроваджено автоматичне двостороннє
Києва на внутрішньому та
інформування: замовників – про виробничі можливості
зовнішньому ринках
промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств
– про потребу міського господарства у товарній продукції).
Станом на 01.01.2019 система містить відомості про
12420 видів продукції, що потрібна міському господарству,
та інформацію про 235 промислових підприємств м. Києва,
які звітують до Головного управління статистики в м. Києві
за формами 1-П та 1-ПЕ
Організація
виставкових
2018-2020
Виконано
Проведено конкурс «Столичний стандарт якості» та під час
заходів та конкурсів (у т. ч.
(завдання
проведення Інвестиційного форуму міста Києва–2018
«Кращий експортер року»,
2018 року)
проведено
урочисту
церемонію
нагородження
«Столичний стандарт якості»
12 підприємств-переможців,
яким
вручено
диплом
тощо)
«Столичний стандарт якості», сертифікат відповідності за
системою CERTEX та надано право маркування своєї
продукції
знаком
«Столичний
стандарт
якості»
(27.11.2018).
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
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Підтримка
та
залучення
київських виробників до участі
у
виставкових
заходах,
конкурсах тощо

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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Співпраця
з
Торговопромисловою палатою України
та
Київською
торговопромисловою палатою з питань
максимального використання
потенціалу
торгових
представництв
України
за
кордоном

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
ради (Київської міської адміністрації) від 21.03.2018 № 461
внесено зміни до складу комісії з проведення конкурсу
«Кращий експортер року».
Відбулося засідання Комісії з проведення конкурсу
«Кращий експортер року» за результатами фінансовогосподарської діяльності підприємств за 2017 рік.
Переможцями конкурсу визначено 22 підприємства
м. Києва (25.05.2018)
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 02.03.2018 № 327 про внесення змін до розпорядження
від 11.01.2017 № 13 «Про проведення виставок-презентацій
промислової продукції київських виробників «Зроблено в
Києві».
05.06.2018 виставкова експозиція розміщувалася на площі
3500 м², де свої досягнення представили 182 промислових
підприємств-виробників із 10 районів Києва, 80 наукових
установ НАН України. В експозиції взяли участь
312 учасників, серед яких промислові підприємства
машинобудівної,
оборонної,
харчової,
легкої,
фармацевтичної та інших галузей; виробники будівельних
матеріалів, медичної техніки, хімічної продукції; компанії,
що працюють у сфері енергетики та енергоефективності,
екології, транспорту, поліграфії, а також інформаційних
технологій. Проведено 62 перемовини та заключено
2 023 бізнес контактів (виставку відвідало більше
3 700 осіб).
09.10–12.10.2018 58 київських промислових підприємств
взяли участь у Міжнародних виставках «АВІАСВІТ-XXI»,
«Зброя та безпека» та «Технології захисту».
25.10–26.10.2018
15
промислових
підприємств
презентували свою продукцію на Першому форумі регіонів
України та Республіки Білорусь (м. Гостомель, Республіка
Білорусь) тощо
Взято участь у:
- спільному засіданні Київської торгово-промислової
палати та Міжнародного Трейд-клубу, на якому проведено
презентацію інвестиційних проектів підприємств членів
Київської торгово-промислової палати;
- нараді з головою Комітету підприємців туристичноготельної індустрії Торгово промислової палати України
щодо
проведення
Міжнародної
виставки
«China
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Розробка міських цільових
програм
виробництва
необхідної
столичному
господарству
продукції
промислового
комплексу
м. Києва

2018-2020

У процесі
виконання

Завдання 1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС
Проведення
інформаційно2018-2020
Виконано
консультативних заходів
з
(завдання
імплементації
законодавства
2018 року)
ЄС з питань промислових
стандартів
та
оцінок
відповідності ЄС
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International Import – 2018» у м. Шанхай (Китай);
- засіданні коопераційної сесії «Коопераційні можливості
м. Києва. Перспективи кооперації в сфері високих
технологій», в рамках виставки-презентації продукції
київських товаровиробників «Зроблено в Києві», за участі
Київської
Торгово-промислової
палати,
Торговопромислової палати України, членів Міжнародного трейдклубу, іноземних торгових палат, провідних промислових
підприємств м. Києва, бізнесу, інноваційних площадок і
центрів, High-tech офісу України (05.06.2018);
- конференції «Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та
бізнесу» за участю Прем’єр міністра України Володимира
Гройсмана (майже 600 учасників) тощо
Розроблено проект Міської цільової програми сприяння
розвитку промисловості на 2019–2022 роки, заходи якої
включені до проекту Комплексної міської цільової
програми
сприяння
розвитку
підприємництва,
промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки. На
даний час проект Комплексної програми погоджено
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та знаходиться на погодженні в Департаменті
фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
Крім того, Департаментом промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) проведено
закупівлю послуг з розробки та впровадження Концепції
нарощування промисловими підприємствами м. Києва
експортного потенціалу, зокрема в країни ЄС
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) організовано та проведено:
- круглий стіл «Експортний потенціал міста Києва –
реалії та нові можливості» під час проведення виставки –
презентації промислової продукції київських виробників
«Зроблено в Києві» (05.06.2018);
- спільно з Київською Торгово-промисловою палатою
«Круглий стіл з питань виходу продукції підприємств міста
Києва на європейський ринок «Особливості виходу на
ринок ЄС: практичні кроки для підприємств міста Києва»».

6

7
1

2

3

4

5
Під час проведення заходу обговорено питання пов’язані з
підтримкою та просуванням продукції київських
підприємств на ринок ЄС, надання допомоги у підготовці
до роботи з партнерами з країн ЄС та практичних
рекомендацій у виході на європейський ринок з
визначенням інструментів підтримки тощо (за участю
124 осіб, 13.12.2018)

Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу
Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва
13
Розробка
і
подання
до
2018-2020
У процесі
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
центральних органів виконавчої
виконання
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
влади дерегуляційних ініціатив
міської державної адміністрації) у 2018 році організовано
(у т. ч. щодо спрощення
проведення опитування районними в місті Києві
адміністративних
процедур,
державними адміністраціями підприємців відповідних
пов’язаних
з
відкриттям,
районів та їх громадських об’єднань щодо проблемних
веденням та закриттям бізнесу)
питань ведення бізнесу, які можуть бути вирішені на
місцевому та державному рівнях, і які зміни необхідно
внести до діючих нормативно-правових актів.
Станом на 01.01.2019 Департаментом промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
опрацьовано отримані пропозиції щодо проблемних питань
ведення бізнесу та вирішення цих питань на місцевому та
державному рівнях, які в подальшому будуть направлені
відповідним структурним підрозділам виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для розгляду їх в установленому порядку
14
Прозоре обговорення проектів
2018-2020
Виконано
На Єдиному веб-порталі територіальної громади міста
регуляторних актів Київської
(завдання
Києва (https://kyivcity.gov.ua) у 2018 році оприлюднено
міської ради та КМДА (у т. ч. за
2018 року)
50 проектів
регуляторних
актів
з
відповідними
рахунок залучення суб’єктів
повідомленнями про оприлюднення та аналізами
господарювання міста Києва та
регуляторного впливу, з яких:
їх об’єднань до оцінки витрат
21 – проект рішень Київської міської ради (із них 9 проектів
та економічних вигід «Аналіз
оприлюднено повторно);
затрат і вигід» та М-Тесту)
29 – проектів розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), з
яких 6 проектів – повторно);
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проводився аналіз
регуляторного впливу стосовно дотримання вимог
Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit
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Співпраця КМДА з Радою
бізнес-омбудсмена
(у
т. ч.
розгляд на експертній групі
окремих скарг підприємців,
поданих
суб’єктами
підприємництва на дії чи
бездіяльність КМДА)

2018-2020

У процесі
виконання

5
analysis» та М-тесту, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 16.12.2015 № 1151, і у разі
необхідності надавалися розробнику регуляторного акту
відповідні роз’яснення
У 2018 році на звернення Ради бізнес-омбудсмена з
приводу скарги:
- ТОВ «Рінко» щодо приведення правил приймання
стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва до
вимог чинного законодавства Департаментом житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
надано відповідні роз’яснення листом від 28.03.2018
№ 058/10-2554 та проведено 29.03.2018 та 26.07.2018
робочі наради;
- ТОВ «Одеон», щодо проводження договору оренди
земельної ділянки:
 Постійною комісією Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надано роз’яснення листом від 31.05.2018 № 08/2811308;
 24.04.2018 на сесії Київської міської ради прийнято
рішення про поновлення ТОВ «Одеон» договору оренди
земельної ділянки;
 10.05.2018 кадастрову справу передано Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для опрацювання в установленому порядку;
- ГС «Київська асоціація скрапленого газу» щодо
врегулювання правил та норм розміщення автогазоправних
станцій та пунктів всіх типів як об’єктів підвищеної
небезпеки в м. Києві Департаментом транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації відповідно до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017
№ 853 «Про утворення робочої групи з підготовки
пропозицій щодо визначення критеріїв, розробки правил та
норм розміщення автогазозаправних станцій та пунктів
всіх типів як об’єктів підвищеної небезпеки та
врегулювання їх розташування на території міста Києва»
(зі змінами) подовжено строк підготовки та надання
пропозицій робочою групою щодо критеріїв, правил і норм
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розміщення автогазоправних станцій та пунктів в м. Києві
Проведення
опитування
2018-2020
Виконано
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
суб’єктів господарювання щодо
(завдання
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
пропозицій
дерегуляції
2018 року)
міської державної адміністрації) у 2018 році організовано
господарської діяльності
проведення опитування районними в місті Києві
державними адміністраціями підприємців відповідних
районів та їх громадських об’єднань щодо проблемних
питань ведення бізнесу, які можуть бути вирішені на
місцевому та державному рівнях, і які зміни необхідно
внести до діючих нормативно-правових актів.
Станом на 01.01.2019 Департаментом промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
опрацьовано отримані пропозиції щодо проблемних питань
ведення бізнесу та вирішення цих питань на місцевому та
державному рівнях, які в подальшому будуть розглянуті в
установленому порядку з відповідними структурними
підрозділами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
Розвиток
та
розширення
2018-2020
Виконано
Для надання допомоги підприємцям з питань ведення
напрямків
діяльності
(завдання
діяльності у столиці функціонує КП «Київський міський
КП «Київський міський бізнес2018 року)
бізнес-центр». У 2018 році Центром укладено 126 договорів
центр»
(у
т. ч.
ремонт
з суб’єктами підприємництва на надання офісних,
приміщення (сума капітальних
інформаційно-консультативних та інших послуг; надано
вкладень
буде
надана
майже 14,2 тис. консультацій
додатково, в разі її визначення))
Проведення консультацій та
2018-2020
Виконано
У 2018 році:
навчання малого і середнього
(завдання
- 10 підприємців звернулося за консультаціями та
бізнесу з питань провадження
2018 року)
роз’ясненнями
на
гарячу
лінію
Департаменту
підприємницької діяльності
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
- з 68 підприємцями відбулася зустріч з директором
Департаменту та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проведено:
- тренінги «Управління ефективністю бізнесу: методи,
інструменти і технології» спільно з Державним вищим

6

10
1

2

3

4

19

Впровадження інформаційної
онлайн-служби для підприємців
з
можливістю
отримання
переліку
всіх
необхідних
дозволів та ліцензій для
відкриття різних видів бізнесу
(віртуальний бізнес-центр)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

20

Проведення та участь у заходах
взаємодії бізнесу та влади

2018-2020

Виконано
(завдання

5
навчальним закладом «Університет банківської справи»
(взяли участь 45 осіб, 12.09–13.09.2018, 26.09–27.09.2018);
- навчальні програми для підприємців м. Києва за темою
«Сучасні
методи
управління
підприємством»
та
«Маркетинг і маркетингова стратегія організації» спільно з
Вищою школою управління Приватного акціонерного
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом» (взяли участь 48 осіб,
19.12–20.12.2018)
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у 2018 році проводилася
робота з впровадження проекту створення он-лайн служби
для підприємців з можливістю отримання переліку всіх
необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів
бізнесу, основою якого є розроблена та діюча канадська
версія он-лайн служби BizPal.
Проведена закупівля послуг за темою: «Обслуговування
інформаційної он-лайн служби для підприємців з
можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і
ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний
бізнес-центр)» та визначено переможця.
Проведено роботи згідно з графіком, зокрема з:
- модернізації он-лайн служби та забезпечення її
технічного аудиту;
- виконання інтеграції он-лайн служби з сервісом
https://regulation.gov.ua/startup тощо.
На даний час проводиться робота з Департаментом
інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо інтеграції зазначеної он-лайн служби з
Єдиним веб-порталом територіальної громади міста Києва
(https://kyivcity.gov.ua).
Також, бізнес-спільнотою розроблено 9 алгоритмів
побудови бізнесу у наступних сферах: закладу торгівлі;
медичної практики; будівельної діяльності; станції
технічного обслуговування автомобілів; хімчистки; ательє з
пошиття та ремонту одягу; плодоовочевої бази;
виробництва меблів, для наповнення проекту «Kyiv
Business City»
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
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2018 року)

Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва
Організація
та
регулярне
2018-2020
Виконано

5
міської державної адміністрації) взято участь у:
- Європейському регіональному форумі «Роль України у
зміцненні європейських ланцюгів доданої вартості та
створенні нових потоків цінностей», який проходив у
приміщенні
Торгово-промислової
палати
України
(21.02.2018);
- XI Міжнародному
бізнес-форумі
«Проблеми
та
перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»,
що проходив у Київському національному торговельноекономічному університеті (22.03.2018);
- Міжнародному бізнес-форумі «Бізнес WOMAN 2018»,
метою якого є консолідація жінок бізнесу, політики та
соціальної сфери задля налагодження тісної співпраці
(23.04.2018);
- III відкритому економічному форумі «Економічне
зростання та створення робочих місць: порядок денний для
України» (18.05.2018);
- Форумі бізнес- і IT–лідерів, що проходив на концертному
майданчику Stereo Plaza (21.06.2018);
- Національному форумі розвитку МСБ 2018: «Час
зростати». Програма форуму складалася з тематичних
дискусійних панелей з питань імплементації європейських
програм підтримки МСБ в Україні (26.06.2018);
- II Антирейдерському форумі з розгляду проблем
рейдерського захоплення бізнесу в Україні (03.08.2018);
- бізнес-форумі «10 успішних стратегій залучення
інвестицій», на якому обговорено практичні кейси
великого бізнесу на підтримку малого та середнього
бізнесу (12.09.2018);
- Інспекційному форумі «ПЕРЕВІРОК.NET», на якому
детально розглянуто нові вимоги держави до бізнесу та
плани інспекцій на 2019 рік (17.10.2018);
- IX Міжнародному форумі «День польського бізнесу в
Україні», який проведено з метою створення майданчику
для обміну ідеями, налагодження співпраці та сприяння
притоку прямих іноземних інвестицій тощо (15.11.2018)
тощо.
Продовжено роботу Координаційних рад підприємців в
м. Києві. У звітному періоді проведено 16 засідань
районних координаційних рад підприємців міста Києва
У 2018 році Київським молодіжним центром проведено
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конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед
молоді м. Києва, в рамках якого до конкурсів та майстеркласах залучено: «Стартап по-українськи: 10 кроків до
успіху», «Event management: здобуваємо навички
підприємництва», «Інтернет маркетинг для новачків»,
«Франдрайзинг», «Пошук інвестора від А до Я», семінар
«Як заробляють блогери», «Ефективні переговори: 6 кроків
до успіху», «Бізнес планування», «З чого починається
власна справа», «Проектній менеджмент», «Інструменти
розвитку бізнесу», семінар «Гранти для бізнесу».
За результатами конкурсу визначено 6 переможців у
номінаціях «Соціальний проект», «Виробництво, сфера
послуг і торгівля»
Організовано та проведено:
- навчання з питань державної допомоги для структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних в
місті Києві державних адміністрацій спільно з
Антимонопольним комітетом України (22.03.2018);
- зустріч з керівником інформаційно-аналітичного центру
«Consulting Group 2027» В. Тиркало Fundacja Central
European Academy Studies and Certifications з питань
подальшої співпраці (23.03.2018).
Взято участь у:
- засіданні круглого столу на тему: «Державна політики
щодо малого бізнесу України 2018: виклики та очікування».
Основною темою заходу став – стан та проблеми малого
бізнесу в Україні (01.02.2018);
- засіданні Комітету підприємців малого та середнього
бізнесу при Торгово-промисловій палаті України у формі
круглого столу на тему: «Маски-шоу стоп: покращення
бізнес клімату чи нові виклики» (14.02.2018);
- нараді з питань організації 10 ярмарки інвестицій у Китаї
(COIFAIR), яка відбулася у Торгово-промисловій палаті
України (06.03.2018);
- інформаційному дні щодо можливостей Європейської
програми транскордонного обміну ERASMUS для молодих
підприємців (COSME), що проходив в приміщенні Торговопромислової палати України (16.03.2018);
- робочій нараді з представниками Державної регуляторної
служби України з питань здійснення регуляторної
діяльності на території міста Києва (22.03.2018);
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- засіданні круглого столу на тему: «Ефективні
інструменти для розвитку малого та середнього бізнесу»
(27.03.2018);
- засіданні Комітету підприємств малого та середнього
бізнесу, на якому обговорювався проект Закону України
«Про національне бюро фінансової безпеки України» та
діяльність Міжнародного комерційного арбітражного суду
при Торгово-промисловій палаті України у вирішенні
зовнішньоекономічних спорів (17.04.2018);
- практичному семінарі «Вихід на ринки ЄС: проблеми,
можливості, інструменти», на якому презентовано новий
інструмент виходу українського малого та середнього
бізнесу на ринок ЄС – маркетплейс 4BIZ2.BIZ (20.04.2018);
- робочому семінарі «Залучення інвестицій та сприяння
економічному розвитку міста» за сприянням GIZ
(23.04.2018);
- круглому столі на тему «Яка валютна лібералізація
потрібна малому та середньому бізнесу» (17.05.2018);
- засіданні Комітету підприємців малого та середнього
бізнесу при Торгово промисловій палаті у формі круглого
столу на тему: «Обговорення закону України про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:
чого очікувати бізнесу» (21.05.2018);
- заході «Ukrainian-Estonian Women Business Forum» за
участі Президента Естонії Керсті Кальюлайд. Мета заходу –
надихнути молодих жінок на створення власного бізнесу
тощо (23.05.2018);
- презентації першого Innovation Report: Ukraine in the
Global Innovation Dimension, під час якого розглядалися
теми наукових досліджень та технічних розробок, динаміка
інноваційної активності, інтереси міжнародних компаній в
Україні тощо (29.05.2018);
- круглому столі «Професії майбутнього та реалії України»
(08.06.2018);
- заході «Гараж ідей «Як вирішувати соціальні проблеми
бізнес-методами», що проходив в межах проекту
«Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за
ініциативою «знизу» за підтримки ЄС (08.06.2018);
- засіданні керівної групи проекту «Підвищення
конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток
Польсько-українського економічного співробітництва»
(06.07.2018);
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- круглому столі на тему: «Про наявні проблеми у боротьбі
з економічною злочинністю» за підтримки Міжнародного
фонду відродження та фонду Фрідріха Наумана
(09.07.2018);
- круглому столі «Бізнес-асоціації в Україні можливості та
виклики» (18.07.2018);
- спільному розширеному засіданні Антикризової ради
українського
союзу
промисловців
і
підприємців
(20.07.2018);
- освітньому семінарі-практикумі для представників
підприємств та підприємців «Жити по-новому: нові правила
ведення бізнесу» (02.08.2018);
- соціологічному дослідженні (фокус-груповій дискусії) на
тему поінформованості про державну політику у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України на
території міста Києва (03.08.2018);
- зустрічі компаній-членів Американської торгівельної
палати в Україні стосовно посилення діалогу між
виконавчим органом Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та бізнес-спільнотою,
обговорення перспектив покращення інвестиційного та
бізнес-клімату (19.10.2018);
- зустрічі Комітету сприяння малому та середньому
бізнесу при Київській торгово-промисловій палаті
«Підсумки року: ТОП – 10 інструментів маркетингу,
перевірки, податкові спори, доступне кредитування
(05.12.2018);
- Польсько-українській конференції в м. Києві «Міська
економіка та територіальний розвиток. Європейські моделі
управління муніципальної інфраструктури. Презентація
Європейського досвіду в організації та управлінні
комунальними та житловими секторами» (12.12.2018);
- Європейському тижні підприємництва «Програми
Європейського Союзу для розвитку вашого бізнесу»
(13.12.2018) тощо
У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури
підтримки підприємництва.
Станом на 01.01.2019 за останніми оперативними даними
Головного управління статистики у м. Києві налічувалося
5890 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва,
зокрема:
157 бізнес-центрів,
13 бізнес-інкубаторів,
33 технопарки, 429 лізингових компаній, 267 кредитних
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спілок,
57 фондів
підтримки
підприємництва,
1466 інвестиційних фондів і компаній, 476 інноваційних
фондів і компаній, 658 інформаційно-консультативних
установ, 310 громадських об’єднань підприємців, 227 бірж
та 957 страхових організацій.
Активно співпрацювали з місцевими органами влади
17 установ інфраструктури підтримки підприємництва
(бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри
сприяння підприємництву), якими протягом 2018 року
надано 14,4 тис. консультацій, підготовлено 591 пакет
установчих
документів,
проведено
22 маркетингові
дослідження, 26 бізнес планів, 1 інвестпроект, 19 засідань
круглих столів за участю 204 осіб та 70 семінарів за участю
1038 осіб
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) укладено договори про
співробітництво в рамках надання з ПАТ «Укргазбанк»,
ПАТ «Кредобанк», ПАТ «ПроКредит Банк», ПАТ «Вест
файненс енд кредит банк», ПАТ «Державний банк
«Ощадний банк України».
Станом на 01.01.2019 фінансово-кредитну підтримку
отримали 7 підприємств.
На головній сторінці Єдиного веб-порталу територіальної
громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/) створено
рубрику «Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого
та середнього підприємництва у місті Києві» та розміщено
посилання на інтернет-ресурсі Головного управління
Державної
фіскальної
служби
у
м. Києві
(http://kyiv.sfs.gov.ua).
З питань надання фінансово-кредитної підтримки
організовано та проведено:
- зустріч з генеральним директором ТОВ «Реабілітімед»
О. Радиновичем (24.01.2018);
- зустріч з виконавчим директором Німецько-Українського
фонду В. Майбородою (29.01.2018);
- виїзну зустріч на ТОВ «Фірма «Фавор» (16.02.2018);
- зустріч керівництва Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
керівництвом Німецько-Українського фонду (05.03.2018);
- наради з питань фінансово-кредитної підтримки суб’єктів
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малого та середнього підприємництва у місті Києві за
участі представників Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
керівництвом Німецько-Українського фонду (05.03.2018,
14.08.2018, 22.08.2018, 19.09.2018, 29.11.2018);
- skype-консультацію та зустріч-консультацію з питань
впровадження фінансово-кредитної підтримки суб’єктів
малого та середнього підприємництва у місті Києві для
працівників Білоцерківської міської ради (20.09.2018 та
18.10.2018 відповідно).
Зокрема, взято учать в організації та проведенні спільно з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та
Офісом ефективного регулювання (BRDO) заходу Smart
Business Challenge 2018. Під час проведення заходу
презентовано програму фінансово-кредитної підтримки
суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті
Києві (25.10.2018).
Ведеться постійна робота з популяризації програми
фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та
середнього підприємництва у місті Києві.
Програму презентовано:
- Радам
директорів
промислових
підприємств
у
Голосіївській (24.04.2018), Оболонській (22.02.2018),
Дніпровській (22.02.2018), Печерській (за участю членів
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва
(15.03.2018)), Шевченківській (21.03.2018), районним в
місті Києві державним адміністраціям;
- Координаційній раді з питань розвитку підприємництва
при Оболонській (14.02.2018), Деснянській (19.02.2018),
Солом’янській (20.02.2018), районним в місті Києві
державним адміністраціям;
- на розширеній зустрічі з підприємцями в Подільській
районній в місті Києві державній адміністрації (22.02.2018);
- під час заходу для жінок – підприємців малого та
середнього бізнесу (30.05.2018);
- в рамках проведення круглого столу: «Експортний
потенціал міста Києва – реалії та нові можливості» на
виставці – презентації промислової продукції київських
виробників «Зроблено в Києві» (05.06.2018);
- на Національному Форумі розвитку МСБ 2018: «Час
зростати!» (26.06.2018);
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Завдання 2.4. Розвиток споживчого ринку
Підвищення подальшого рівня
якості та культури побутового
обслуговування
населення
м. Києва шляхом проведення
міського
конкурсу-огляду
суб’єктів
господарювання
сфери
побутового
обслуговування на присвоєння
звання зразкового у м. Києві

5
- на конференції «Нова індустріалізація» (11.12.2018).
Фахівці Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) взяли участь у
роботі II фінансового ярмарку, який відбувся у м. Харкові,
де обмінялися досвідом з підтримки малого та середнього
підприємництва з колегами та представниками бізнесспільноти (26.04.2018).
В рамках Європейського тижня підприємництва, в УНІАН,
презентовано результати першого року реалізації програми
фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та
середнього підприємництва у місті Києві (10.10.2018)
Згідно з Указом Президента України від 05.10.1998
№ 1110/98 «Про день підприємця» Департаментом
промисловості та підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) організовано та проведено святкові заходи з
нагоди відзначення в 2018 році в місті Києві Дня
підприємця (30.08.2018).
В рамках урочистостей підприємців міста Києва, учасників
АТО (учасників відсічі збройної агресії) та волонтерів:
- нагороджено відзнаками Київського міського голови –
медалями «Честь. Слава. Держава.»;
- оголошено Подяки Київського міського голови;
- вручено Почесні грамоти Київської міської державної
адміністрації;
- нагороджено свідоцтвами про присвоєння звання
зразкового у місті Києві у 2017 році за результатами
міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери
побутового обслуговування тощо
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.02.2018 № 279 «Про підсумки проведення міського
конкурсу-огляду
суб’єктів
господарювання
сфери
побутового обслуговування на присвоєння звання
зразкового у м. Києві у 2017 році». Переможцями міського
конкурсу-огляду визначено 17 об’єктів побуту.
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) надано інформаційну
підтримку ДП «Прем’єр експо» щодо проведення головної
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5
виставково-навчальної події beauty-ринку України – XVIII
Конгресу індустрії краси Estet Beauty Expo та вищому
навчальному закладу «Київська академія перукарського
мистецтва, моди і дизайну «Кришталевий Янгол» (22.0423.04.2018).
Також, взято участь та надано інформаційну підтримку у
проведенні Фіналу міжнародного конкурсу молодих
дизайнерів New Fashion Zone в Pochayna Event hall
(21.09.2018).
Згідно з затвердженого Плану заходів з проведення
районних
та
міського
конкурсу-огляду
суб’єктів
господарювання сфери побутового обслуговування на
присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2018 році
проведено перший етап конкурсу-огляду та присвоєно
звання «Зразковий об’єкт побутового обслуговування»
22 об’єктам побуту, із них 17, за пропозиціями районних в
місті Києві державних адміністрацій, включено до переліку
учасників у міському конкурсі-огляді на присвоєння звання
«Зразковий об’єкт побутового обслуговування населення у
м. Києві».
Станом на 01.01.2019 вказані пропозиції направлені на
розгляд міської конкурсної комісії
У 2018 році обстежено 375 об’єктів побуту

Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення
ярмарків у місті Києві» (зі змінами) у 2018 році в місті
проведено
3576 сезонних
та
сільськогосподарських
ярмарків, на яких реалізовано близько 113,1 тис. т різної
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, а
саме:
- плодоовочевої продукції – 50,8 тис. т;
- м’яса та м’ясопродуктів – 10,1 тис. т;
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5
- риби та рибопродуктів – 4,8 тис. т;
- інших продовольчих товарів – 47,4 тис. т
У 2018 році:
- організовано
та
забезпечено
функціонування
11 стаціонарних закладів ресторанного господарства під час
святкування Водохреща (19.01.2018);
- встановлено 20 альтанок з посадковими місцями
(90 столів та 80 стільців) та 2 об’єкти торгівлі з продажу
гарячих напоїв і продуктів харчування нескладного
асортименту під час відзначення Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав (15.02.2018);
- розміщено 10 районних комплексів (70 палаток) від
кожного району м. Києва під час проведення щорічного
загальноміського тематичного ярмарку з продажу товарів
для садівників та городників, який проходив в
Дарницькому районі на віл. Ревуцького (08.04.2018);
- організовано об’єкт торгівлі з продажу безалкогольних
напоїв, морозива та випічки, 20 парасольок, з посадковими
місцями під час відзначення Дня пам’яті та примирення і
73 річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні
(09.05.2018);
- організовано об’єкт торгівлі з продажу безалкогольних та
гарячих напоїв, кулінарних виробів та випічки з нагоди
святкування Дня пам’яті жертв політичних репресій
(20.05.2018);
- забезпечено торгівельне обслуговування населення та
гостей столиці під час святкування дня Конституції України
(28.06.2018) тощо.
За сприянням Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) проведено:
- фестиваль дитячого розвитку та дозвілля «Прекрасний
світ дитинства» (24.03-25.08.2018);
- фестиваль «В пошуках made in Ukraine» на Контрактовій
площі (27.04-30.04.2018, 08.06-11.06.2018);
- тематичний ярмарок «Великий подільській ярмарок
«Київські контракти» на Контрактовій площі (представляли
свою продукцію понад 300 українських виробників)
(19.05-20.05.2018, 23.06-24.06.2018, 24.08-25.08.2018);
- тематичний ярмарок «Мистецтво лікує» в парку
ім. Т. Г. Шевченка
(14.07-15.07;
21.07-22.07.2018;
11.08-12.08.2018;
08.09-09.09.2018;
20.10-21.10.2018;
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03.11-04.11.2018);
- тематичний ярмарок «Десятий всеукраїнський ярмарок
органічних продуктів на Контрактовій площі» (15.09.2018)
тощо

У процесі
виконання

Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження
Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті
Києві», прийнятий за основу рішенням Київської міської
ради від 22.02.2018 № 336/4400, при повторному розгляді
12.07.2018 на пленарному засіданні Київської міської ради
не прийнято (не набрав необхідної кількості голосів).
Розпочато
процедуру
повторного
погодження
в
установленому порядку проекту рішення Київської міської
ради «Про затвердження Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві», зокрема
забезпечено оприлюднення проекту рішення Київської
міської ради на офіційному веб-порталі Київської міської
державної адміністрації (https://kyivcity.gov.ua/publichna_
informatsiia_Tag_166122/proekt_rishennya_kivsko_misko_radi
_pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_provedennya_investitsi
ynikh_konkursiv_u_misti_kiyevi.html) з метою проведення
його обговорення
Однією зі складових концепції індустріального парку є
інформація про місцерозташування та розмір земельної
ділянки.
24.04.2018
КП «Київське
інвестиційне
агентство»
проведено тендер з розробки проектів землеустрою щодо
відведення 4 земельних ділянок на вул. Пухівській у
Деснянському районі площами 20,86 га, 22,07 га, 23,84 га та
36,91 га в постійне користування за результатами якого
укладено відповідний договір з КП «Київський міський
центр земельного кадастру та приватизації землі» (договір
від 17.05.2018 № 9).
Проекти
землеустрою,
розроблені
комунальним
підприємством «Київський міський центр земельного
кадастру та приватизації землі» за чотирма земельними
ділянками загальною площею 103,68 га, у встановленому
порядку проходять процедуру погодження

У процесі
виконання
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- Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ 2018»,
м. Канни, Французька Республіка (13.03-16.03.2018), в
рамках якої були представлені проекти від розвитку
інфраструктури до розвитку територій, зокрема з
будівництва закладів соціальної інфраструктури, об’єктів
громадського, розважально-рекреаційного призначення,
проектів в сфері промисловості тощо;
- Міжнародному форумі Європейської економічної комісії
ООН (ЄЕК ООН) з державно-приватного партнерства,
орієнтованого, в першу чергу, на потреби людей для
досягнення Цілей сталого розвитку (UNECE International
Forum on people-first PPPs for the Sustainable Development
Goals), м. Женева, Швейцарська Конфедерація (07.0509.05.2018), на якому представлений проект міста Києва
«Автоматична відео-фіксація порушень правил дорожнього
руху»;
- Міжнародній конференції високого рівня «GlobalSilkRoad
2018» (01-04.07.2018), м. Астана, Республіка Казахстан, в
рамках якої учасників ознайомлено з основними векторами
розвитку сучасних міст, трендами та технологічними
платформами для створення «Smart» систем управління
містами;
- бізнес-конференції Українського тижня у Лондоні
(08.10-11.10.2018), м. Лондон, Велика Британія, в рамках
якої представлено економічний та інвестиційний потенціал
м. Києва
У 2018 році:
- здійснено відряджень за кордон – 126;
- проведено заходи міжнародного характеру у м. Києві
(зустрічі, круглі столи, семінари, тренінги, презентації
тощо) – 223.
З метою розповсюдження інформації про інвестиційний
потенціал столиці на міжнародних заходах та ділових
зустрічах під час закордонних візитів керівництва м. Києва
забезпечено виготовлення:
- 1500 буклетів «Invest in Kyiv»;
- інформаційно-презентаційної продукції з нанесенням
логотипу «Invest in Kyiv» (папки – 1000 шт., ручки –
1000 шт., флеш-накопичувачі – 500 шт.)
З метою підтримки та оновлення кредитних рейтингів місто
Київ, починаючи з 2002 року, співпрацює з 3 міжнародними
рейтинговими агентствами: «Moody’s Investors Service Ltd»,
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«Standard & Poor’s» та «Fitch Ratings».
З метою проведення моніторингу кредитного рейтингу
міста Києва за підсумками 2017 року та здійснення
прогнозу на 2018-2019 роки:
- відбулися 3 робочі зустрічі з представниками
міжнародного рейтингового агентства «Standard & Poor’s»;
- оновлено кредитний рейтинг міста Києва міжнародними
рейтинговими агентствами:
 «Fitch Ratings» – підтверджено на рівні «В-»;
 «Standard & Poor’s» – підтверджено на рівні «В-» зі
стабільним прогнозом;
 «Moody’s Investors Service Ltd» - підвищено з рівня
Caa3 до Caa2 з позитивним прогнозом.
За результатами конкурсу видання Foreign Direct Investment
Magazine «Європейські міста і регіони майбутнього
2018/2019» м. Київ отримав нагороду, присуджену місту в
номінації «Найкращі європейські міста майбутнього з точки
зору рентабельності», де українська столиця увійшла в
трійку лідерів. Також Київ відзначили в десятці найкращих
європейських міст майбутнього за стратегією залучення
прямих іноземних інвестицій.
Підписано договір від 05.11.2018 № ІІ/2018 щодо
забезпечення просування інвестиційного іміджу міста
Києва шляхом підготовки інформації та участі у
міжнародних інвестиційних рейтингах. В рамках виконання
договору
направлено
авторитетним
міжнародним
консалтинговим компаніям, які готують щорічні звіти CEE
Investment Report та Global Cities report, заявки, довідкову
та статистичну інформацію про столицю для включення
Києва до переліку міст, які оцінюються з точки зору
інвестиційної привабливості
Завдання 1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста
Імплементація
нового
2019-2020
Термін реалізації Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження
Положення про проведення
не настав
Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті
інвестиційних конкурсів у місті
Києві», прийнятий за основу рішенням Київської міської
Києві
ради від 22.02.2018 № 336/4400, при повторному розгляді
12.07.2018 на пленарному засіданні Київської міської ради
не прийнято (не набрав необхідної кількості голосів).
Розпочато
процедуру
повторного
погодження
в
установленому порядку проекту рішення Київської міської
ради «Про затвердження Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві», зокрема
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не настав

Проведення
прозорих
конкурсів

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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40

відкритих
та
інвестиційних

5
забезпечено оприлюднення проекту рішення Київської
міської ради на офіційному веб-порталі Київської міської
державної адміністрації (https://kyivcity.gov.ua/publichna_
informatsiia_Tag_166122/proekt_rishennya_kivsko_misko_radi
_pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_provedennya_investitsi
ynikh_konkursiv_u_misti_kiyevi.html) з метою проведення
його обговорення
На
веб-порталі
«Invest in Kyiv»
(https://investinkyiv.gov.ua/ua):
- розміщено 15 нових інвестиційних проектів у
найважливіших сферах міського господарства, зокрема
соціальній, медичній, спортивній, житлового будівництва,
впровадження ІТ-технологій;
- оновлено інформацію щодо зміни статусу раніше
розміщених проектів
У 2018 році:
- укладено 10 додаткових угод до інвестиційних договорів;
- підписано акт про виконання інвестиційного договору від
05.06.2014 № 050-13/і/136 про будівництво торговельного
комплексу на вул. Полярній, 20 (Акт № 1 від 27.09.2018).
У зв’язку з невиконанням інвестиційних договорів
інвесторам направлено 13 листів-вимог та 18 листівпретензій
У 2018 році до КП «Київське інвестиційне агентство»
надійшло 15 анкет ініціаторів інвестиційних ініціатив, за
якими розпочато роботу щодо можливості їх реалізації
Реалізація заходу запланована з 2019 року

У 2018 році:
- укладено 30 інвестиційних договорів у соціальній
(будівництво закладів освіти), транспортній (облаштування
зупинок
громадського
транспорту),
рекреаційній
(облаштування мотузкового парку) та спортивній

6

Розробка стандартів та форм
для
підвищення
якості
підготовки
інвестиційних
програм
і
проектів
здійснюватиметься
після
імплементації
нового
Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у
місті Києві
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Сектор 1.3. Ринок праці
Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва
Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу
41
Підвищення попиту на ринку
2018-2020
У процесі
праці за рахунок створення
виконання
нових
робочих
місць
у
перспективних
секторах
економіки та залучення нових
роботодавців до міста

42

Сприяння
розвитку
самозайнятості мешканців

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

43

Проведення
інформаційнороз’яснювальних
кампаній
серед роботодавців з питань
компенсації витрат на сплату
єдиного соціального внеску за
працевлаштування безробітних

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
(облаштування
парку
з
об’єктами
спортивної
інфраструктури) сферах;
- залучено кошти до спеціального фонду бюджету міста
Києва (відповідно до умов укладених інвестиційних
договорів) – 24,7 млн грн (247% виконання річного
завдання на 2018 рік)

За останніми наявними даними у січні-листопаді 2018 року
в місті Києві прийнято на роботу на створені нові робочі
місця 104 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 58,2 тис.
осіб, у фізичних осіб – 45,8 тис. осіб.
У 2018 році роботодавці проінформували службу
зайнятості міста про наявність 70,7 тис. вакансій, що на
10,7% більше ніж у 2017 року. За видами економічної
діяльності: 20,4% вакансій пропонується в оптовій та
роздрібній торгівлі; 10% – на транспорті; 10% - у сфері
державного управління й оборони; а також майже 10% – на
підприємствах та установах переробної промисловості.
Станом на 01.01.2019 у базі даних столичної служби
зайнятості налічувалося 7,8 тис. вакансій. Середній розмір
заробітної плати за вакансіями становив 6,9 тис. грн
З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни
проходять навчання з основ підприємницької діяльності за
сприяння міської служби зайнятості.
У 2018 році проходили відповідну професійну підготовку
113 безробітних; за професіями, спрямованими на
подальшу самозайнятість (кондитер, візажист, кравець,
перукар тощо) проходив навчання 41 безробітний;
121 особа з числа безробітних скористалася своїм правом та
отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності
Київським міським центром зайнятості у 2018 році
проведено: 890 семінарів для роботодавців; 45 зустрічей
роботодавців
з
претендентами;
81 презентація
роботодавців; 186 міні-ярмарків вакансій; 49 днів відкритих
дверей
роботодавця;
2 ярмарки
вакансій;
понад
6,8 тис. відвідувань роботодавця, до участі в яких залучено
більше 12,2 тис. роботодавців.
У 2018 році працевлаштований 181 безробітний на нові
робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску
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5
роботодавцям
Проведення
моніторингу
2018-2020
Виконано
На виконання інвестиційних договорів про створення
створення нових робочих місць
(завдання
об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними
за
рахунок
реалізації
2018 року)
виробами, що користуються найвищим споживчим попитом
інфраструктурних
та
у місті Києві, укладених за результатами інвестиційного
інвестиційних проектів міста
конкурсу (замовник – Департамент промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)), в
столиці функціонує 197 об’єктів роздрібної торгівлі, в яких
створено додатково 953 робочі місця, зокрема у 2018 році –
209.
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) 22.01.2018 укладено інвестиційний договір
№ 050-13/і/167 про будівництво приватної середньої школи
у 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь (проспект
Героїв Сталінграду, 10-В), реалізація якого згідно з
передпроектними пропозиціями передбачає створення
орієнтовно 119 нових робочих місць
Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці
Розвиток
комунікацій
між
2018-2020
Виконано
У 2018 році суб’єктами господарювання, які надають
учасниками
ринку
праці
(завдання
послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано
(центрами
зайнятості,
2018 року)
майже 2 тис. інформаційних консультацій. Станом на
роботодавцями,
освітніми
01.01.2019 діють 55 договорів про співпрацю між міською
закладами,
суб’єктами
службою зайнятості та суб’єктами господарювання.
господарювання, які надають
Протягом звітного періоду з центрами зайнятості
послуги з посередництва у
співпрацювало 16,2 тис. роботодавців.
працевлаштуванні,
Відповідно до діючих Меморандумів з Будівельною
громадськими організаціями)
палатою України та з громадською спілкою «Національне
галузеве партнерство в легкій промисловості України
«Fashion Globus Ukraine» активізовано взаємовигідне
співробітництво між закладами професійно-технічної
освіти та підприємствами – членами Асоціації Будівельної
палати України та легкої промисловості України. Співпраця
передбачає: перерахування коштів на зміцнення навчальновиробничої бази відповідно до укладених угод; надання
обладнання, техніки, інструментів, матеріалів; проведення
роботи з професійної орієнтації молоді.
Комунальною установою «Київський молодіжний центр»
проведено:
- нетбрифінг, спрямований на налагодження партнерства
та
взаємодії
у
галузі
реалізації
молодіжних
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Удосконалення роботи центрів
зайнятості міста Києва (у т. ч.
шляхом
підвищення
ефективності надання послуг
населенню,
застосування
сучасних
інформаційних
технологій тощо)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили
Проведення
інформаційно2018-2020
роз’яснювальної роботи серед
роботодавців щодо здійснення
професійного
навчання
працівників на виробництві

Виконано
(завдання
2018 року)

5
соціальнозначущих проектів, участі молоді у громадськополітичному житті, вирішення актуальних питань
зайнятості молоді, на базі коворкінг-центру «I Hub» для
представників профільних інститутів громадянського
суспільства (охоплено понад 200 осіб) (02.03.2018);
- інформаційну акцію «Освіта. Робота. Підприємництво.»,
на базі Центру ділового та культурного співробітництва
«Український дім (охоплено понад 6 тис. учасників)
(15.04–16.04.2018, 16.11–17.11.2018);
- круглий стіл з питань стану зайнятості молоді столиці та
викликів у перспективі 2030 року (охоплено понад
100 осіб) (29.06.2018);
- нетбрифінг для представників інститутів громадського
суспільства, молодіжних ініціатив та рухів (охоплено
50 осіб) (17.12.2018);
- акцію «Важливості» для громадських організацій:
презентація проектів, можливість долучити киян до участі
у соціальних проектах, популяризація молодіжних програм
обмінів та неформальної освіти (охоплено 40 громадських
організацій, понад 5 тис. учасників)
У 2018 році державною службою зайнятості введено в
експлуатацію новий веб-сайт «Єдине соціальне середовище
зайнятості (https://www.dcz.gov.ua), превагами якого є:
зручний та швидкий пошук вакансій та резюме по всій
Україні; електронні кабінети для клієнтів служби
зайнятості; можливість подання роботодавцями звітності в
режимі онлайн тощо.
Для попередження ризиків довготривалого безробіття,
міською службою зайнятості запроваджено профілювання
безробітних та соціальний супровід за підходом кейсменеджмент, у рамках якого районними філіями Київського
міського центру зайнятості укладено угоди про співпрацю з
соціальними партнерами щодо здійснення узгодження
спільної діяльності з питань надання соціальних послуг
вразливим на ринку праці категоріям населення з метою їх
працевлаштування та підтримки на робочому місці
З метою інформування роботодавців щодо здійснення
професійного
навчання
безробітних,
зокрема
на
виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться
системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування,
опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в
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48

Забезпечення
організації
професійного
навчання
зареєстрованих безробітних

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

49

Сприяння організації роботи з
підтвердження
результатів
неформального професійного
навчання
за
робітничими
професіями

2018-2020

У процесі
виконання

50

Ініціювання
розробки
та
впровадження
системи
безперервного
підвищення
кваліфікації, в т. ч. дистанційно

2019-2020

Термін реалізації
не настав

51

Удосконалення
професійної
орієнтації населення, особливо
молоді, на актуальні на ринку

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
організації
професійного
навчання
зареєстрованих
безробітних.
Результати
опрацьовуються
та
узагальнюються для формування навчальних груп.
У 2018 році опитано шляхом анкетування понад
3,5 тис. роботодавців, 150 з яких готові співпрацювати зі
службою зайнятості у напрямку організації професійного
навчання зареєстрованих безробітних.
Стажування на підприємствах за відповідний період
пройшли 232 особи, закінчили навчання 223 особи, з яких
працевлаштовано 218 осіб
Київським міським центром зайнятості у звітному періоді
укладені договори про співробітництво з 14 навчальними
закладами міста Києва за понад 80 напрямами.
Інформування відвідувачів районних філій Київського
міського центру зайнятості щодо можливості професійного
навчання за направленням служби зайнятості відбувалося
шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному
сайті
Київського
міського
центру
зайнятості
(www.dcz.gov.ua/kie).
У 2018 році проходили професійне навчання 1,4 тис. осіб з
числа безробітних
Підтвердження результатів неформального навчання осіб за
робітничими професіями виконується відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340
«Про затвердження порядку підтвердження результатів
неформального професійного навчання осіб за робітничими
професіями».
У 2018 році одна особа отримала направлення для
підтвердження результатів неформального професійного
навчання за професією «Кухар»
До Тематичного переліку науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, що виконуються комунальною
науково-дослідною
установою
«Науково-дослідний
інститут соціально-економічного розвитку міста» за
рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік включено
наукову роботу з «Розробки та впровадження системи
безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі
дистанційно». Термін виконання роботи передбачено на
2019-2020 роки
У
2018 році
з
метою
сприяння
посиленню
конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці
спеціалістами служби зайнятості проведено:
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Сприяння підвищенню рівня
охоплення
професійним
навчанням осіб з інвалідністю

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

праці професії
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5
- 239 семінарів реального трудового життя (охоплено
9,9 тис. учнів);
- 162 семінари для молоді «Особливості зайнятості молоді»
та «Молодь на ринку праці» та «Оволодій новою
професією» (взяли участь 1,8 тис. осіб);
- 156 професіографічних екскурсій на підприємства міста,
а
саме:
Київський
бронетанковий
завод,
ТОВ «Київміськвторресурси»,ТОВ «Саміт
Моторз
Україна»,
Хлібзавод «Кулінічі»,
ПрАТ «Київська
кондитерська фабрика «Рошен», ТОВ «КНЗ «Росинка»,
пожежні частини № 5 та № 24 тощо (охоплено
4,5 тис. учнів).
Також, спеціалістами служби зайнятості надано 8,7 тис.
індивідуальних профконсультацій.
Крім того, у звітному періоді:
- розпочато роботу Профорієнтаційного Фестивалю
«ПРОФFEST – 2018» (залучено майже 27 тис. осіб);
- розпочато проведення профорієнтаційних заходів «Світ
майбутньої професії», «Люби і розбудовуй Україну»,
«Місто майбутнього», «Юнь Києва запрошує»;
- започатковано комунальною установою «Київський
молодіжний центр» серію лекцій для молодих батьків
«Формування базових принципів та навичок дітей, що
згодом перетворяться в інноваційні ідеї» та проведено
екскурсії на підприємства, ділові ігри, форуми тощо (понад
300 заходів, охоплено понад 10 тис. осіб);
- проведено профорієнтаційний форум «Skill Kit»
(охоплено понад 500 учасників) (12.05.2018);
- проведено Кар’єрний форум–2018 «Живи та працюй в
Україні», під час якого організовано дискусійну панель
«Професійна орієнтація молоді. Виклики сьогодення»,
ярмарок професій майбутнього та понад 30майстер-класів
(охоплено майже 300 учнів) тощо
Станом на 01.01.2019 у місті Києві проходили навчання та
перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у
професійно-технічних, вищих (I-IV рівнів акредитації) та
інших навчальних закладах 302 особи з інвалідністю.
У
2018 році
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття проходили навчання
44 особи з інвалідністю, зокрема 7 осіб проходили
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стажування на підприємствах. Закінчили навчання
33 особи, з них 26 осіб працевлаштовано службою
зайнятості. Для інших осіб, які закінчили навчання,
ведеться активний пошук роботи згідно з рекомендаціями
медико-соціальної експертизи (МСЕК)
Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві
Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні»)
53
Проведення активної співпраці
2018-2020
У процесі
В місті активно працюють міська та районні робочі групи
з
контролюючими
та
виконання
(комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості
правоохоронними
органами,
населення, до складу яких входять представники
сторонами соціального діалогу
фіскальних органів, органів Пенсійного фонду, Державної
з питань детінізації трудових
служби з питань праці та органів Національної поліції
відносин та виплати заробітної
України.
плати «в конвертах»
У 2018 році проведено 82 засідання робочих груп (комісій),
на яких заслухано 403 керівників підприємств та
організацій столиці, що мають невиправдано низький
рівень заробітної плати. За результатами засідань суб’єктам
господарювання рекомендовано вжити відповідних заходів
щодо поступового підвищення заробітної плати до
середнього рівня по місту Києву (за відповідним видом
економічної діяльності) з урахуванням фінансових
можливостей.
За результатами розгляду звернень громадян інформація
щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або
неналежного оформлення трудових відносин направляється
до міських підрозділів Державної фіскальної служби
України, Державної службі України з питань праці та
Національної поліції України в порядку інформування та
відповідного реагування.
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від
18.04.2018 № 14901/1/1-18 та від 23.04.2018 № 15632/2/1-18
щодо активізації роботи з виявлення фактів використання
праці
неоформлених
працівників
та
порушень
законодавства про працю проведено дві робочі наради та
створено Міжвідомчу робочу групу, за участю
представників
територіальних
органів
Державної
фіскальної служби України, Пенсійного фонду України,
Державної служби України з питань праці, Слідчого
управління Головного управління Національної поліції у
м. Києві, Департаменту захисту економіки Національної
поліції України, для участі в рейдах-обстеженнях суб’єктів
господарювання на території міста Києва щодо виявлення
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Проведення
широкої
інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед громадян та
роботодавців щодо негативних
соціальних
наслідків
нелегальних трудових відносин
та виплати заробітної плати в
«конвертах»

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Ініціювання розробки системи
2019-2020
Термін реалізації
економічного стимулювання до
не настав
легалізації заробітних плат
(преференції, пільги, податкова
амністія тощо)
Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин
Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста
56
Інвентаризація земель міста,
2018-2020
У процесі
організація землеустрою та
виконання
55

5
працівників, з якими офіційно не оформлено трудові
відносини та обговорено організаційні питання щодо
роботи зазначеної мобільної групи
Інформація щодо економічних та соціальних преваг
отримання легальних доходів та оформлення належним
чином трудових відносин, забезпечення участі в системі
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування, постійно висвітлюється на Єдиному вебпорталі
територіальної
громади
міста
Києва
(https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122.ht
ml?cat=26) та на сайті Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
(http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyhpytan.html).
З питань сприяння легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення забезпечено розміщення тематичних
плакатів на рекламних засобах типу «щит, що стоїть
окремо» – 10 одиниць, «лайтпостер» – 10 одиниць та на
балюстрадах ескалаторних тунелів
у Київському
метрополітені – 20 одиниць.
Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота за
участю органів Пенсійного фонду України, Державної
служби України з питань праці, Державної фіскальної
служби України та соціальних партнерів (ТРЦ «Дрим
Таун», ТРЦ «Скай Молл») (15.06.2018).
За інформацією Головного управління Державної
фіскальної службі у м. Києві за рахунок проведеної
індивідуальної роз’яснювальної роботи у 2018 році
підвищили рівень заробітної плати майже 26,4 тис.
суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету
понад 82,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб)
Реалізація заходу заплановано в 2019 році

Укладено з КП «Київський міський центр земельного
кадастру та приватизації землі» договір від 04.09.2017
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ведення міського земельного
кадастру (у т. ч. оновлення
Державного
земельного
кадастру),
включаючи
розміщення
у
публічному
доступі такої інформації:
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56.1

- реєстру земель комунальної
власності,
договорів
оренди/продажу землі (вкл.
оприлюднення повного тексту
договорів,
інформації
про
заборгованість
зі
сплати
місцевих податків та зборів)

2018-2020

У процесі
виконання

56.2

- реєстру
власників/землекористувачів (у
т. ч. орендарів)

2018-2020

У процесі
виконання

56.3

- даних

2018-2020

У процесі

щодо

вільних

5
№ 450 про закупівлю послуг з розробки технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
міста Києва за державні кошти за об’єктами комунальної
власності, що перебувають у господарському віданні (на
балансі) КП «Київжитло-спецексплуатація».
Укладено додаткову угоду від 26.06.2018, відповідно до
якої подовжено термін виконання договору до 15.12.2018.
У рамках реалізації політики правового користування
земельними ресурсами міста за 2018 рік проведено
земельно-кадастрову інвентаризацію на 24,08 тис. га (29%
загальної кількості земель).
Головне управління Держгеокадастру у м. Києві здійснює
реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному
кадастрі
відповідно
до
розроблених
технічних
документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель.
У 2018 році:
- укладено 227 договірів оренди земельних ділянок;
- 157 додаткових угод;
- зареєстровано 2 786 кадастрових справ
Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному Вебпорталі
територіальної
громади
міста
Києва
https://kyivcity.gov.ua.
Зокрема постійно розміщується інформація про:
- орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно
договорів оренди: землекористувачів, ставки орендної
плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери,
термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення
земельних ділянок, площа;
- договори оренди земельних ділянок, термін дії яких
закінчився
Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному Вебпорталі
територіальної
громади
міста
Києва
https://kyivcity.gov.ua.
Зокрема постійно розміщується інформація про:
- орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно
договорів оренди: землекористувачів, ставки орендної
плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери,
термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення
земельних ділянок, площа;
- договори оренди земельних ділянок, термін дії яких
закінчився
Інформація щодо земельних ділянок, які підлягають
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земельних
інвестування

2
ділянок

3

4
виконання

для

56.4

- переліку
земель,
що
оподатковуються, у т. ч. за
пільговими ставками

2018-2020

У процесі
виконання

56.5

- графічного
зображення
ділянки
на
основі
топографічних
зйомок
та
просторової
прив’язки
в
масштабах,
передбачених
законодавством України

2018-2020

У процесі
виконання

56.6

- актуальної
фотофіксації
земельних ділянок

2018-2020

У процесі
виконання

56.7

- даних
щодо
цільового
призначення земельних ділянок
(у
т. ч.
функціональне
призначення на перспективу
відповідно до Генерального
плану міста Києва)
- інформації про визначену
площу під забудову

2018-2020

Виконано

2018-2020

Виконано

56.8

5
продажу на земельних торгах (аукціонах), та умов їх
проведення
розміщена
на
Єдиному
Веб-порталі
територіальної
громади
міста Києва
(https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelndilianky/dil
ianky_shcho_hotuiutsia_do_prodazhu.html/).
Опрацьовано 324 вільні земельних ділянок, з яких
Департаментом містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) погоджено для інвестування 42 ділянки із
76 можливих
Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному Вебпорталі
територіальної
громади
міста
Києва
https://kyivcity.gov.ua.
Зокрема постійно розміщується інформація про:
- орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно
договорів оренди: землекористувачів, ставки орендної
плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери,
термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення
земельних ділянок, площа;
- договори оренди земельних ділянок, термін дії яких
закінчився
Сформовані земельні ділянки реєструються у Державному
земельному
кадастрі
Головним
управлінням
Держгеокадастру у м. Києві.
Інформація про зареєстровані земельні ділянки у
Державному земельному кадастрі є загальнодоступною для
перегляду для всіх бажаючих в мережі Інтернет на
Публічній
кадастровій
карті
України
(http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta)
Матеріали фотофіксації долучаються до кадастрових справ,
які передаються Київській міській раді для передачі
земельних ділянок у власність, оренду, поновленні
договорів оренди земельних ділянок
Інформація щодо цільового призначення земельних ділянок
розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної громади
міста Києва (https://old.kyivcity.gov.ua/news/61396.html)

Інформація щодо цільового призначення земельних ділянок
розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної громади
міста Києва (https://old.kyivcity.gov.ua/news/61396.html)
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2
- інформації про форму права
власності (власник, користувач)
як на землю, так і на об’єкти
нерухомого
майна
за
затвердженою
системою
показників
- оціночної вартості земельної
ділянки тощо

3
2018-2020

4
Виконано

5
Інформація про користувачів земельних ділянок розміщена
на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста
Києва (https://old.kyivcity.gov.ua/news/61395.html)

2018-2020

Виконано

57

Вдосконалення
процедур
надання земельних ділянок для
будівництва (вкл. оформлення
права
користування
земельними ділянками, орендні
відносини та удосконалення
функціонування ринку земель)

2018-2020

Виконано

58

Розробка проекту землеустрою
щодо встановлення межі міста
Києва

2018-2020

У процесі
виконання

Оціночна вартість земельних ділянок визначається шляхом
виготовлення
Департаментом
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
на
замовлення
користувачів землі довідок про розмір нормативної
грошової оцінки земельних ділянок.
Вказані довідки необхідні для нарахування та сплати
користувачами землі земельного податку або орендної
плати за землю.
У 2018 році виготовлено 14823 довідки
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
дерегуляції в нафтогазовій галузі», яким внесено зміни до
низки законодавчих актів, зокрема до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» (Закон набрав
чинності 01.04.2018).
Змінами до вказаного Закону передбачено випадки передачі
(надання) земельних ділянок із земель державної або
комунальної власності у власність чи користування
фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у
разі відсутності затвердженого плану зонування або
детального плану території
У зв’язку зі зміною законодавства, Київською міською
радою прийнято рішення від 06.07.2017 № 772/2934 «Про
розроблення проекту землеустрою щодо встановлення та
зміни меж міста Києва»

56.10

6

Не
погоджено
окремими
суміжними
землекористувачами проект
землеустрою
щодо
встановлення та зміни меж
міста Києва

34
1

2
Стимулювання
ефективного
використання
земель
та
отримання
плати
в
об’єктивному розмірі, зокрема
шляхом переходу від оренди
земель
під
об’єктами
нерухомості
до
викупу/суперфіцію, у т. ч.:

3
2018-2020

4
Виконано

5
Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від
23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві та акцизного податку» (в
редакції рішення від Київської міської ради 28.01.2015
№ 58/923), яким передбачається встановити ставку податку
на землю, яка використовується для будівництва та
обслуговування багатоквартирних будинків, у розмірі
0,01%.
Постійною комісією Київради 18.09.2018 проект рішення
Київської міської ради відхилено.
Проект рішення підготовлено Департаментом фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), який погоджено
Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Київською міською радою прийнято рішення від 18.10.2018
№ 1910/5974 «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення
місцевих податків і зборів у місті Києві»

2018-2020

Виконано

59.2

- ефективне
використання
земель та отримання плати за
землю (у т. ч. орендної плати)
- комплекс
землевпорядних,
землеоціночних
робіт
і
містобудівної документації з
підготовки ділянок до продажу

2018-2020

У процесі
виконання

60

Внесення змін до законодавства
у
сфері
земельних

2018-2020

Не виконано

У 2018 році надходження від плати за землю становили
5138,1 млн грн, з них орендна плата за землю –
2862,8 млн грн
У 2018 році:
- проводилися землевпорядні, землеоціночні роботи
містобудівної документації з підготовки ділянок до
продажу, розроблено ряд тендерних документацій щодо
предметів закупівлі послуг з підготовки до продажу ряду
земельних ділянок;
- укладалися договори на виконання експертної грошової
оцінки земельних ділянок, призначених для продажу;
- продано 18 земельних ділянок несільськогосподар-ського
призначення з розташованими на них об’єктами
нерухомого майна. Отримано коштів від продажу землі у
сумі 89,81 млн грн;
- проведено 2 аукціони з продажу прав оренди на земельні
ділянки, за результатами яких до бюджету міста Києва
надійшло 977,3 тис. грн
Захід не виконувався

59

59.1

6

Для автоматизації процесів та
забезпечення онлайн-доступу,

35
1

61

62

63

64

64.1

2
правовідносин
з
метою
автоматизації
процесів
та
забезпечення онлайн-доступу,
зокрема
реформування
та
автоматизація
процесів
продажу земель / прав оренди
на землю через електронні
торги (аукціони)
Синхронізація реєстрів / баз
даних
(земельний
та
містобудівний кадастри)
Розробка
плану
земельногосподарського
устрою
території міста (згідно з
Генеральним планом м. Києва)
Встановлення меж територій з
особливими
режимами
використання
(заповідники,
природоохоронні
території,
прибережні
захисні
смуги
тощо)
Стимулювання
формалізації
титулів на земельні ділянки (у
т. ч. земельні ділянки ОСББ),
запровадження
спрощеного
механізму оформлення права
власності
на
землю
співвласниками
багатоквартирного будинку, в
якому утворено ОСББ/ЖБК, за
принципом «Єдиного вікна» з
фінансуванням
витрат
на
підготовку
технічної
документації
з
міського
бюджету, у т. ч.:
- проведення
інформаційнороз’яснювальних
кампаній
щодо оформлення земельних
ділянок (у т. ч. для ОСББ/ЖБК)

3

4

5

2018-2020

У процесі
виконання

2019-2020

Термін реалізації
не настав

Проводився аналіз проекту щодо синхронізації реєстрів/баз
даних
(земельного
та
містобудівного
кадастрів),
розроблялися технічні вимоги щодо його реалізації
Реалізація заходу запланована з 2019 року

2018-2020

У процесі
виконання

Затверджено рішення Київської міської ради від 22.03.2018
№ 376/4440 «Про оголошення природної території паркомпам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення
«Парк Кіото».
Площа парку 9,17 га

2018-2020

У процесі
виконання

У звітному періоді роботи з оформлення права власності на
землю співвласниками багатоквартирного будинку, в якому
утворено ОСББ/ЖБК не виконувалися

2018-2020

У процесі
виконання

Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з
користувачами земельних ділянок щодо оформлення
земельних ділянок (поновлення договорів оренди
земельних ділянок), зокрема ОСББ/ЖБК. А саме,
направлялися листи з роз’ясненням питання необхідності
оформлення земельних ділянок та поновлення договорів

6
зокрема реформування та
автоматизація
процесів
продажу земель/прав оренди
на землю через електронні
торги (аукціони) необхідно
прийняти
відповідні
нормативні акти на рівні
держави

Розробка плану земельногосподарського
устрою
території
міста
буде
проведено після затвердження
Генерального плану м. Києва

Розроблення документацій із
землеустрою для оформлення
земельних
ділянок
здійснюється на замовлення
співвласників
багатоквартирних будинків, в
якому утворено ОСББ/ЖБК.
Фінансування
витрат
на
підготовку
технічної
документації
за
рахунок
коштів бюджету м. Києва на
2018 рік не передбачено
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1

2

3

4

5
оренди земельних ділянок
64.2
- визначення меж земельних
2018-2020
У процесі
За результатами опрацювання переліку земельних ділянок
ділянок окремих будинків в
виконання
під об’єктами нерухомості комунальної власності
кварталах житлової забудови
готувалася технічна документація щодо умов проведення
публічних закупівель з надання послуг за темою: «Розробка
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель міста Києва об’єктів комунальної власності, що
перебувають у господарському віданні (на балансі)
комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація».
Здійснювалася підготовка умов та вимог їх виконання,
розроблялася тендерна документація, здійснювалися
підготовчі роботи щодо проведення публічних закупівель
відповідних послуг.
Торги скасовано у відповідності до статті 31 Закону
України «Про публічні закупівлі». Відповідно до наданої
інформації відповідальних осіб, відсутня можливість
визначити належного користувача земельних ділянок, точні
площі та межі земельних ділянок, як наслідок, неможливо
оформити право користування земельними ділянками. Тому
у зв’язку з ускладненнями, які можуть виникнути в процесі
надання послуг, прийнято рішення відмінити процедуру
закупівлі послуг.
Документація щодо інвентаризації вносилася до міського
земельного кадастру після її розробки на замовлення
зацікавлених осіб
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
65
Розробка
та
затвердження
2018-2020
У процесі
Доопрацьовано проект історико-архітектурного опорного
Генерального плану Києва, а
виконання
плану м. Києва, у складі проекту нового генерального
також відповідної містобудівної
плану м. Києва, направлено на погодження Міністерству
документації (у т. ч. планів
культури України та Департаменту охорони культурної
зонування, детальних планів
спадщини виконавчого органу Київської міської ради
територій)
з
урахуванням
(Київської міської державної адміністрації).
наявних галузевих концепцій
Роботи з розробки планів зонування центральної
розвитку
і
європейських
планувальної зони та інших частин м. Києва призупинено.
норм/стандартів
в
галузі
Продовжувалася розробка 102 детальних планів територій,
сталого міського планування та
з них 11 детальних планів територій за рахунок бюджету
будівництва
м. Києва.
Затверджено 5 детальних планів територій, розроблених за
кошти інвесторів:
 рішенням Київської міської ради від 26.06.2018
№ 992/5056 - детальний план території в межах вулиць

6

Відсутній
затверджений
історико-архітектурний
опорний
план,
який
є
складовою
проекту
Генерального плану м. Києва.

По
детальним
планам
територій проводиться робота
стосовно
опрацювання
зауважень та пропозицій
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66

Здійснення аналізу/ аудиту
проекту Генерального плану
м. Києва до 2025 року із
залученням
міжнародних
(німецьких) експертів

2018-2019

У процесі
виконання

67

Розробка
і
впровадження
механізмів участі громадськості
у прийнятті містобудівних
рішень відповідно до сучасних
європейських практик

2018-2020

Виконано

68

Впровадження
сучасної
нормативної та законодавчої
бази
планування
міських
просторів, зокрема, створення

2018-2020

У процесі
виконання

5
Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського,
Олександра Сабурова у Деснянському районі м. Києва;
 рішенням Київської міської ради від 10.07.2018
№ 1238/5302 - детальний план території в межах
вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня;
 рішенням Київської міської ради від 10.07.2018
№ 1239/5303 - детальний план території в межах вулиць
Кіквідзе, Професора Підвисоцького, бульвару Дружби
Народів, вулиць Чеська, Матросова та Залізничного шосе
у Печерському районі;
 рішенням Київської міської ради від 10.07.2018
№ 1240/5304 - детальний план території в межах вулиць
Михайла Кравчука, Ревуцького, Здолбунівської та
Харківського шосе;
 рішенням Київської міської ради від 11.10.2018
№ 1875/5939 - детальний план території промрайону
«Троєщина» по вул. Пухівській;
Завершено 7 процедур громадських слухань
Проводилося
офіційне
листування
з
фахівцями
муніципалітету м. Лейпціг (Німеччина) для налагодження
деталей подальшої роботи

На засіданнях архітектурно-містобудівної ради за участю
представників громадськості розглядалася містобудівна та
проектна документація і надавалися рекомендації з питань
планування, забудови та іншого використання територій
відповідному органу містобудування та архітектури.
В обов’язковому порядку проводяться громадські слухання,
підлягають розробленню проекти детальних планів
територій та інша містобудівна документація, що
забезпечує взаємодію між інститутами громадського
суспільства та органами державної влади, обговорення
детальних планів територій (відповідно до ст. 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.03.2018 № 520 «Про деякі питання організації
благоустрою міста», відповідно до якого затверджено

6

Аудит проекту Генерального
плану м. Києва до 2025 року
міжнародними
німецькими
експертами не здійснюється у
зв’язку
з
суттєвими
розбіжностями нормативноправової бази України та
Німеччини

38
1

69

70

71

72

72.1

2
київського
стандарту
та
бібліотеки типових елементів
міського
середовища
для
підвищення якості міського
планування з урахуванням
потреб громади та сучасних
європейських практик

3

4

Запровадження
конкурсного
проектування в галузі розробки
містобудівної
документації,
архітектурного планування та
об’єктів
ландшафтної
архітектури
Впровадження
процедури
стратегічної екологічної оцінки
та інших видів експертиз і
оцінок,
передбачених
європейським законодавством,
при розробці Генерального
плану м. Києва
Розробка Концепції збереження
та
розвитку
ландшафтів
м. Києва
Розробка
Концепції
просторового розвитку м. Києва
(включаючи сучасні принципи
забудови міста, дотримання
заходів безпеки, організації
покращення
зв’язаності
середовища
та
якості
рекреацій), зокрема:

2019

Термін реалізації
не настав

2019-2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована в 2019 році

2019

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу заплановано в 2019 році

2018-2019

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

- визначення
інструментів
добудови
проблемних
житлових будинків/довгобудів
(у т. ч. за участю комунальних

5
архітипи окремих елементів благоустрою.
Взято участь спеціаліста Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на громадських
засадах у рамках підготовки до захисту докторської
дисертації (консультант В. Куцевич ПАТ «КиївЗНДІЕП»).у
розробці 2 державних будівельних норм:
- Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
- В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»
Реалізація заходу запланована в 2019 році

Проводився збір інформації, організація та проведення, у
межах наданих повноважень, виїзних нарад, засідань
робочих груп та комісій за участю зацікавлених сторін з
метою напрацювання алгоритму подальших дій щодо
визначення інструментів добудови проблемних житлових
будинків/довгобудів.
Комунальними
підприємствами,
підпорядкованими
Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), продовжувалася добудова
житлових
будинків
на:
вул. Теремківська,
3
(КП «Спецжитлофонд»)
та
вул. Ілліча,
17
(КП «Житлоінвестбуд-УКБ»)
Проводився збір інформації, організація та проведення, у
межах наданих повноважень, виїзних нарад, засідань
робочих груп та комісій за участю зацікавлених сторін з
метою напрацювання алгоритму подальших дій щодо
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39
1

72.2

2
підприємств) та їх добудова

- розробка
та
поетапна
реалізація
програми
комплексної
реконструкції
кварталів застарілої житлової
забудови
(«хрущовки»,
панельна забудова першого
періоду
індустріального
домобудування тощо)

3

4

2018-2020

У процесі
виконання

5
визначення інструментів добудови проблемних житлових
будинків/довгобудів.
Комунальними
підприємствами,
підпорядкованими
Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), продовжувалася добудова
житлових
будинків
на:
вул. Теремківська,
3
(КП «Спецжитлофонд»)
та
вул. Ілліча,
17
(КП «Житлоінвестбуд-УКБ»)
Уточнено показники обсягів реконструкції у складі проекту
Генерального плану розвитку м. Києва (розроблено схему
розміщення кварталів, що підлягають комплексній
реконструкції та санації, схему розміщення житлової
забудови, таблицю «Основні техніко-економічні показники
комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового
фонду на етап 40 років»).
Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
24.05.2004 № 850 «Про надання дозволу на реконструкцію
та забудову території мікрорайону, обмеженого вулицями
Попудренка,
Мініна,
Червоноткацькою
та
Червоногвардійською у Дніпровському районі м. Києва»
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» – замовник реконструкції та
забудови мікрорайону.
Станом на 01.01.2019 введено в експлуатацію 7 житлових
будинків,
загальною
площею
100,6 тис. кв. м
на
1405 квартир.
У 2018 році велося будівництво будинків № 1, 2 на діл 11.
На будівництві вказаних будинків у 2018 році освоєно
117,0 млн грн, в т.ч. буд. 1 - 50,6 млн.грн, буд 2 66,4 млн грн.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.07.2017 № 828 Департамент
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) визначено замовником розробки проекту
Програми
комплексної
реконструкції
кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві
(далі – Програма).
Продовжувався збір та актуалізація вихідних даних (щодо
стану існуючої забудови територій застарілого житлового
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фонду, чинної та проектної містобудівної документації
тощо), на підставі яких Департамент будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснював підготовку технічного завдання на розробку
проекту Програми
Велася підготовка до проведення тендеру на розробку
проекту Програми
Реалізація заходу запланована в 2020 році після
затвердження Генерального плану м. Києва

Розробка ландшафтного плану
2020
Термін реалізації
міста,
проведення
не настав
інвентаризації ландшафтів
Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору
Впровадження інформаційно2018-2020
У процесі
Департаментом містобудування та архітектури виконавчого
аналітичних
інструментів
виконання
органу Київської міської ради (Київської міської державної
прийняття
управлінських
адміністрації) проведено 09.07.2018 тендерні торги на
містобудівних рішень (у т. ч.
надання послуг «Модернізація міської інформаційноведення
містобудівного
аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності
кадастру,
оновлення
«Містобудівний
кадастр
м. Києва»
Етап
І».
З
інформаційних
ресурсів
переможцем - ТОВ «ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ» укладено
містобудівного
кадастру,
договір
від
07.08.2018
№ 08/2018
моніторинг
забудови,
(https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2018-06-15-001354-a).
інструменти
аналізу
На сьогодні виконано підетап 1.1 етапу 1 проекту
ефективності
використання
«Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи
міських територій, поточного
забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД)
стану та динаміки розвитку
«Містобудівний кадастр м. Києва»
інфраструктури, моделювання
містобудівної ситуації тощо)
Інвентаризація
об’єктів
2018-2020
У процесі
Перелік діючих договорів оренди, орендодавцем за якими
міського простору та розвиток
виконання
виступає Департамент комунальної власності м. Києва
системи
містобудівного
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
кадастру,
включаючи
міської державної адміністрації), розміщено на офіційному
розміщення
у
публічному
сайті Департаменту (http://www.gukv.gov.ua/ оренда - діючідоступі актуальної інформації
договори-оренди).
про продаж / оренду об’єктів
Питання оприлюднення повного тексту договорів оренди
комунальної
власності
реалізовуватиметься після правового врегулювання цього
(вкл. оприлюднення
повного
питання Київською міською радою. На сьогодні,
тексту договорів, інформації
відповідний проект рішення проходить погодженні в
про заборгованість зі сплати
установленому порядку.
місцевих податків та зборів
Інформація про укладені договори купівлі-продажу із
тощо), зокрема, розробка вимог
зазначенням номеру, дати договору, покупця та предмету
та
регламентів
технічної
договору, акту приймання-передачі розміщується на сайті
взаємодії між інформаційними
Департаменту http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/
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На даний час оприлюднення
(публікація)
договорів
купівлі-продажу
об’єктів
приватизації
комунальної
власності
м. Києва
не
передбачено законодавчими
актами з приватизації
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системами
Забезпечення розвитку наявної
і створення нової соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури
(а
не
надмірного
використання
ресурсу існуючої), зокрема,
розроблення
Комплексної
схеми транспорту м. Києва, з
врахуванням
висновків
Інтегрованого плану розвитку
транспортної інфраструктури
міста Києва

Створення
та
оновлення
топографічної основи

3

4

5

2018-2019

У процесі
виконання

2018-2019

У процесі
виконання

У 2018 році розпочато роботи з розробки Комплексної
схеми транспорту міста Києва відповідно до договору,
укладеного Департаментом містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
з
КО «Інститут
Генерального плану м. Києва» щодо надання послуг
«Розробка Комплексної схеми транспорту міста Києва у
складі інтегрованого плану розвитку транспортної
інфраструктури міста Києва та його приміської зони» від
19.12.2017 № 131/ГПмд-17.
Термін дії договору – 31.12.2019.
У звітному періоді виконано збір вихідних даних, аналіз
існуючого стану транспортної системи міста. Аналіз
основних напрямків розвитку міста, розселення населення,
розміщення
установ
містоутворюючого
значення.
Уточнення та оновлення вихідних даних для транспортної
моделі міста та Комплексної схеми транспорту). Заактовано
розробку І, ІІ та частково ІІІ етапів з розробки Комплексної
схеми транспорту м. Києва.
Отримано експертний звіт від 08.06.2018 № 00-011518/ЕО/КД на кошторисну документацію на проектні роботи
за об’єктом «Розробка комплексної схеми транспорту міста
Києва та його приміської зони».
Проведено коригування кошторисної вартості робіт
У звітному періоді Департаментом містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) проведено
відкриті торги щодо надання послуг «Оновлення цифрової
топографічної основи М 1:2000 та М 1:10000».
З переможцем КО «Інститут Генерального плану м. Києва»
укладено договір від 19.04.2018 № 1426Т18 про надання
послуг з оновлення цифрової топографічної основи
М1:2000 та М1:10000.
За 2018 рік:
- виконано І етап календарного плану (акт прийманняпередачі № 1 від 20.06.2018);
- виконано підетап 2.1. ІІ етапу (акт приймання-передачі
від 28.09.2018 № 2);
- виконувалися роботи підетапу 2.2 ІІ етапу
А саме: проводилися роботи з підготовки вихідних
матеріалів, адаптації класифікатора для створення бази

6

42
1

2

3

4

78

Реформування
інституту
пайової участі у створенні
інженерно-транспортної
та
соціальної інфраструктури

2018-2020

Виконано

79

Удосконалення
процедур
отримання
замовниками
документів, що дають право на
виконання
підготовчих
та
будівельних робіт, прийняття в
експлуатацію
закінчених
будівництвом
об’єктів
(зокрема, з питань безпеки та
цивільного захисту, супутніх
документів та процедур)
Ініціювання змін до державних
будівельних норм з метою
забезпечення їх відповідності
сучасним вимогам
Оприлюднення
інформації
щодо
всіх
документів
забудовників, необхідних для
створення об’єктів будівництва
(у т. ч. дозволи на будівництво,
містобудівні
умови
та
обмеження,
проектнокошторисна
документація
тощо), зокрема, оприлюднення
документів на офіційному сайті
Державної
архітектурнобудівельної інспекції України –

2020

Термін реалізації
не настав

2020

Термін реалізації
не настав

2018-2020

У процесі
виконання

80

81

5
даних геоінформаційної системи об’єктів, аналізу
поточного стану, визначення зон першочергового
оновлення, складання технічного звіту
Затверджено рішення Київської міської ради від 13.09.2018
№ 1370/5434 «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 15 листопада 2016 року» № 411/1415 «Про
затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури міста Києва», відповідно до якого
застосовуються понижуючі коефіцієнти на рівні:
- 0,50 для житлових та нежитлових приміщень (до
31.12.2018);
- 0,80 для нежитлових площ, за умови, що об’єкт
будівництва розташований на земельній ділянці, яка
належить
замовнику
на
праві
власності
(з
01.01.2019-31.12.2019)
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Реалізація заходу запланована з 2020 року

Відповідно до Порядку ведення реєстру містобудівних
умов та обмежень, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства від 31.05.2017 № 135,
електронна скан-копія примірника містобудівних умов та
обмежень є документом безстрокового зберігання, доступ
користувачів до даних Реєстру здійснюється через веб-сайт
уповноваженого органу містобудування та архітектури або
його сторінку на офіційному веб-сайті органу влади, при
якому він утворений.
На сайті Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
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міської
державної
адміністрації)
https://kga.gov.ua/
розміщено відомості щодо документів про присвоєння
поштових адрес новозбудованим об’єктам нерухомого
майна
Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва
Запровадження дієвої системи
2020
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2020 року
архітектурно-будівельного
не настав
контролю
Ініціювання законодавчих змін
2018-2020
У процесі
Законодавством не визначено термінів оформлення
щодо
посилення
виконання
правовстановлюючих документів на землю, що сприяє
відповідальності
(у
т. ч.
безвідповідальному ставленню суб’єктів господарювання
матеріальної) за неоформлення
до обов’язковості оформлення прав на земельні ділянки, які
користування
земельними
ними використовуються для різних цілей.
ділянками, самовільне зайняття
Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
ділянок
і
самочинне
Київської міської ради (Київської міської державної
будівництво, а також наділення
адміністрації) підготовлено пропозиції щодо внесення змін
місцевих
органів
влади
до Податкового кодексу України.
додатковими повноваженнями
Законопроект № 7363 «Про внесення змін до Податкового
щодо здійснення контролю
кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання створення та діяльності дрібних
фермерських господарств і деконцентрації повноважень у
сфері земельних відносин», розглянуто Верховною Радою
України 06.02.2018. Законопроект не прийнято
Запобігання
прийняттю
2018-2020
У процесі
Проекти рішень Київської міської ради та розпоряджень
сумнівних / протизаконних
виконання
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
рішень КМР / структурними
міської державної адміністрації) постійно перевіряються на
підрозділами КМДА (вплив
відповідність вимогам чинного законодавства в межах
міського голови на ці процеси,
повноважень.
зокрема через механізм вето)
Департаментом внутрішнього фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) відповідно до п.
6.3 розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.10.2017 № 1316 «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11 вересня 2009 року
№ 1036 «Про деякі питання функціонування Інформаційноаналітичної
системи
інтернет-порталу
«Київаудит»
здійснювався
аналіз
розроблених
Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) проектів
рішень Київської міської ради щодо набуття та припинення
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Виявлення
та
повернення
самовільно зайнятих ділянок,
приведення
їх
в
стан,
придатний для подальшого
використання

2018-2020

У процесі
виконання

5
прав на землю фізичними та юридичними особами.
Протягом 2018 року до підготовлених проектів рішень
Київської міської ради щодо набуття та припинення прав на
землю фізичними та юридичними особами надано 73 листи
із зауваженнями та пропозиціями, які розглядаються в
установленому порядку
Постійно проводяться перевірки з метою виявлення та
повернення самовільно зайнятих ділянок.
Матеріали за результатами таких перевірок направляються
до компетентних органів (зокрема правоохоронних) для
притягнення винних осіб до відповідальності.
У 2018 році Департаментом з питань державного
архітектурно-будівельного
контролю
міста
Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
- подано 29 позовів про зобов’язання вчинити дії (знесення
самочинно збудованих об’єктів).
- скасовано 473 документи дозвільного та реєстраційного
характеру;
- опрацьовано 42 декларації про готовність (самочинне
будівництво), з них зареєстровано – 12;
- проведено
270
перевірок
дотримання
вимог
законодавства
у
сфері
містобудівної
діяльності,
будівельних норм, державних стандартів і правил стосовно
об’єктів незначного (СС1) та середнього (СС2) класу
наслідків, про що складено відповідні акти та за
результатами проведених перевірок на 199 об’єктах
будівництва виявлено порушення законодавства у сфері
містобудівної діяльності, у зв’язку з чим посадовими
особами Департаменту:
- видано 303 приписи про усунення порушення вимог
законодавства
у
сфері
містобудівної
діяльності,
будівельних норм, стандартів і правил та про зупинення
підготовчих та будівельних робіт;
- винесено 84 постанови про накладення штрафу за
правопорушення у сфері містобудівної діяльності на суму
13,1 млн грн, з яких:
- сплачено у добровільному порядку штрафи по
11 постановам на суму 733,0 тис. грн,
- до органів державної виконавчої служби Департаментом
направлено 30 заяв про відкриття виконавчих проваджень
щодо примусового виконання боржниками постанов,
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- винесено 40 постанов по справам про адміністративні
правопорушення на суму 302,7 тис. грн, з яких:
- сплачено штрафи у добровільному порядку по
20 постановам на суму 125,7 тис. грн,
- до органів державної виконавчої служби направлено
15 заяв про відкриття виконавчих проваджень щодо
примусового виконання боржниками постанов

Реалізація
містобудівного
моніторингу
та
розвиток
Центру моніторингу забудови
міста Києва
Розвиток потенціалу міської
громади
щодо
контролю
порушень
за
допомогою
сучасних технологій (мобільні
додатки, електронний портал
тощо)

2018-2020

У процесі
виконання

Продовжує
функціонування
Міжвідомчий
центр
моніторингу забудови міста (http://monitor.mkk.kga.gov.ua/)

2018-2020

У процесі
виконання

Вдосконалення
орендних
відносин
у
сфері
землекористування
шляхом
забезпечення прав міста

2018-2020

У процесі
виконання

Діє електронний ресурс інформаційно-аналітична система
«Майно» (https://gis.kievcity.gov.ua/), який є комплексом
програмних, технічних та інформаційних засобів
автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та
використання даних. Зокрема в даній системі розміщено
інформацію щодо самочинного, законного будівництва,
дозвільні документи на будівництво тощо
У 2018 році надходження від орендної плати за:
- землю становили 2862,8 млн грн;
- користування цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності, зокрема
від:
 оренди комунального майна – 81,9 млн грн;
 перерахування
надходжень
від
прибутку
за
користування майном ПАТ «Київенерго», ПАТ Київгаз,
ПАТ «Водоканал» - 5,8 млн грн

Сектор 1.5. Туризм
Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів
Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру
89
Розробка
маркетингової
2019–2020
програми розвитку туризму в
м. Києві

90

Забезпечення
подальшого
наповнення
та
просування
туристичного порталу, лістинг
міста
в
реєстрі
ТОП-10
міжнародних
сайтів
для

2018-2020

Термін реалізації
не настав

У процесі
виконання

Реалізація заходу запланована з 2019 року

У 2018 році на сайті Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) www.visitkyiv.travel здійснювалося:
- утримання сервера та забезпечення роботи домену в зоні
travel;

6

Виконання заплановано в
Міській цільовій програмі
розвитку туризму в місті
Києві
на
2019-2021 роки
(рішення Київської міської
ради від 18.12.2018)
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2
мандрівників і туроператорів

Просування
туристичного
потенціалу та бренду міста
шляхом проведення PR-заходів
та участі у міжнародних
туристичних подіях (ярмарках,
конференціях тощо)

3

4

2018-2020

Виконано
(завдання 2018)

Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму
Сприяння проведенню у місті
2018-2020
великих
культурних,
спортивних, ділових подій та
заходів (фестивалів, виставок,

Виконано
(завдання
2018 року)

5
- модернізація туристичного порталу visitkyiv.travel
(інтеграція екскурсійних програм із мобільного додатку
«Kyiv City Guide» на портал);
- оновлення розділу «Афіша»;
- публікація нових статей у розділах «Краще в місті»,
«Новини», «Мандруй Києвом»;
- актуалізація інформації щодо туристичних локацій міста
Києва;
- розміщення рекламних публікацій у соціальних мережах
з метою збільшення кількості підписників та популяризації
головних атракцій міста;
- забезпечення контекстної реклами;
- роботи з мовної підтримки сайту (переклад на мови:
англійська, китайська, німецька, російська);
- забезпечення просування київського туристичного
порталу та сторінки «Київтуризм» (visitkyivtravel) на
найбільших пошукових сайтах у соціальних мережах
Facebook, Instagram
- роботи з підтримки мобільного додатку «Kyiv Mobile
Guide»
У 2018 році взято участь у 9 міжнародних виставкових
заходах:
- FITUR 2018 (м. Мадрид, Іспанія, 17-21.01.2018);
- NewYorkTimesTravelShow 2018 (м. Нью-Йорк, США, 2628.01.2018);
- IMTM 2018 (м. Тель-Авів, Ізраїль, 06-07.02.2018);
- ITBBerlin 2018 (м. Берлін, Федеративна Республіка
Німеччина, 07.04-11.04.2018);
- COTTM 2018, (м. Пекін, Китай, 16.04-18.04.2018);
- IMEXFrankfurt (м. Франкфурт, Федеративна Республіка
Німеччина, 15.05-17.05.2018);
- ITB Asia (м. Сінгапур, Республіка Сінгапур, 17.1019.10.2018);
- WTM London
(м. Лондон,
Великобританія,
05.1107.11.2018);
- IBTM World (м. Барселона, Королівство Іспанія, 27.1129.11.2018)
Сформовано перелік щорічних основних туристичнопривабливих подій столиці України (розпорядження
виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.07.2017 № 842 «Про затвердження

6

47
1

2
ярмарків, конференцій тощо), а
також
їх
включення
до
календаря подій міста Києва

3

4

5
щорічного єдиного календаря культурно-масових подій
міста Києва»).
Здійснювалася інформаційна підтримка на офіційних
туристичних он-лайн ресурсах Києва (Facebook/VisitKyiv,
Facebook/Управління туризму та промоцій Київської
міської державної адміністрації, www.visitkyiv.travel)
популяризації та привернення уваги киян та гостей міста до
заходів, що проводилися у звітному періоді:
- фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок та
чоловіків;
- Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2018;
- Wizz Air Kyiv City Marathon 2018;
- Кінофестивалю «Молодість»;
- MotoOpen Fest;
- Дня Європи;
- Дня Києва;
- Kyiv Tourism Awards;
- Kyiv Invest Forum;
- Дня молоді тощо.
Створено туристичну фотозону з встановленням
3D конструкції туристичного логотипу «Київ – місто, де все
починається» перед адміністративною будівлею Київської
міської державної адміністрації.
Упродовж звітного періоду проведено:
- міські конкурси (читців, інформаційних технологій
«SMART-IT», юних поетів, «Київ – моє місто, мені в ньому
жити, мені його створювати»);
- змагання серед учнівської молоді (радіокерованих
авіамоделей,
судномодельного
спорту,
баскетболу,
волейболу, футзалу тощо);
- спартакіаду допризовної молоді;
- профорієнтаційну гру «Мистецька фортеця»;
- фестивалі (авторської пісні та співаної поезії молодих
авторів, народної музики «ZOLOTE ZERNO», «Козацький
гарт 2018»);
- спортивно-масові заходи («Олімпійське лелеченя»;
Олімпійський тиждень в закладах освіти м. Києва,
І Київська міська спартакіада «Ігри столичних освітян»
тощо).
Туристичні можливості м. Києва представлено на щорічній
виставці UITT «УКРАЇНА – Подорожі та Туризм»
(28.03-30.03.2018, м. Київ) де зібралися міжнародні
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93

Створення
офіційного
конвеншн-бюро
міста,
презентація
ділового
потенціалу
столиці
на
міжнародній арені

2019-2020

Термін реалізації
не настав

94

Створення умов для розвитку
сучасних видів туризму (у т. ч.
весільного
туризму,
гастрономічного туризму тощо)

2019-2020

Термін реалізації
не настав

5
туристичні організації національні та регіональні
туристичні комітети, туристичні оператори і тур агентства,
представники держструктур, готелів перевізників і медіа.
У грудні 2018 року проведено щорічну премію Kyiv
Tourism Awards 2018. Кращі фахівці та підприємства
отримали відзнаки у 15 номінаціях
Реалізація заходу запланована з 2019 року

Реалізація заходу запланована з 2019 року

Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів
Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури
95
Облаштування пішохідних зон,
2018-2019
У процесі
Проведено огляд понад 20 основних туристичних локацій
туристично привабливих місць
виконання
та маршрутів міста щодо стану їх благоустрою, за
та зон відпочинку, зупинок
результатами яких складено відповідний звіт та
туристично-екскурсійного
напрацьовано протокольні доручення першого заступника
транспорту в центрі міста
голови Київської міської державної адміністрації
М. Поворозника від 06.04.2018 № 43.
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.10.2018 № 1967 «Про впровадження основних
туристичних маршрутів та локацій в місті Києві».
Розроблено та надано на погодження структурним
підрозділам «План комплексного упорядкування територій,
які включені до переліку туристичних локацій».
Розроблено новий туристичний маршрут «Стежка
Андріївським узвозом», до якого входить 14 об’єктів
(вмонтовано спеціальну бруківку із QR–кодами)
96
Забезпечення
основних
2018-2020
У процесі
У 2018 році оновлено 50 стендів (пілонів) і встановлено
туристичних місць навігацією
виконання
30 пілонів.
та
об’єктами
санітарноСтворено туристичну навігацію біля реконструйованих
гігієнічного призначення
сходів на Пейзажній алеї (від Десятинного провулку до
вул. Гончарної встановлено 3 пілони та 3 вказівники)
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Виконання заплановано в
Міській цільовій програмі
розвитку туризму в місті
Києві
на
2019-2021 роки
(рішення Київської міської
ради від 18.12.2018)
Виконання заплановано в
Міській цільовій програмі
розвитку туризму в місті
Києві
на
2019-2021 роки
(рішення Київської міської
ради від 18.12.2018)

Робота буде
2019 році

завершена

у
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2
Створення туристичних центрів
та встановлення терміналів з
метою
інформаційного
супроводу туристів

3
2018-2020

4
У процесі
виконання

Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів
Створення та забезпечення
2018-2020
Виконано
роботи гарячої телефонної лінії,
служби
юридичної
та
інформаційної
допомоги
туристам у місті Києві

99

Створення
додатків
для
персональних
пристроїв
з
метою отримання туристичних
маршрутів та інформації (у т. ч.
мобільного додатка «Kyiv City
Guide»)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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Створення єдиної туристичної
ID-картки гостя столиці та
налагодження
співпраці
з
міжнародними туристичними
картковими
системами
та
програмами

2018

Не виконано

5
Укладено Цивільно-правові угоди щодо забезпечення
функціонування існуючих комунальних туристичноінформаційних центрів (ТІЦ) в місті Києві (аеропорти
«Бориспіль» і «Київ» (Жуляни), ТРЦ «Гулівер»).
У вказаних ТІЦ безкоштовно розповсюджуються
рекламно-інформаційні поліграфічні матеріали (туристичні
карти міста Києва, брошури та інша супутня продукція),
надаються консультативні послуги щодо орієнтування
містом тощо.
Вирішене питання щодо облаштування туристичноінформаційного центру у будівлі Київської міської ради
(реалізація у 2019 році)
Створено та забезпечено функціонування гарячої
телефонної лінії та юридичної підтримки туристів «61-16».
Служба юридичної та інформаційної допомоги туристам у
м. Києві здійснює консультації з правового аналізу
документів туристів, що оформляють відносини, які
підпадають під чинне законодавство України щодо
туристичних послуг з метою виявлення причин порушення
законодавства
Модернізовано версію мобільного додатку Kyiv City Guide
2.0 (отримав високу оцінку «highly commended» на
міжнародній
туристичній
премії
International
Travel & Tourism Awards 2018 у Лондоні).
Здійснено інтеграцію наявних екскурсійних програм з
мобільного
додатку
Kyiv City Guide
на
портал
visitkyiv.travel.
Створено:
- 2.0 версію мобільного додатку «Kyiv Mobile Guide»
(передбачає доступ до карти міста без активного
підключення до мережі інтернет);
- 16 повноцінних туристичних маршрутів містом;
- аудіоекскурсії англійською та українською мовами
Розроблено ID-картку гостя столиці, дизайн нових макетів
сітілайтів та буклетів для розповсюдження у туристичноінформаційних центрах

6

У бюджеті міста Києва на
2018 рік фінансування на
оновлення ID-картки гостя
столиці та додатковий друк не
передбачено

50
1

2
3
Завдання 2.3. Розвиток туристичної пропозиції
101
Розвиток екскурсійної справи
2018-2020
(у т. ч. розробка порядку
надання екскурсійних послуг,
розширення та вдосконалення
тематики
екскурсій,
підвищення
кваліфікації
і
атестація екскурсоводів
та
гідів-перекладачів, координація
діяльності
та
підтримка
громадських
об’єднань
екскурсійних працівників).
102
Інвентаризація
об'єктів
2019-2020
туристично-рекреаційного
значення

103

104

Завдання 2.4. Підвищення рівня безпеки
Реалізація
інформаційної
кампанії «Kyiv Safe & Nice»
Створення
роз’яснювального
довідника
по
роботі
з
іноземними
туристами
та
проведення
відповідних
навчань для поліції Києва

2018-2020

2019-2020

4

5

У процесі
виконання

Взято участь у розробленні проекту Концепції розвитку
туристичного
простору
у
Подільському
та
Шевченківському районах міста в частині створення
туристичних маршрутів.
Проведено семінар для гідів Києва Level Up vol. 2 «Сучасні
практики надання екскурсійних послуг для іноземних
гостей м. Києва» (21.12-24.12.2018)

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2019 року

Виконано
(завдання
2018 року)
Термін реалізації
не настав

Виготовлено
10 000
екземплярів
буклету
«Kyiv Safe & Nice» з інформацією про безпеку перебування
туристів у столиці України
Реалізація заходу запланована з 2019 року

Оперативна ціль 3. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму
Завдання 3.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів
105
Внесення змін до законодавчих
2019-2020
Термін реалізації
актів щодо направлення коштів,
не настав
отриманих
від
справляння
туристичного
збору,
на
розвиток туристичної сфери
Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичної сфери
Завдання 4.1. Обмін досвідом та співпраця
106
Створення єдиної платформи на
2018-2020
Виконано
базі КМДА для налагодження
регулярної
взаємодії
з
представниками
приватного

Реалізація заходу запланована з 2019 року

Налагоджено співпрацю з громадськими організаціями:
«Асоціація гостинності України», «Всеукраїнська асоціація
гідів», «Бігова Україна», «Київський туристичний альянс».
Взято участь у статусі партнера у фестивалях та

6

Виконання заплановано в
Міській цільовій програмі
розвитку туризму в місті
Києві
на
2019-2021 роки
(рішення Київської міської
ради від 18.12.2018)

Виконання заплановано в
Міській цільовій програмі
розвитку туризму в місті
Києві
на
2019-2021 роки
(рішення Київської міської
ради від 18.12.2018)

Виконання заплановано в
Міській цільовій програмі
розвитку туризму в місті
Києві
на
2019-2021 роки
(рішення Київської міської
ради від 18.12.2018)

51
1

2
сектора,
громадськими
організаціями та асоціаціями (у
т. ч. організаторами заходів,
туристичними
операторами
тощо)

3

4

5
розважальних заходах:
- презентації кубку та офіційного логотипу фіналу Ліги
чемпіонів УЄФА 2018 року;
- організації зони гостинності та пунктів надання
туристичної інформації під час проведення фіналу матчів
Ліги чемпіонів УЕФА в м. Києві з 24.05.2018 по 28.05.2018
–

Організація співпраці та обміну
2018-2020
Не виконано
досвідом
щодо
розвитку
туристичної
галузі
з
міжнародними туристичними
організаціями
(зокрема,
ЮНВТО), іншими містами
України та світу
Завдання 4.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста
108
Проведення
маркетингових
2018-2020
Не виконано
Підготовлено тендерну документацію щодо закупівлі
досліджень з метою визначення
послуг із маркетингових досліджень.
якості
послуг
підприємств
Подано запит на виділення додаткових коштів
готельного
господарства,
кількісних
та
якісних
показників
туристичних
потоків
109
Вдосконалення системи збору
2019-2020
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2019 року
та обробки статистичних даних,
не настав
проведення
аналізу
і
планування
туристичної
діяльності
107

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури
Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури
110
Визначення та впровадження
2018-2020
Виконано
З 27.04.2018 відповідно до рішення Київської міської ради
ефективних
механізмів
(завдання
від 20.06.2017 № 439/2661 припинено дію Угоди щодо
управління теплоенергетичним
2018 року)
реалізації
проекту
управління
та
реформування
господарством міста Києва з
енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001,
метою забезпечення мешканців
укладеної між виконавчим органом Київської міської ради
якісними
та
доступними
(Київською міською державною адміністрацією) та
комунальними
послугами
ПАТ «Київенерго».
(удосконалення управлінських
Рішенням Київської міської ради від 24.04.2018 № 517/4581
процесів
у
сфері
«Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації
теплопостачання)
проекту управління та реформування енергетичного
комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між

6

У бюджеті міста Києва на
2018 рік фінансування на
погашення заборгованості по
сплаті членського внеску до
«Всесвітньої
туристичної
організації» не передбачено
Закупівлю
послуг
не
проведено – у бюджеті
м. Києва
на
2018
рік
фінансування
заходу
не
передбачено
Виконання заплановано в
Міській цільовій програмі
розвитку туризму в місті
Києві
на
2019-2021 роки
(рішення Київської міської
ради від 18.12.2018)

52
1

111

2

3

4

Ініціювання
розробки
на
національному рівні нових
методів тарифоутворення (у
т. ч. стимулюючих) та участі
міста
Києва
у
пілотних
проектах щодо їх впровадження

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
Київською міською державною адміністрацією та
акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго»,
повернуто з управління ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у
комунальну
власність
на
баланс
новоствореного
комунального підприємства «Київтеплоенерго»: ТЕЦ-5 і
ТЕЦ-6,
сміттєспалювальний
завод
«Енергія»,
194 котельні, 2618 теплових пунктів, 19 насосних станцій та
теплові
мережі
протяжністю
близько 2700 км
у
двотрубному вимірі.
Затверджена
Інвестиційна
програма
комунального
підприємства «Київтеплоенерго» на 2019 рік.
З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої
води та опалення замість ПАТ «Київенерго» стало
КП «Київтеплоенерго».
З метою оптимізації процесів, що стосуються менеджменту
та операційної діяльності, а також залучення міжнародних
інвестицій у теплоенергетичний комплекс м. Києва
виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська
державна адміністрація) та комунальне підприємство
«Київтеплоенерго» підписали Меморандум з Європейським
банком реконструкції та розвитку, Міжнародною
фінансовою
корпорацією,
Агентством
США
з
міжнародного розвитку (USAID) щодо міжнародного
співробітництва
у
модернізації
та
розвитку
теплоенергетичного комплексу м. Києва (27.12.2018).
Крім того, комунальним концерном «Центр комунального
сервісу»
продовжується
здійснення
комплексного
обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг
за принципом «єдиного вікна», в сервісних центрах якого та
за допомогою онлайн-сервісів споживачі мають змогу
отримати консультації щодо послуг централізованого
опалення та гарячого водопостачання, зокрема прийняти
документи на укладення договору, провести звіряння,
передати показники, замовити встановлення, заміну чи
опломбування лічильників та сплатити за спожиті послуги
Законом України «Про внесення змін до Закону України
«Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва
теплової енергії з альтернативних джерел енергії»
передбачено
встановлення
стимулюючих
тарифів
теплопостачальним підприємствам на теплову енергію,
вироблену з альтернативних джерел, для потреб бюджетних
установ та населення, на рівні 90% тарифу на теплову
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53
1

112

113

2

Енергетичне господарство
Модернізація теплогенеруючих
потужностей
та
ліквідація
малоефективних

Ремонт, оновлення та розбудова
електричних
і
теплових
інженерних мереж (включаючи
оптимізацію
схеми
енергопостачання міста)

3

4

5
енергію, вироблену з газу для потреб бюджетних установ та
населення.
На виконання вимог цього Закону за звітний період видано
25 розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену на
установках з використанням альтернативних джерел
енергії, для потреб населення та бюджетних установ.
З метою опрацювання питань, пов’язаних з формуванням
тарифів на транспортування теплової енергії на принципах
стимулюючого
тарифоутворення
(18.10.2018),
представники Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Інститутом місцевого
розвитку, Проектом USAID «Муніципальна енергетична
реформа в Україні» прийняли участь у круглому столі
«Запровадження системи стимулюючого регулювання у
сфері теплопостачання ліцензіатами обласних державних
адміністрацій/Київської міської державної адміністрації»

2018-2019

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

Реконструкція центрального теплового пункту на
Харківському шосе, 148-Б з влаштуванням індивідуальних
теплових пунктів та реконструкція інженерних мереж —
проектно-кошторисна
документація
розроблена
та
отримано
експертний
звіт.
Визначено
виконавця
будівельних робіт.
Проводилися будівельно-монтажні роботи з влаштування
18 нових індивідуальних теплових пунктів, перекладці
теплових мереж до них та роботи з реконструкції
водопровідних мереж
Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018 – 2020 роки у 2018 році передбачено
7 заходів з реконструкції теплових мереж та центральних
теплових пунктів:
- Реконструкція тепломережі (далі – ТМ) № 6 СТ-1 на
ділянці від ТК 627 до ТК 630 на вул. Коперника – за
результатами відкритих торгів визначено підрядну
організацію для виконання будівельних робіт, з якою
укладено договір. Будівельно-монтажні роботи завершено
29.09.2018.
Дільниця
підключена
до
системи

Виконано

6

54
1

2

3

4
У процесі
виконання
У процесі
виконання

Термін реалізації
не настав
У процесі
виконання

Термін реалізації
не настав

114

Впровадження інтелектуальних
механізмів
прогнозування
споживання енергоресурсів з
метою скорочення надмірної
генерації
(інформаційноаналітичні
системи
та

2020

Термін реалізації
не настав

5
теплопостачання міста. Роботи виконані в повному обсязі;
- Реконструкція центрального теплового пункту (далі –
ЦТП) на просп. Соборності, 16–Б - розроблена проектнокошторисної документації (далі – ПКД) та направлена на
експертизу;
- Будівництво ТМ для приєднання до центральних
теплових мереж ПАТ «Київенерго» житлових будинків
№№ 26, 28 на вул. Чистяківська – отримано експертний
звіт, за результатами відкритих торгів визначено підрядну
організацію для виконання додаткових робіт, з якою
укладено договір. Завершено роботи із прокладання
тепломереж та частково виконано роботи з благоустрою
(відновлено асфальтове покриття);
- Реконструкцiя ТМ по вул. Набережно-Луговiй та
вул. Набережно-Хрещатицькiй
–
реалізацію
заходу
перенесено на 2019 рік;
- Реконструкцiя ЦТП по вулиці Береттi, 14 та 10-А –
відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
13.08.2018 № 1463 та 1462 КП «Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва» визначено замовником
робіт, по вул. Беретті, 10-А - визначено проектну
організацію, з якою укладено договір (виконано перший
етап
проектних
робіт
відповідно
до
переліку,
затвердженого рішенням Київської міської ради від
20.12.2018 № 489/6540);
- Реконструкція ТМ для перепiдключення споживачiв, якi
забезпечуються тепловою енергією від котелень на
вул. Пiдгiрна, 3 та Татарська, 6 – відповідно до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 13.09.2018
№ 1687
КП
«Група
впровадження
проекту
з
енергозбереження в адміністративних і громадських
будівлях м. Києва» визначено замовником робіт. Реалізацію
заходу заплановано на 2019 рік
Реалізація заходу запланована з 2020 року

6

Реалізацію
заходу
заплановано на 2019 рік

Реалізацію
заходу
заплановано на 2019 рік

55
1

2
програмні
комплекси
для
прогнозування споживання)
Водопостачання та водовідведення
115
Реконструкція
Бортницької
станції аерації

116

Заміна і санація зношених, а
також
розбудова
нових
водопостачальних
мереж
(включаючи оптимізацію схеми
водопостачання міста)

3

4

5

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

Реконструкція споруд І черги Бортницької станції аерації на
вул. Колекторній, 1-А – проектно-кошторисна документація
розроблена.
За результатами відкритих торгів визначено генеральну
підрядну організацію. Укладено договір. Розпочато
реконструкцію насосної станції І підйому Бортницької
станції аерації (комплекс підготовчих робіт)
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2018–2020 роки у 2018 році передбачалися 2 заходи з
будівництва та реконструкції водопровідних мереж:
- Водопровід Д=500 мм по вул. Борщагівській –
завершено повний комплекс будівельних робіт. Очікується
сертифікат про готовність об'єкта;
- Водопровід Д=300 мм на території Національного
музею історії України у Другій Світовій Війні – підрядною
організацією виконувалися будівельні роботи (будівельна
готовність станом на 01.01.2019 – 88%)
Відповідно до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки у 2018 році
проводилося будівництво та реконструкція каналізаційних
колекторів: Південно-Західного каналізаційного колектора
(виконано будівельні роботи, роботи з авторського
нагляду), Шліхтерського каналізаційного колектора
(виконувалися будівельні роботи, проводилася процедура
закупівель для коригування проекту, виконані роботи з
авторського нагляду), Лівобережного каналізаційного
колектора (визначено проектну організацію та укладено
договір, отримано звіт з обстеження технічного стану,
виконано
інженерно-геологічні
вишукування),
каналізаційних
колекторів
по
вул. Борщагівській
(завершено повний комплекс будівельно-монтажних робіт),
Лебедєва (виконувались проектні роботи з коригування
документації) та Дегтяренка (виконувалися земляні та
будівельно-монтажні
роботи
з
прокладанням
каналізаційних труб), ІІІ черги Ново-Дарницького
каналізаційного колектора (виконувалися будівельні
роботи).
Також, укладено договір з генпідрядною організацією
(ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ») з реконструкції

Виконано
У процесі
виконання

117

Розвиток
міської
централізованої
системи
каналізації шляхом подальшого
будівництва та реконструкції
колекторів і мереж

2018-2020

У процесі
виконання
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Застосування нових технологій
раціонального
водокористування, підвищення
ефективності очищення стічних
вод
та
запобігання
забрудненню водних об’єктів

2018-2020

У процесі
виконання
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Реконструкція каналізаційних
насосних
станцій
з
впровадженням енергоощадних
технологій

2018-2020

У процесі
виконання

5
дюкерних переходів через р. Дніпро.
Зеленогірський та Луначарський каналізаційні колектори
виключено з Програми рішенням Київської міської ради від
20.11.2018 № 146/6197
02.02.2018 набрали чинності Правила приймання стічних
вод до систем централізованого водовідведення та Порядок
визначення розміру плати, що справляється за
понаднормативні скиди стічних вод до систем
централізованого водовідведення, затверджені наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово - комунального господарства України від
01.12.2017 № 316 та зареєстровані в Міністерстві юстиції
України від 15.01.2018 за № 56/31508 та за № 57/31509
відповідно.
Допустимі величини показників якості стічних вод
приведені Правилами у відповідність до вимог стандартів
Європейського Союзу.
Відповідно до встановлених вимог розроблено проект
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про
затвердження Правил приймання стічних вод до систем
централізованого водовідведення міста Києва», який
оприлюднено 11.04.2018 на офіційному порталі Києва з
метою проведення громадського обговорення
За результатом проведення громадського обговорення
визначено підтримку зазначеного проекту розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) майже всіма особами, які
брали участь у цьому обговоренні. Також, надано коментарі
стосовно оцінки відповідності окремих положень проекту
Правил приймання стічних вод до систем централізованого
водовідведення міста Києва нормам нормативно-правових
актів чинного законодавства.
Проводилася
робота
щодо
коригування
проекту
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з урахуванням
наданих пропозицій
У 2018 році КП «Плесо» проводилися роботи з
реконструкції очисних споруд «Харківські» – збудовано
ростверк, виконані роботи з берегоукріплення.
Крім того, Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва
на
2018–2020 роки
у
2018 році
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Будівництво свердловин малої
потужності для відновлення
роботи бюветних комплексів

2018-2020

Виконано

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

Житлове та ліфтове господарство
Реконструкція, модернізація та
заміна застарілих і зношених
ліфтів (у т. ч. диспетчерських
систем)

Запровадження
комплексної
програми капітального ремонту
житлового
фонду
із
застосуванням енергоощадних
технологій і обладнання за
принципом співфінансування з
мешканцями (власником житла)

5
КО «Київзеленбуд» передбачалися кошти на будівництво
насосної станції та водопроводу технічної води в парку на
Дніпровській набережній в Дніпровському районі –
визначено проектну організацію, укладено договір, велася
розробка проекту
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018–2020 роки у 2018 році передбачалося
будівництво
1
артезіанської
свердловини
малої
продуктивності на вул. Мілютенка, 7 – визначено пiдрядну
організацію для проведення будiвельних робіт, укладено
договір, завершено буріння артезіанської свердловини
малої продуктивності. Роботи виконані в повному обсязі.
Також завершені роботи з реконструкції бюветних
комплексів на вул. Урлівській, 9, вул. Іорданській, 11,
бульв. Академіка Вернадського, 85, вул. Бахмацькій, 10
У 2018 році:
Перехідні: заплановано виконати реконструкцію та
модернізацію 151 ліфта на 99 об’єктах.
Виконано будівельно-монтажні роботи та введено в
експлуатацію 130 ліфтів на 91 об’єкті.
Нові: заплановано проведення робіт з модернізації
306 ліфтів (258 об’єктів), з них: виконати розробку ПКД та
здійснити реконструкцію 36 ліфтів (36 об’єктів), здійснити
розробку ПКД на 257 ліфтів (222 об’єкта).
Виконано реконструкцію 5 ліфтів на 5 об’єктах; розроблено
ПКД по 257 ліфтах (252 об’єктів). За рештою об’єктів
роботи переносяться на 2019 рік.
Капітальний
ремонт
заплановано
виконати
на
45 об’єктах/55
ліфтах
(роботи
виконано
на
43 об’єктах/53 ліфтах, 1 об’єкт/2ліфти – перехідний на
2019 рік)
В рамках виконання Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житловокомунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
реалізуються міські механізми співфінансування:
- програма 70/30 (конкурс проектів) з реалізації
впровадження
енергоефективних
заходів
у
багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК (рішення Київської
міської ради від 26.12.2014 № 865/865);
- капітальних ремонтів, технічного переоснащення,
реконструкції і реставрації для житлових будинків старше
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Створення
програмноапаратного
комплексу
диспетчеризації в житловокомунальному господарстві

2018-2020

У процесі
виконання

Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів
Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора
124
Проведення
комплексної
2018-2020
У процесі

5
10 років, в яких діють ОСББ/ЖБК та комунальної власності
(рішення Київської міської ради від 22.12.2016
№ 780/1784).
Крім цього, у місті Києві реалізується стимулююча
програма відшкодування «теплих» кредитів, отриманих
ОСББ/ЖБК на впровадження енергоефективних заходів
(рішення Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565)
Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради (Київськоїю
міською
державною
адміністрацією)
розроблено
техноробочий проект на створення програмно-апаратного
комплексу (далі – ПАК) диспетчеризації в житловокомунальному господарстві.
Проведено закупівлю послуг із побудови ПАК.
Переможцем конкурсу виконувався договір щодо надання
послуг із побудови програмно-апаратного комплексу
диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві.
Здійснено поставку ліцензій прикладного програмного
забезпечення. Проводяться роботи із розгортання та
налаштування ПАК у центрі обробки даних (міському датацентрі).
Крім того, з метою підвищення швидкості та якості
прийому звернень та запитів мешканців міста з одночасною
їх обробкою професійними операторами-диспетчерами
здійснено перехід об’єднаних диспетчерських служб
районів на єдиний програмно-апаратний комплекс. Надання
послуг
операційно-диспетчерського
обслуговування
мешканцям здійснюється у єдиній інформаційноелектронній базі, інформація яких узагальнюється
центральною диспетчерською службою 1557.
У зв’язку з поверненням від ПАТ «Київенерго» майна
територіальної громади м. Києва (теплових мереж та
котелень)
та
їх
передачею
в
управління
КП «Київтеплоенерго»
підприємством
спільно
з
Центральною Диспетчерською Службою з питань ЖКГ
1557 проводилася робота з розробки Регламенту взаємодії
та координації служб диспетчерських, контактних,
аварійних служб підприємств та організацій міста Києва,
що надають житлово-комунальні послуги

У 2018 році Програмою економічного і соціального
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термомодернізації (у т. ч. із
застосуванням
ЕСКОмеханізму)
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4
виконання
Виконано

5
розвитку міста Києві на 2018-2020 роки передбачено
виконання робіт з термомодернізації 7 закладів освіти:
- Середня
загальноосвітня
школа
№ 166
на
вул. Єреванській, 20 Солом'янського району – роботи з
термомодернізації школи завершено в повному обсязі;
- ДНЗ № 599 на вул. Василя Стуса, 26-А – виконувалися
внутрішні роботи з улаштування вхідних груп, роботи з
улаштування утеплення покрівлі та фасаду. Для завершення
робіт додатково залучено субпідрядні організації для
модернізації обладнання і вентиляційних систем;
- ДНЗ
№ 584
«Софії
Русової»
на
просп. Правди, 82 - виконано демонтаж залишку старого
покриття покрівлі та виконувалися роботи з влаштування
нового покриття. Виконано утеплення 108 м2 покрівлі,
виконувалися роботи з фарбування фасаду. Для завершення
робіт додатково залучено субпідрядні організації для
модернізації обладнання, індивідуально-теплового пункту
та вентиляційних систем;
- ЗНЗ № 200 на вул. Семашка, 9 – першочергові обсяги
робіт завершено до 1 вересня поточного року (а саме:
влаштування системи вентиляції, віконних відкосів,
утеплення покрівлі та фасаду). Роботи на об’єкті
призупинені, завершення виконання робіт переноситься на
2019 рік;
- СЗШ І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням
української
мови
на
просп.
Миколи
Бажана, 32-А – підрядними організаціями продовжувалися
будівельні роботи відповідно до графіків. Завершено
утеплення цоколя. Завершення пуско-налагоджувальних
робіт систем вентиляції переноситься на 2019 рік.
Проводяться роботи з прийняття об’єкта в експлуатацію;
- Дошкільний навчальний заклад «Монтессорі-Сад» на
вул. Анни Ахматової, 14-В – розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.07.2018 № 1307 функції замовника
передано до КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських
будівлях м. Києва». Скориговано проектно-кошторисну
документацію. Отримано експертний звіт. Проведено
процедуру закупівель з визначення виконавця будівельних
робіт. З переможцем укладено договір. Виконані роботи з
монтажу вікон та утеплення підземної частини цоколю.
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Виконано
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Впровадження енергоощадних
технологій

2018-2019

Виконано
(завдання
2018 року)

5
Роботи тривають;
- Школа-дитячий садок «Ластівка» просп. Оболонський,
32-А – завершено коригування проектно-кошторисної
документації. Визначено виконавця будівельних робіт,
укладено договір. Виконано монтаж вікон, частково роботи
з утеплення фасаду (70%), підземної частини цоколю,
заміни покрівлі (30%) та монтажу внутрішніх інженерних
мереж (90%).

Крім того, за рахунок коштів НЕФКО завершені роботи з
термомодернізації:
- школи-дитячого садка «Кобзарик» на вул. Тимофія
Шамрила, 4-Б;
- дарницького
дитячого
будинку-інтернату
на
вул. Ялинковій, 58/60;
- дитячого
навчального
закладу
№ 221
на
просп. Голосіївському, 114-А;
- - дитячого навчального закладу санаторного типу № 382
на вул. Героїв Севастополя, 40.
Рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 481/4545
«Про затвердження істотних умов енергосервісних
договорів» затверджено істотні умови енергосервісних
(ЕСКО) договорів для 49 бюджетних установ освітньої
сфери. Результатом реалізації ЕСКО-договорів стане
скорочення рівня споживання та витрат на оплату теплової
енергії
Реконструкція
систем
теплопостачання,
гарячого
водопостачання та електропостачання закладів бюджетної
сфери iз застосуванням відновлювальних джерел енергії
(перелік об’єктів визначений розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.09.2016 № 904) - проведено процедуру
закупівлі на виконання будівельно-монтажних робіт на
8 об'єктах, визначено переможця, укладено договори.
Роботи виконані в повному обсязі (3 заклади забезпечено
фотовольтаїчними системами, 5 закладів – системами
сонячного гарячого водопостачання)
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Розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від
23.05.2018 № 372-р «Про
інвестиційні
програми
і
проекти
регіонального
розвитку,
що
можуть
реалізовуватися у 2018 році за
рахунок коштів державного
фонду
регіонального
розвитку» на ці об'єкти
передбачено фінансування з
державного
фонду
регіонального розвитку

61
1
126

2
Створення
систем
дистанційного
управління
енергоспоживанням

3
2018-2019

4
У процесі
виконання

У процесі
виконання

127

128

129

Модернізація
електроспоживаючого
обладнання та освітлення

2018-2020

Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства
Оснащення
будинків
2018-2019
приладами
обліку
енергоресурсів

Впровадження
систем
регулювання споживання тепла
(індивідуальні теплові пункти)

2018-2019

Виконано

Виконано
(завдання
2018 року)

Виконано
(завдання
2018 року)

5
В рамках реалізації заходів із встановлення індивідуальних
теплових пунктів (далі – ІТП)) в закладах бюджетної сфери
та об’єктах комунальної власності (перелік об’єктів
визначений розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.09.2017 № 1095) по 3 об’єктам (3 ІТП) визначено
переможця на виконання будівельно-монтажних робіт.
Роботи завершено в повному обсязі. Також виконані
проектні роботи по 5 об’єктам по встановленню ІТП.
У 2018 році оснащено 158 об’єктів освіти районного
підпорядкування системою диспетчеризації та моніторингу
енергоспоживання. Загальний рівень оснащення становить
95,5%.
Крім того, у 2018 році проводилися роботи з модернізації
індивідуальних теплових пунктів, які фінансуються за
рахунок грантових коштів фонду Е5Р, а саме: завершено
роботи в 63 закладах.
Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста
Києва енергоефективними кухонними плитами – проект
завершено в 2014 році.
Модернізація систем освітлення в установах, що
фінансуються з бюджету міста Києва – проект завершено в
2017 році
Станом на 31.12.2018 проведено процедуру закупівлі на
виконання будівельно-монтажних робіт по 39 об'єктам.
Укладено договори з переможцями. Будівельно-монтажні
роботи завершені (оснащено теплолічильниками).
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.09.2018 № 1742 щодо доповнення адресного переліку
робіт з оснащення інженерних вводів житлових будинків
комунальної
форми
власності,
ЖБК
та
ОСББ
теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною
диспетчеризації до кількості 3264 (перелік об’єктів
визначений розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.11.2014 № 1395 (зі змінами))
Станом на 01.01.2019 в 32 житлових будинках встановлено
32 індивідуальні теплові пункти.
Підготовлено зміни до розпорядження виконавчого органу
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1

130
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Комплексна термомодернізація,
в т. ч. через застосування
ЕСКО-механізму,
співфінансування
з
громадянами,
впровадження
системи кредитування

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.04.2015 № 415 (зі змінами) в частині
доповнення адресного переліку. Проект розпорядження
знаходиться на погодженні в структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
У 2018 році продовжено реалізацію міських механізмів
капітальних ремонтів та комплексної термомодернізації на
умовах спільного фінансування (бюджет м. Києва-кошти
співвласників житлового фонду):
- міська
програма
70/30
(конкурс
проектів
з
енергоефективності
для
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних
кооперативів (далі – ОСББ та ЖБК)) (переможцями
конкурсу у 2018 році стало 124 ОСББ/ЖБК, до програми
допущено 119 проектів; у бюджеті міста Києва на 2018 рік
на зазначені цілі передбачено загальну суму коштів у
розмірі понад 123 млн грн). На 96 об’єктах, переможців
конкурсу 2018 року, роботи виконані в повному обсязі, де
частка коштів бюджету міста Києва становить 112 млн грн,
за такими напрямами:

реконструкція (встановлення) індивідуального
теплового пункту – 23;

встановлення будинкових приладів обліку – 2;

модернізація та заміна внутрішньобудинкових
інженерних мереж – 12;

заміна освітлювальних приладів у місцях
загального користування – 3;

заміна вікон на енергозберігаючі у місцях
загального користування – 10;

заміна дверей у місцях загального користування –
21;

утеплення фасадів – 20;

теплоізоляція та капітальний ремонт дахів та
підвальних перекриттів – 5;
- міська стимулююча програма здешевлення «теплих»
кредитів: у бюджеті м. Києва на 2018 рік передбачено
видатки на заходи з енергозбереження (відшкодування
частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на
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впровадження енергоефективних заходів) у сумі 10 млн
грн. У 2018 році відшкодування1 з бюджету м. Києва
отримали 44 ОСББ/ЖБК м. Києва на загальну суму
9 972 811 грн), на яких здійснено відшкодування придбання
матеріалів та/або обладнання та виконання робіт із
впровадження:

облаштування індивідуальних теплових пунктів, у
тому числі регуляторів теплового потоку за погодними
умовами та відповідного обладнання і матеріалів до них –
4;

проведення
робіт
з
термомодернізації
внутрішньобудинкових систем опалення та систем
гарячого водопостачання – 4;

теплонасосні системи для водяної системи
опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного
обладнання і матеріалів до неї – 2;

системи
сонячного
теплопостачання
та/або
гарячого водопостачання та відповідного обладнання і
матеріалів до неї – 2;

модернізації систем освітлення місць загального
користування
(у
тому
числі
електропроводки,
автоматичних
вимикачів,
ламп
(окрім
ламп
розжарювання), патронів до них) – 7;

вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової
енергії в багатоквартирних будинках, зокрема засобів
вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників),
приладів-розподілювачів теплової енергії по квартирах та
відповідного обладнання і матеріалів до них – 5;

багатозонних (багатотарифних) приладів обліку
електричної енергії (лічильників активної електричної
енергії),
які
використовуються
для
потреб
багатоквартирного будинку, та відповідного обладнання і
матеріалів до них – 8;

проведення
робіт
з
теплоізоляції
(термомодернізації)
зовнішніх
стін,
підвальних
приміщень, горищ, покрівель та фундаментів – 2;

світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим
склом (крім однокамерних) для місць загального

6

Позичальникам відшкодовується частина кредитів в межах кредитів, залучених в уповноважених Кабінетом Міністрів України фінансових установах (ПАТ «Державний
ощадний банк України», ПАТ «АБ «Укргазбанк», АТ «КБ «Приватбанк») на придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт із їхнього впровадження у житловому
фонді.
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користування (під'їздів, підвалів, технічних приміщень,
горищ тощо) та відповідного обладнання і матеріалів до
них – 7;

дверей для місць загального користування
(під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та
відповідного обладнання і матеріалів до них – 3;
- створено
Київську
мережу
енергоефективних
компетенцій (КМЕК) спільно з містом-побратимом Києва
Мюнхеном, яка налічує більше 30 учасників, які успішно
консультують
будинкові
громади
з
питань
енергоефективності та допомагають розробляти проекти
для участі в міській програмі 70/30.
Крім того, укладено 81 енергосервісний договір закладами
комунальної власності територіальної громади м. Києва та
залучено близько 12,2 млн грн інвестицій через укладені
договори.
Здійснювалася
реалізація
першого
в
Україні
енергосервісного договору в житловому фонді, укладеного
за сприяння проекту GIZ (ЖБК «Політехнік»)
Реалізація заходу запланована з 2019 року

Створення у 2020 році центру
2019-2020
Термін реалізації
енергоефективності в м. Києві
не настав
та
запровадження
системи
навчання та інформування з
питань енергозбереження
Оперативна ціль 3. Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг
Завдання 3.1. Правове забезпечення регуляторної та контрольної діяльності житлово-комунальної інспекції в м. Києві
132
Створення правового підґрунтя
2018
Виконано
Механізм перевірки відповідності якості надання
для впровадження системи
комунальних послуг з метою їх оцінки відповідності
контролю
за
діяльністю
основним вимогам до кількості, якості та вжиття заходів до
надавачів
житловозабезпечення надійності та безпеки затверджений
комунальних послуг усіх форм
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018
власності
№ 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки
відповідності якості надання деяких комунальних послуг та
послуг з управління багатоквартирним будинком
параметрам, передбаченим договором про надання
відповідних послуг»
133
Запровадження стандартів ЄС у
2018
Виконано
Кабінет
Міністрів
України
прийняв
постанову
сфері захисту прав споживачів
від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку
житлово-комунальних послуг
проведення перевірки відповідності якості надання деяких
комунальних
послуг
та
послуг
з
управління
131
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Запровадження систем оцінки
якості надання комунальних
послуг

2019-2020

Термін реалізації
не настав

5
багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим
договором про надання відповідних послуг»
Реалізація заходу запланована з 2019 року

Завдання 3.2. Забезпечення подальшого розвитку Центру комунального сервісу
Розвиток
територіальних
2018-2020
Виконано
У м. Києві функціонує 10 районних сервісних центрів,
підрозділів
Центру
(завдання
2 загальноміських і 53 територіальних відділення
комунального сервісу
2018 року)
Відповідно до рішення Київської міської ради від
19.04.2018 № 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів
створення та функціонування об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків на базі комунального концерну
«Центр комунального сервісу» організовано ресурсні
центри за принципом «єдиного вікна» з питань реєстрації та
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків
136
Перенесення
послуг
в
2018-2020
У процесі
У 2018 році Центр комунального сервісу запровадив:
електронний формат (через
виконання
- на сторінці Фейсбук чат-бот (автоматичний помічник для
електронний портал)
вирішення питань он-лайн), що дає змогу знайти
найближче відділення, інформацію щодо сплати за
житлово-комунальні
послуги
та
отримати
інші
консультації;
- на офіційному сайті розділ «Питання до фахівця»
(https://cks.com.ua/feedback/) для отримання відповідей на
звернення на особисту електронну адресу;
- через розділ «Особистий кабінет» на офіційному сайті
(https://cks.com.ua/cabinet/) та через платіжні термінали в
сервісних центрах прийом оплат за житлово-комунальні
послуги, послуг зв’язку, харчування в дитячих садках,
штрафів за порушення правил дорожнього руху тощо;
- на офіційному сайті в розділі «Додаткових сервіс»
(https://cks.com.ua/services/)
можливість
замовлення
135
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Відповідно
до
Плану
організації
підготовки
проектів актів, необхідних для
забезпечення
реалізації
Закону України від 09.11.2017
№ 2189-УІІІ «Про житловокомунальні
послуги»,
схваленого
на
засіданні
Кабінету Міністрів України
14.03.2018 (протокол № 9),
здійснюється
підготовка
нормативних актів на рівні
держави
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комплексу побутових послуг що не входять в тариф та
обслуговування будинків, споруд та прибудинкових
територій;
- онлайн-прийом
мешканців
з
питань
гарячого
водопостачання та централізованого опалення (з травня
2018 року);
- через розділ «Особистий кабінет» на офіційному сайті
(https://cks.com.ua/cabinet/) можливість передачі показників
приладів обліку гарячого водопостачання (з травня
2018 року) та показників централізованого опалення (з
початком опалювального сезону)
Завдання 3.3. Забезпечення відповідності якості комунальних послуг затвердженим нормативам
137
Ініціювання
запровадження
2019-2020
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2019 року
стандартів
ЄС
у
сфері
не настав
комунальних послуг

138

2

Впровадження
системи
моніторингу та санкцій за
недотримання
встановлених
нормативів
щодо
якості
комунальних послуг

3

2019-2020

4

Термін реалізації
не настав

Завдання 3.4. Ритуальні послуги
Будівництво нового міського
2020
Термін реалізації
крематорію у 2020 році
не настав
Оперативна ціль 4. Залучення власників квартир до управління житловим фондом
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Реалізація заходу запланована з 2019 року

Реалізація заходу запланована з 2020 року

6

Відповідно
до
Плану
організації
підготовки
проектів актів, необхідних для
забезпечення
реалізації
Закону України від 09.11.2017
№ 2189-УІІІ «Про житловокомунальні
послуги»,
схваленого
на
засіданні
Кабінету Міністрів України
14.03.2018 (протокол № 9),
здійснюється
підготовка
нормативних актів на рівні
держави
Відповідно
до
Плану
організації
підготовки
проектів актів, необхідних для
забезпечення
реалізації
Закону України від 09.11.2017
№ 2189-УІІІ «Про житловокомунальні
послуги»,
схваленого
на
засіданні
Кабінету Міністрів України
14.03.2018 (протокол № 9),
здійснюється
підготовка
нормативних актів на рівні
держави
Вирішується питання щодо
відведення земельної ділянки

67
1

2
3
4
5
Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ
140
Стимулювання
створення
2018-2020
У процесі
Затверджено рішення Київської міської ради від 19.04.2018
ОСББ
через
механізми
виконання
№ 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів створення
відшкодування з бюджету міста
та
функціонування
об’єднань
співвласників
адміністративних витрат на
багатоквартирних будинків на базі комунального концерну
підготовку
документації,
«Центр комунального сервісу», яким створено ресурсні
утворення та реєстрацію
центри на базі Концерну у складі єдиної міської служби для
комплексного обслуговування споживачів житловокомунальних послуг за принципом «єдиного вікна» для
побудови ефективного механізму вирішення проблемних
питань киян, пов’язаних з реєстрацією та діяльністю ОСББ.
У 2018 році в м. Києві створено 126 ОСББ (у 2017 році –
134 ОСББ). Всього створено 1344 ОСББ, що становило
11,6% загальної кількості багатоквартирних житлових
будинків
141
Супроводження створення та
2018-2020
У процесі
При виконавчому органі Київської міської ради (Київській
діяльності ОСББ, включаючи
виконання
міській державній адміністрації) відкрита «Школа
запровадження
цільових
обізнаного киянина», де можна записатися на навчання та у
навчальних
програм
та
онлайн-форматі «питання-відповіді» отримати роз’яснення
проведення
інформаційнощодо подальших перспектив багатоквартирних будинків,
роз'яснювальних заходів
пов’язаних із прийняттям Закону України «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
Також, в районних в місті Києві державних адміністраціях,
сервісних і ресурсних центрах комунального концерну
«Центр комунального сервісу» надаються консультації
щодо порядку створення та реєстрації ОСББ.
При комунальному концерні «Центр комунального сервісу»
існує
Центр
навчання
ефективним
комунікаціям
«Платформа комфорту», який проводить семінари щодо
управління житловим будинком, створення ОСББ, вибору
управителя та запровадження енергозберігаючих заходів у
житлових будинках.
Разом з тим, представниками Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
проведено інформаційні кампанії у кожному районі столиці
з громадськістю, представниками районної влади,
міжнародними та громадськими організаціями, експертами
галузі щодо механізму співфінансування ремонтних робіт
спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва
(70/30)

6

68
1

2
Створення
системи
моніторингу і контролю за
діяльністю керуючих компаній
з обслуговування житлового
фонду районів м. Києва з
управління житловим фондом

3
2018-2020

4
У процесі
виконання

5
Відповідно до рішення Київської міської ради від
09.10.2014
№ 284/284
«Про
уповноважену
особу
багатоквартирного
будинку
з
питань
житловокомунального
господарства»
в
2018 році
видано
35 посвідчень уповноваженим особам багатоквартирних
будинків.
У 2018 році в 3767 будинках, які перебувають на
обслуговуванні підприємств комунальної форми власності
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду», проведено збори з мешканцями щодо надання
послуг з утримання будинків та прибудинкових територій
та проведення ремонтних робіт
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Затвердження цільових програм
щодо поліпшення житлового
фонду
та
проведення
енергоефективних заходів на
умовах співфінансування з
мешканцями багатоквартирних
будинків

2018-2020

У процесі
виконання

У рамках реалізації Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житловокомунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232)
у звітному періоді продовжувалася реалізація:
- програми 70/30 (конкурс проектів) з реалізації
впровадження
енергоефективних
заходів
у
багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК (рішення Київської
міської ради від 26.12.2014 № 865/865);
- капітальних ремонтів, технічного переоснащення,
реконструкції і реставрації для житлових будинків старше
10 років, в яких діють ОСББ/ЖБК та комунальної власності
(рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784)

144

Закріплення
пріоритету
фінансування
енергоефективних заходів у
житловому фонді
в
разі
розподілу профіциту бюджету

2018-2020

У процесі
виконання

Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.10.2017 № 1241 «Про схвалення
проекту рішення Київської міської ради «Про основні
пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік» у 2018 році
основними пріоритетами бюджету м. Києва в частині
видатків є видатки за такими напрямами:
- енергоефективність та енергозбереження в бюджетній
сфері;
- розвиток міської інфраструктури;
- охорона здоров’я;
- підвищення організаційної ефективності діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
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1
2
3
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Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності
Завдання 1.1. Прийняття Плану сталої міської мобільності міста Києва
145
Розробка
та
затвердження
2019
Термін реалізації
стратегічного
документа
з
не настав
розвитку міського транспорту
«План
сталої
міської
мобільності міста Києва»
Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту
146
Стримування приросту рівня
автомобілізації
шляхом
підвищення
комфорту
та
популяризації
громадського
транспорту,
а
також
використання індивідуального
велотранспорту для щоденних
трудових поїздок:
146.1
- інформаційно2018-2020
У процесі
комунікаційні
кампанії
з
виконання
популяризації
громадського
транспорту
та
заохочення
користування
велосипедним
транспортом

5

Реалізація заходу запланована з 2019 року

З метою популяризації громадського транспорту,
починаючи з 2015 року, КП «Київпастранс» на власній
сторінці
у
соціальній
мережі
Facebook
(https://www.facebook.com/Kyivpastrans) постійно проводить
акції, в ході яких кожен користувач може отримати
подарунки, зокрема:
- 23.05.2018 у зв’язку з відзначенням 20-річчя корпорація
«Богдан» проїзд в усіх тролейбусах типу «Богдан» був
безкоштовним за наявності відповідної наліпки;
- проведено 04.07-11.07.2018 акцію для пасажирів, які
сумлінно оплачують проїзд, зокрема вони мали нагоду
виграти особливий подарунок – монету, випущену
спеціально до 125-ї річниці започаткування трамвайного
руху в Києві.
Крім того, 06.02.2018 запущено перший з серії соціальних
проектів «Не дай злодію шанс!» шляхом розміщення в
громадському транспорті плакатів з заміткою як захистити
себе від кишенькових злодіїв.
З метою заохочення користування велосипедним
транспортом в місті Києві проводилися різноманітні
змагання, які висвічувалися в засобах масової інформації та
на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста
Києва (https://kievcity.gov.ua/), зокрема проведено:
- І та ІІ етапи Кубка Києва з велокросу (11.02.2018;
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70
1

146.2

147

2

3

4

5
24.03.2018);
- індивідуальну гонку на час «Гонка Підтримки
Нескорених» (21.04.2018);
- Відкриту першість Києва з велоспорту-шосе (гонка вгору)
(12.05.2018);
- Кубок
Відкриття
Київського
Велотреку
(18.05-20.05.2018);
- Критеріум на Хрещатику в рамках велогонки Тур
України (20.05.2018);
- Відкритий Чемпіонаті Києва з велоспорту-шосе
(індивідуальна гонка на час) (27.05.2018);
- Відкритий Чемпіонат Києва з велоспорту-шосе (гонкакритеріум) та Відкриті змагання з велоспорту шосе
«Horizon Park Race Maidan Masters» в рамках велогонки
«Horizon Park Race Maidan» (02.06.2018);
- Відкритий Чемпіонат Києва з велоспорту-шосе (групова
гонка) та Відкриті змагання з велоспорту-шосе «Horizon
Park Classic Masters» в рамках велогонки «Horizon Park
Classic» (03.06.2018);
- І етап Кубка Києва «Субота на треку» (09.06.2018);
- Відкритий Чемпіонат Києва (20.06-24.06.2018);
- Відкриту першість Києва з велоспорту-шосе (гонка
критеріум) (30.06.2018);
- велопарад дівчат #KyivCycleChic 2018 (14.07.2018);
- флешмоб «Велосипедом на роботу» (21.09.2018);
- змагання KYIV CAPITAL MTB 1 (11.10-12.10.2018);
- фінал KYIV CAPITAL MTB 2 (14.10.2018) тощо

- реконструкція існуючих та
будівництво
нових
мереж
громадського
транспорту
(трамвайне,
тролейбусне,
автобусне сполучення)
Дестимуляція
використання
індивідуального
автотранспорту для щоденних
трудових
поїздок
шляхом
квотування
кількості
паркомісць в адміністративноділовому ядрі та історичних
ареалах міста

2018-2020

У процесі
виконання

КП «Київпастранс» розроблялася проектна документація на
реконструкцію трамвайних ліній загальною протяжністю
33,3 км в одноколійному вимірі

2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2020 року
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71
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Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції
148
Розвантаження
міста
від
2018
зовнішнього
вантажного
транзиту
та
впровадження
системи вагового контролю
вантажного
транспорту
на
в'їздах до м. Києва: придбання
пристрою системи зважування
автотранспорту в русі
149
Підвищення
транспортної
ефективності
мостових
переходів через р. Дніпро
шляхом
реалізації
систем
масових
пасажирських
перевезень (Mass Rapid Transit),
у складі кожного з них:
149.1
- реконструкція
мережі
2018-2020
швидкісного
рейкового
транспорту м. Києва на базі
існуючої
залізничної
та
трамвайної інфраструктури від
ж/м Троєщина – ж/м Березняки
до станції Караваєві Дачі з
заїздом в трамвайне депо
ім. Т. Шевченка

149.2

150

- будівництво тролейбусної
лінії від ж/м Троєщина до
Севастопольської площі та
реконструкція
тролейбусної
лінії від просп. Генерала
Ватутіна
до
ст.
метро
«Дарниця»
з
організацією
відокремленої лінії автобусного
та тролейбусного руху
Підвищення
транспортної
ефективності відрізків вуличнодорожньої
мережі
шляхом
ліквідації
«порожньої»

4

5

Виконано

У 2017 році КП «Центр організації дорожнього руху»
придбано 5 вагових комплексів, які встановлені та
працюють у постійному режимі (цілодобово) на:
- 36 км дороги Київ-Чоп;
- перетині вул. Кільцевої – Григоровича Барського;
- вул. Броварська, с. Проліски;
- 7 км дороги Київ-Одеса;
- вул. Набережно-Корчуватська, 11

У процесі
виконання

КП «Київпастранс»
завершено
розробку
проектної
документації для
об’єкту «Реконструкція мережі
швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі
існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від
ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з
заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка» (стадія технікоекономічне обґрунтування), яку подано на експертизу.
Враховуючи значну орієнтовну кошторисну вартість,
розглядається можливість щодо залучення кредитних
коштів

2018-2020

Не виконано

2018-2020

У процесі
виконання

Роботи не виконувалися

У 2018 році впроваджено смуги громадського транспорту
по вул. Шота Руставелі та бульв. Лесі Українки

6

Проблемним
залишається
питання отримання вихідних
даних для проектування від
ПАТ «Укрзалізниця»
та
погодження
цим
підприємством розроблених
проектних рішень.
ПАТ «Укрзалізниця»
є
балансоутримувачем
залізничної колії та платформ,
які будуть використовуватися
швидкісним
рейковим
транспортом
У 2018 році асигнування на
виконання
робіт
не
передбачалися

72
1

151

2
пропускної
спроможності
перегонів
та
розподілу
надлишкового
поперечного
профілю вулиць між іншими
категоріями
учасників
дорожнього руху (влаштування
виділених та відокремлених
смуг громадського транспорту,
велосмуг та велодоріжок)
Оптимізація
маршрутної
мережі
громадського
транспорту
шляхом
імплементації
рекомендацій
звіту «Дослідження сталого
розвитку міського транспорту»,
виконаного
в
результаті
спільної
роботи
експертів
КМДА та Світового Банку в
2018–2020 роках

3

4

5

2018-2020

У процесі
виконання

У 2018 році продовжено траси руху:
- тролейбусів маршруту № 7 - від ст. м. «Шулявська» до
ст. м. «Площа Льва Толстого»;
- трамваїв маршруту № 16 - від вул. Скляренка до
Контрактової площі;
- автобусів маршруту № 1 - ст. м. «Голосіївська» –
вул. Академіка Заболотного.
Загалом, з початку реалізації запропонованих Світовим
банком рекомендацій:
- закрито 49 автобусних маршрутів в режимі маршрутного
таксі, які повністю або частково дублювали маршрути
пасажирського транспорту загального користування у
звичайному режимі руху;
- відкрито (зокрема і згідно з рекомендаціями експертів
Світового банку):
 11 нових тролейбусних маршрутів: №№ 6, 9, 15, 28,
33, 46, 47, 91Н (нічний), 92Н (нічний), 93Н
(нічний);
 4 нових автобусних маршрутів у режимі
маршрутного таксі: №№ 137, 500, 501, 502;
 4 автобусні маршрути в звичайному режимі руху:
№№ 114, 115, 118, 119;
 1 трамвайний маршрут № 17
- внесено зміни у шляхи слідування:
 11 автобусних маршрутів в звичайному режимі
руху: №№ 12, 24, 35, 42, 55, 62, 73, 97, 104, 115,
119;
 23 автобусних маршрутів у режимі маршрутного
таксі: №№ 150, 201, 231,242, 407, 408, 427, 429,
432, 433, 444, 450, 464, 500, 502, 509, 518, 535, 539,
565, 569, 580, 581;
 7 тролейбусних маршрутів: №№ 1, 11, 12, 29, 30,
50, 50К
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152.2

153

2
Покращення
дорожньої
навігації:
- придбання та встановлення
інформаційних табло змінної
інформації
на
вуличнодорожній мережі м. Києва

- заміна,
відновлення
та
впровадження дорожніх знаків
та
знаків
маршрутного
орієнтування

3

4

5

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

У 2018 році КП «Центр організації дорожнього руху»
придбано 8 інформаційних табло, які встановлено за
адресами:
- Броварський просп. – «Птахофабрика»;
- площа Тараса Шевченка;
- Велика Кільцева дорога – просп. Леся Курбаса;
- вул. Богатирська, 9;
- Гостомельське шосе - вул. Мінська;
- просп. Академіка Глушкова – «Кібцентр»;
- Харківське шосе – Бориспільське шосе;
- Площа Перемоги.
Крім цього, встановлено 12 од. інформаційних табло, які
придбано у 2017 році, за адресами:
- Михайлівська площа;
- станція метро Почайна;
- вул. Михайла Бойчука - вул. Бастіонна;
- вул. Юрія Іллєнка (Мельникова) - вул. Герцена;
- бульв. Дружби народів – площа Героїв Великої
Вітчизняної війни;
- просп. Повітрофлотський - вул. Освіти;
- Голосіївська площа;
- вул. Жилянська - вул. Симона Петлюри;
- просп. Академіка. Палладіна - вул. Ірпінська;
- Європейська площа;
- вул. Велика Васильківська - вул. Скоропадського;
- бульв. Тараса Шевченко - вул. Володимирська
Упродовж звітного періоду проводилися роботи з заміни,
відновлення та впровадження дорожніх знаків та знаків
маршрутного орієнтування до вимог ДСТУ 4100-2014
«Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні
технічні умови. Правила застосування», зокрема:
- впроваджено – 1857 дорожніх знаків та знаків
маршрутного орієнтування;
- замінено – 2082 дорожніх знаків та знаків маршрутного
орієнтування;
- відновлено – 867 дорожніх знаків та знаків маршрутного
орієнтування

Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи
Розробка
динамічної
2018-2020
транспортної
моделі
міста

У процесі
виконання

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
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154.2
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Києва: придбання необхідного
устаткування та програмного
забезпечення

Впровадження інтелектуальних
систем керування дорожнім
рухом та рухом громадського
транспорту
на
основі
динамічної
транспортної
моделі:
- будівництво
ІІ
черги
автоматизованої
системи
керування дорожнім рухом
(АСКДР) з реконструкцією та
розширенням
будинку
центрального пункту керування
(вул. Б. Хмельницького, 54)
- будівництво ліній зв’язку
автоматизованої
системи
керування дорожнім рухом
(АСКДР)

3

4

2018-2020

Не виконано

2018-2020

У процесі
виконання

154.3

- будівництво
автоматизованої інформаційної
системи керування дорожнім
рухом на вулично-шляховій
мережі м. Києва (інформаційні
електронні табло, керовані
дорожні
знаки,
детектори
транспорту та метеонагляду,
відеокамери)

2018-2020

У процесі
виконання

154.4

- автоматизована
система
управління
транспортом
м. Києва.
Автоматизована
система керування дорожнім

2018-2019

Виконано
(завдання
2018 року)

5
адміністрації) проведено відкриті торги на закупівлю
послуг пов’язаних з базами даних «Модернізація
програмного забезпечення для створення транспортної
моделі
м. Києва
та
його
приміської
зони»
(https://www.dzo.com.ua/tenders/3176063). Укладено договір
з ТОВ «А+С Україна» від 28.12.2018 № 28/12/2018 на
надання зазначених послуг. Відповідно до календарного
плану роботи заплановані на 2019-2020 роки

Роботи не виконувалися

Підготовлено проект розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
«Про
будівництво
ліній
зв’язку
автоматизованої системи керування дорожнім рухом
(АСКДР)», яким зокрема передбачено здійснити у 20192021 роках зазначене будівництво (розпорядження від
16.01.2019 № 71)
У 2018 році забезпечувався подальший розвиток
комплексної системи відеоспостереження міста Києва.
Станом на 31.12.2018 до комплексної систему
відеоспостереження міста Києва підключено 5968 засобів
відеофіксації, зокрема у поточному році встановлено
819 засобів відеофіксації.
КП «Центр організації дорожнього руху» у 2018 році
придбано та встановлено 8 інформаційних табло. Крім
цього, встановлено 12 од. інформаційних табло, які
придбано у 2017 році
На базі комунальної корпорації «Київавтодор» 11.12.2018
відкрито диспетчерський центр моніторингу роботи
комунального транспорту та збору інформації, створено
моніторингову залу для нагляду за роботою комунального
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У 2018 році асигнування на
виконання
робіт
не
передбачалися
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2
рухом. Автоматизована система
диспетчерського
управління.
Програмно-технічний комплекс
центрального пункту керування

3

4

154.5

- паспортизація і організація
проведення
робіт
з
облаштування
60
пунктів
моніторингу транспорту
- придбання комплектуючих
матеріалів (сигнальний кабель
зв’язку,
елементи
та
конструктиви
кріплення
спецапаратури,
муфти,
ізоляційна
стрічка
тощо)
модернізація обладнання
Інтеграція
єдиної
міської
системи відеоспостереження із
системою керування дорожнім
рухом та рухом громадського
транспорту
Автоматизація диспетчерського
керування
міським
та
приміським
громадським
транспортом
(обладнання
транспорту GPS-трекерами та
бортовими
комп’ютерами,

2019-2020

Термін реалізації
не настав

2019-2020

Термін реалізації
не настав

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

154.6

155

156

5
транспорту (розташування, маршрут руху технологічного
транспорту тощо), на яких встановлено 1211 GPS-трекерів.
У центрі обладнано робочі місця для чотирьох операторів,
система моніторингу «відеостіна» та пульт керування
роботизованими засобами відеофіксації з монітором.
Також, надано можливість мешканцям міста Києва
слідкувати за роботою комунальної техніки на вулицях
столиці (https://clean.kyivcity.gov.ua).
Крім того, виконано роботи з реалізації заходу
«Впровадження інтелектуальних транспортних систем на
вулично-дорожній мережі міста Києва», зокрема:
- підключено 20 дорожніх повнокольорових табло змінної
інформації на світлодіодах;
- впроваджено 20 маршрутів проїзду «Зелена хвиля»;
- підключено 80 світлофорних об’єктів до існуючої
системи
центрального
пункту керування
служби
автоматизованої системи керування дорожнього руху;
- обладнано 8 світлофорних об’єктів детекторами
транспорту в кількості 21 од. для регулювання
синхронізації сигналів світлофорів
Реалізація заходу запланована з 2019 року

Реалізація заходу запланована з 2019 року

Створено програмно-апаратний комплекс диспетчерського
центру моніторингу роботи комунального транспорту та
збору інформації для інтеграції з комплексною системою
відеоспостереження міста Києва
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впровадження
електронних
шляхових листів тощо):
- придбання та встановлення
GPS-трекерів в громадському
транспорті

Створення
єдиного
транспортного
інтернетпорталу Києва:
- вдосконалення
та
об’єднання даних з існуючих
інтернет-ресурсів
в
одну
платформу (сайт)

3

4

5

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

У рамках реалізації проекту із створення об’єкту програмно-апаратний комплекс Єдиного диспетчерського
центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
(ЄДЦ) придбано та розгорнуто програмне забезпечення
«Центральна підсистема з інтеграційною шиною» та
підсистеми «Навігація технологічного транспорту».
КП «Інформатика» спільно з КК «Київавтодор»,
КО «Київзеленбуд»
та
керуючими
компаніями
з
обслуговування
житлового
фонду
міста
Києва
переналаштовано 544 GPS-трекерів на транспортних
засобах
комунальної
снігоприбиральної
техніки.
Комунальна техніка КК «Київавтодор» переобладнана
новими
бортовими
комп’ютерами,
центральними
контролерами інтелектуальної вимірювальної системи,
інтелектуальними датчиками контролю механізмів та
терміналами водіїв транспортних засобів. Доступ до
публічної частини веб-порталу єдиного диспетчерського
центру за посиланням: https://clean.kyivcity.gov.ua.
Запроваджено веб-портал https://traffic.kyivcity.gov.ua, що
забезпечить отримання доступу до автоматизованої
системи єдиного диспетчерського центру, метою
впровадження
якої
є
автоматизація
процесу
централізованого контролю і управління транспортними
засобами і персоналом комунальних підприємств шляхом
обробки, аналізу поточних та накопичених даних для
планування та отримання керівництвом підприємств та
міста Києва оперативної та достовірної інформації про
роботу транспорту, транспортну мережу тощо.
Здійснювалося
подальше
оснащення
бортовими
комп’ютерами з вбудованим GPS-трекером транспортних
засобів КП «Київпастранс» в рамках впровадження
автоматизованої системи оплати проїзду

2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2020 року
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Завдання 1.5. Вдосконалення системи та порядку паркування
158
Інвентаризація
існуючих
2018-2020
паркомісць
та
виявлення
територіальних ресурсів для
створення нових у 2019–2020
роках

159

160

161

Ініціація законодавчих змін
щодо
посилення
відповідальності
та
невідворотності покарання за
порушення правил зупинки та
паркування автотранспорту
Схема розміщення гаражів та
автостоянок

Створення
перехоплюючих
паркінгів
біля
ключових
пересадочних
вузлів
громадського
транспорту
(Park&Ride) та впровадження
механізмів стимулювання їх
використання
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5

У процесі
виконання

Наказом Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 06.12.2018 № 160
призначено проведення обстеження Дарницького району
для виявлення нових місць можливого розташування
паркомісць. Після завершення вказаного обстеження
планується проведення обстеження інших районів м. Києва
Прийнято Верховною Радою України Закон України від
21.12.2017 № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування сфери
паркування транспортних засобів», який вступив в дію
27.09.2018

2018

Виконано

2018-2019

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

У грудні 2017 року Департаментом містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) укладено угоду
з КО «Інститут Генерального плану м. Києва» щодо
надання послуг «Схема розміщення гаражів та автостоянок
в м. Києві» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-20001974-a).
У 2018 році зібрано та доопрацьовано вихідні дані,
проведено аналіз існуючої містобудівної документації.
Здійснено аналіз містобудівних умов, місткості та
інженерної інфраструктури гаражів та автостоянок,
розробка схеми розміщення існуючих місць постійного та
тимчасового зберігання автомобілів, визначення територій
та кількості машино-місць існуючих гаражів та
автостоянок,
що
змінюють
своє
функціональне
призначення. Визначено перспективну кількості місць
зберігання автотранспорту
КП «Київтранспарксервіс» спільно з Департаментом
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
проведено інвестиційні конкурси по залученню інвесторів
на будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів
біля станцій метрополітену.
Продовжується реалізація проектів за раніше укладеними 2
інвестиційними договорами:
- по
просп.
Оболонському
(напроти
буд.
20,
ст. м. «Мінська») (06.06.2014);
- по
просп.
Оболонському,
6
(ст. м. «Оболонь»)
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(10.06.2014).
Розробляється містобудівна документація, яка визначить
можливість подальшої реалізації проектів.
Триває процедура укладання договорів з переможцями
інвестиційного конкурсу:
- 28.01.2015 по просп. Оболонському (на перетині з
вул. Героїв Дніпра) (ст. м. «Героїв Дніпра»): визначено
переможця
інвестиційного
конкурсу;
видано
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2015
№ 52 «Про затвердження переможця конкурсу із залучення
інвестора до будівництва багаторівневого паркінгу з
об’єктами
транспортної
інфраструктури
на
просп. Оболонському (на перетині з вул. Героїв Дніпра) в
Оболонському районі»; інвестиційний договір не укладено;
- 24.04.2014 по просп. Оболонському, 21 визначено
переможця інвестиційного конкурсу; розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в стадії підписання.

6

Тривають судові процеси та
розробляється містобудівна
документація.

Будівництво перехоплюючого паркінгу по вул. Щусєва, 55
(ст. м. «Сирець»)

Не
отримано
згоду
КО «Київзеленбуд»,
через
відсутність детального плану
території.

Підготовлено пропозиції щодо включення до таблиці 1
додатка 5 рішення Київської міської ради від 23.06.2011
№ 242/569 «Про встановлення місцевих податків і зборів у
м. Києві» 7 «перехоплюючих» паркувальних майданчиків
за адресами:
- просп.
Глушкова
(навпроти
буд.
№ 55-59)
(ст. м. «Теремки»);
- вул. Старобориспільська (ст. м. «Червоний хутір»,
майданчик № 1);
- вул. Старобориспільська (ст. м. «Червоний хутір»,
майданчик № 2);
- просп. Бажана (ст. м. «Славутич»);
- просп. Броварський (біля ст. м. «Лісова»);
- на перетині просп. Курбаса та Кільцевої дороги (кінцева
швидкісного трамваю № 3);
- на перетині вул. Тираспольська та вул. Щусєва
(вул. Тираспольська, 12)

Проект землеустрою про
передачу земельної ділянки
не погоджено Департаментом
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

79
1

5
З 10.08.2017 в місті Києві оплата паркування здійснюється
винятково у безготівковій формі за допомогою паркоматів,
мобільних телефонів («мобільного паркування») та талонів
на паркування.
З 6.11.2017 КП «Київтранспарксервіс» запущено послугу
«TelePark» («мобільного паркування») від компанії
«TeleCard» у співпраці із операторами зв’язку Vodafone та
Kyivstar, яка надає змогу всім власникам автомобілів
проводити оплату за паркування в місті Києві в електронній
формі з мобільного рахунка (на поточний момент лише для
абонентів передплаченого зв’язку).
У 2018 році проводилася робота з удосконалення
загальнодоступної інтерактивної карти паркувального
простору в мережі Інтернет у складі Інформаційноаналітичної системи «Майно».
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
17.01.2019 № 75 «Про створення автоматизованої системи
контролю оплати вартості послуг з паркування в місті
Києві»
163
Впровадження
гнучкої
2018
Виконано
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
тарифної політики паркування
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
у 2018 році
20.02.2018 № 249 «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 14 травня 2013 року
№ 694 «Про встановлення тарифів на послуги з
користування майданчиками для платного паркування
транспортних
засобів,
які
надаються
КП «Київтранспарксервіс», яким встановлено вартість
абонементних талонів на послуги з користування
відведеними майданчиками для платного паркування
легкових автомобілів за 1 місце (за день, за місяць, за
квартал)
Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище
164
Збільшення
частки
2018-2020
Не виконано
Роботи не виконувалися
електротранспорту в структурі
пасажирських перевезень, у
т. ч. шляхом впровадження
рухомого складу, незалежного
від лінійної електромережі
(тролейбус
з
автономним
ходом, електробус)
162

2
Впровадження
принципів
«Розумної парковки» (перехід
на безготівковий розрахунок,
створення онлайн-мапи вільних
місць тощо) у 2017–2018 роках

3
2018-2020

4
Виконано
(завдання
2018 року)

6

Бюджетні призначення на
придбання тролейбусів та
електробусів у 2018 році не
передбачені

80

165

1

2
3
4
Популяризація
приватного
2019-2020
Термін реалізації
електротранспорту та розвиток
не настав
необхідної
інфраструктури
КМДА шляхом зменшення
вартості за паркування та
виділення окремих паркомісць,
зменшення
податкового
навантаження та надання інших
преференцій для компаній, що
займаються
розвитком
електротранспорту
Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху
Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму
166
Запровадження
принципу
неприйнятності
будь-якого
рівня смертності в ДТП
(VisionZero):
166.1
- облаштування вулиць та
2018-2020
Виконано
доріг
інженерно-технічними
(завдання
рішеннями щодо сповільнення
2018 року)
швидкісного
автомобільного
руху

5
Реалізація заходу запланована з 2019 року

166.2

В рамках проекту Громадського бюджету № 887
облаштовано «острівці безпеки» у 3 районах міста Києва, а
саме за такими адресами:
- перехрестя вул. Грушевського та Петрівської алеї
(Печерський район);
- вул. Маршала Гречка, 22 (Шевченківський район);
- просп. Правди, 6 (Подільський район)
Впроваджено 26 об’єктів ППЗШ

166.3

166.4

167

- влаштування
пристроїв
примусового
зниження
швидкості руху (ППЗШ) на
об’єктах
- розробка міської концепції
із
забезпечення
безпеки
дорожнього руху

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018

Виконано

- проведення
аудиту
організації
та
безпеки
дорожнього руху вуличнодорожньої мережі міста
Створення Центру безпеки
дорожнього руху з функцією
розробки
і
впровадження
превентивних заходів безпеки
та
вдосконалення
схем
організації дорожнього руху

2020

Термін реалізації
не настав

2018-2019

Виконано

Розроблено проект Міської комплексної цільової програми
«Поліпшення організації та безпеки дорожнього руху в
м. Києві до 2022 року» та подано на розгляд і затвердження
Київській міській раді
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від
23.03.2017 № 21/2243 КП «Київдорсервіс» реорганізовано в
КП «Центр організації дорожнього руху» з посиленням
його функції щодо впровадження превентивних заходів
безпеки та вдосконалення схем організації дорожнього
руху.

6
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168

Обладнання вулично-дорожньої
мережі
засобами
фіксації
порушень ПДР та системами
відеоспостереження

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

169

Збільшення
частки
регульованих та інженернообладнаних
наземних
пішохідних
переходів
відповідно до розпоряджень
КМДА

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

170

Збільшення
частки
каналізованих вузлів вуличнодорожньої мережі

2018-2020

У стадії
виконання

КМДА

5
У січні 2018 року затверджено Статут КП «Центр
організації дорожнього руху» з розширеними видами
діяльності (розпорядження виконавчого органу київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05.01.2018 № 10)
Прийнято рішення Київської міської ради від 05 липня
2018 року № 1195/5259 «Про затвердження Положення про
комплексну систему відеоспостереження міста Києва».
Положенням визначено принципи роботи системи
відеоспостереження, процедуру формування, права та
обов’язки об’єктів і суб’єктів відеоспостереження, вимоги
до обробки та захисту персональних даних тощо.
Прийнято
Регламент
комплексної
системи
відеоспостереження міста Києва (наказ Департаменту
інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.08.2018 № 15).
Станом на 31.12.2018 до комплексної систему
відеоспостереження міста Києва підключено 5 968 засобів
відеофіксації, зокрема у поточному році встановлено
819 засобів відеофіксації
Побудовано 7 світлофорних об’єктів:
- вул. Святошинська - вул. Михайла Котельникова;
- вул. Героїв Дніпра, 6;
- вул. Євгена Харченка, 25;
- вул. Вишгородська, 6;
- вул. Героїв Дніпра, 40;
- вул. Центральна – вул. Малоземельна;
- просп. Відрадний – вул. Пост-Волинська
При підготовці технічних завдань та проектуванні
реконструкцій вулиць та доріг обов’язково передбачається
каналізування вузлів вулично-дорожньої мережі.
У звітному періоді виконувалися роботи з:
- реконструкції мережі міської дощової каналізації на
території, що прилягає до Свято-Успенської КиєвоПечерської Лаври;
- проектування реконструкції дощової каналізації по
просп. Броварському
від
вул. Митрополита
Андрея
Шептицького (вул. Луначарського) до мосту Метро через
Русанівську протоку у Дніпровському районі;
- проектування
реконструкції
колектора
дощової
каналізації від вул. Вересневої ріг вул. Російської до

6
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Модернізація та розширення
мереж зовнішнього освітлення
вулиць,
магістралей,
пішохідних
переходів,
тротуарів та прибудинкових
територій

2018-2020

У стадії
виконання
Виконано
(завдання
2018 року)

Виконано
(завдання
2018 року)
Виконано
(завдання
2018 року)

172

Ініціювання
змін
до
нормативно-правової бази в
частині зниження швидкісного
режиму у населених пунктах, а
також впровадження сучасних
стандартів
будівництва,
ремонту
та
експлуатації
об’єктів
транспортної
інфраструктури КМДА. (Наразі
ДП
«Укравтодор»
та
Міністерство інфраструктури
України ініціювало внесення

2018

Виконано

5
вул. Тростянецької
Всього КП «Київміськсвітло» у 2018 році виконано робіт з
модернізації та розширення мереж зовнішнього освітлення
на загальну суму 312 707 тис. грн, зокрема:
- завершено роботи з будівництва мереж зовнішнього
освітлення 3 об’єктів на суму 9689,6 тис. грн:
 будівництво
мережі
зовнішнього
освітлення
вул. Центральної у Дарницькому районі міста Києва;
 будівництво мереж сенсорного освітлення на наземних
пiшохiдних переходах мiста Києва, виконані роботи на
12 пішохідних переходах;
 будівництво
мережі
зовнiшнього
освiтлення
прибудинкової територiї на ділянці вiд проспекту Павла
Тичини, 11 до проспекту Павла Тичини, 13 у
Днiпровському районi мiста Києва;
 завершені проектні роботи 1 об’єкту «Будiвництво
мережi зовнiшнього освiтлення скверу на Харкiвському
шосе, 180/21 у Дарницькому районi мiста Києва» на
суму 70,4 тис. грн, отримано експертний звіт;
- завершено роботи з капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та
натрієвих світильників на світлодіодні світильники на
114 об’єктах на суму 301413,9 тис. грн;
- завершено роботи з громадського проекту «Безпечна
Солом’янка» на 2 об’єктах на суму 1440,5 тис. грн;
- отримано
звіт
експертизи
проектно-кошторисної
документації 36 об’єктів на суму 92,6 тис. грн, будівельномонтажні роботи по цих об’єктах заплановані на 2019 рік
З 1 січня 2018 року вступили в дію обмеження швидкісного
режиму в населених пунктах до 50 км/год відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 № 883
«Про внесення змін до Правил дорожнього руху».
Затверджено рішення Київської міської ради від 09.10.2018
№ 1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких
дозволяється швидкість руху транспортних засобів до
80 км/год. у період з 01 квітня до 01 листопада» (до
попереднього списку таких доріг включено 17 адрес)
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2
таких змін. Очікується, що
внесення змін до законодавства
та набуття чинності відбудуться
до кінця 2018 року)
Реконструкція каналізаційних
мереж
з
влаштуванням
стаціонарного
снігоплавильного пункту в
м. Києві
Впровадження
механізмів
незалежного контролю якості
робіт під час будівництва,
ремонту
та
експлуатації
об’єктів
транспортної
інфраструктури:
- співпраця з незалежними
міжнародними
та
національними компаніями, що
здійснюють
аудит
якості
будівельних робіт об’єктів
транспортної інфраструктури

3

4

5

2018-2020

У процесі
виконання

Розпочато розробку проектно-кошторисної документації з
влаштуванням стаціонарного снігоплавильного пункту в
м. Києві у зв’язку зі зміною місця його розміщення
стаціонарного

У вересні 2017 року між виконавчим органом Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
КК «Київавтодор»
та
Національним
секретаріатом
ініціативи Construction Sector Transparency Initiative (CoST)
укладений Меморандум про взаєморозуміння, в рамках
якого протягом 2018 року здійснювався контроль за якістю
проектування та будівництва на об’єктах вуличнодорожньої мережі
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору
175
Створення
безбар’єрного,
2018-2020
Виконано
Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511
комфортного та безпечного
затверджено Міську комплексну цільову програму «Київ
пішохідного
простору,
без бар’єрів» на 2018–2021 роки».
доступного для всіх категорій
Одночасно, згідно з вимогами статті 26 Закону України
користувачів,
шляхом
«Про регулювання містобудівної діяльності» суб’єкти
збільшення
кількості
містобудування зобов’язані додержуватися містобудівних
регульованих та інженерноумов та обмежень під час проектування і будівництва
обладнаних
наземних
об’єктів, зокрема враховувати вимоги державних
пішохідних переходів
будівельних норм ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність
будинків і споруд для маломобільних груп населення»
176
Створення нових пішохідних
зон та маршрутів, у т. ч. за
рахунок пішоходизації окремих
вулиць та площ:
176.1
- реконструкція мікрорайону
2019-2020
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2019 року
Русанівка з облаштуванням
не настав
пішохідної зони та організацією
174.1

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

6

84
1

176.2

176.3

176.4

177

178

2
комфортних
умов
для
пересування всіх учасників
дорожнього руху
- реконструкція
Лук’янівської
площі
з
облаштуванням
пішохідної
зони
та
організацією
комфортних
умов
для
пересування всіх учасників
дорожнього руху
- реконструкція
вул. Ярославів
Вал
з
облаштуванням
пішохідної
зони
та
організацією
комфортних
умов
для
пересування всіх учасників
дорожнього руху
- реконструкція Контрактової
площі та вул. П. Сагайдачного з
облаштуванням
пішохідної
зони
та
організацією
комфортних
умов
для
пересування всіх учасників
дорожнього руху
Розширення зон пішохідної
доступності
станцій
метрополітену,
міської
електрички та швидкісного
трамваю шляхом будівництва
других виходів: будівництво
(добудова)
виходу
з
ст. м. «Виставковий центр» до
існуючого підземного переходу
на вул. Академіка Глушкова
Встановлення
засобів
фізичного
обмеження
паркування
транспортних
засобів на тротуарах та в
пішохідних зонах: придбання та
встановлення
боллардів
(автоматичних,
гідравлічних
блокіраторів)

3

4

5

2019-2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2019 року

2019-2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2019 року

2019-2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2019 року

2019-2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2019 року

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Встановлено 6062 од. антипаркувальних стовпчиків, а саме:
- в рамках поточної експлуатаційної діяльності ШЕУ
районів - 4 562 од.;
- в рамках проведених капітальних ремонтів вуличношляхової мережі м. Києва - 1 500 од.

6

85
1

2
3
Завдання 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху
179
Створення
безбар’єрної,
2018-2020
безпечної
та
зв’язаної
веломережі
для
щоденних
трудових поїздок та активного
відпочинку

180

180.1

Розвиток
велопаркувального
простору шляхом будівництва:
перехоплюючих велопарковок
біля
станцій
швидкісного
рейкового транспорту та у
складі
транспортнопересадкових
вузлів;
велопарковок
тимчасового
зберігання перед вхідними
групами підприємств, установ
та навчальних закладів; місць
постійного
зберігання
велосипедів у складі житлових
комплексів:
- облаштування та утримання
400 велосипедних стійок для
короткочасного
зберігання
велосипедів
на
вулицях
м. Києва
(у
т. ч.
велоперехоплюючих паркінгів)

2018-2020

4

5

У процесі
виконання

Затверджено
Концепцію
розвитку
велосипедної
інфраструктури в місті Києві (рішення Київської міської
ради від 08.02.2018 № 7/4071).
Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) спільно з КК «Київавтодор» велися
підготовчі роботи для розробки проектної документації за
3 веломаршрутами:
- «Солом’янка – центр»;
- «Виноградар – центр»;
- «Оболонь – Поділ – центр».
Проведено обстеження вело-маршрутів, визначених
Концепцією, та підготовлено технічне завдання для
оголошення процедури визначення проектувальника

Виконано
(завдання
2018 року)

У 2018 році фінансування робіт із встановлення
перехоплюючих велопаркінгів поруч зі станціями
метрополітену здійснювалося в рамках реалізації проекту
Громадського бюджету № 608 відповідно до показників,
затверджених рішенням Київської міської ради від
21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва
на 2018 рік» (зі змінами).
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.10.2018 № 1940 «Про встановлення перехоплюючих
велопаркінгів поруч із станціями метрополітену».
КП «Київтранспарксервіс» завершено встановлення
6 велоперехоплюючих
паркінгів
поблизу
станцій

6

86
1

180.2

181

182

2

3

4

- архітектурний конкурс на
оформлення місць зберігання
велосипедів
поруч
з
багатоквартирними житловими
будинками
Підвищення
інтенсивності
експлуатації
велосипедів
шляхом впровадження сервісу
короткострокової
оренди
велосипедів
(Bikesharing):
створення системи міського
велопрокату на 300 станцій та
3000 велосипедів

2019

Термін реалізації
не настав

2018-2019

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

Врахування
велосипедної
інфраструктури
при
плануванні, будівництві та
реконструкції
об’єктів
транспортної інфраструктури та
благоустрою
територій,
передбачаючи
при
проектуванні
нанесення

5
метрополітену «Теремки», «Либідська», «Васильківська»,
«Почайна», «Мінська» та «Виставковий центр»
Реалізація заходу запланована у 2019 році

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) спільно з представниками заінтересованих
органів проведено робочу зустріч, в рамках якої обговорено
шляхи створення сприятливих інвестиційних умов для
реалізації системи «bike-sharing» та перехоплюючих
велопаркінгів.
КП «Київське інвестиційне агентство» проводилася робота
з підготовки проекту розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Про проведення інвестицій інвестиційних
конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проекту
«Створення велосипедної мережі «Bike-sharing» в місті
Києві», який на кінець року проходив погодження в
установленому порядку.
Компанією-інвестором
отримано
лист-погодження
Управління патрульної поліції Департаменту патрульної
поліції в м. Києві від 07.06.2018 № 15606/41/11/10/02-2018
та укладено договори з комунальними підприємствами балансоутримувачами відповідних територій на розміщення
об’єктів системи «Bike-sharing».
15.08.2018 відбулася презентація системи прокату
велосипедів «Bike sharing» за участю Київського міського
голови В. Кличка.
За рахунок приватних коштів в м. Києві розміщено
37 локацій короткострокової оренди велосипедів, на яких є
змога орендувати 100 велосипедів
Влаштування велосипедних смуг чи доріжок є
обов’язковою умовою при підготовці завдань на розробку
проектно-кошторисної документації на будівництво,
реконструкцію та капітальні ремонти об’єктів дорожньої
інфраструктури

6

87
1

2
3
4
5
необхідної
розмітки
для
велосмуг та / або облаштування
веломаршрутів
Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції
183
Пріоритетний розвиток систем
2018-2020
Не виконано
Роботи не виконувалися
швидкісного тролейбусного /
автобусного
сполучення
(будівництво тролейбусної лінії
від
ж/м
Троєщина
до
Севастопольської площі та
реконструкція
тролейбусної
лінії від просп. Р. Шухевича
(просп. Генерала Ватутіна) до
ст. м. «Дарниця» з організацією
відокремленої лінії автобусного
та тролейбусного руху у 2018–
2022 роках)
184
Пріоритетний розвиток систем
2018-2020
У процесі
КП «Київпастранс»
завершено
розробку
проектної
швидкісного
рейкового
виконання
документації для
об’єкту
«Реконструкція мережі
транспорту
швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі
існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від
ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з
заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка» (стадія технікоекономічне обґрунтування), яку подано на експертизу.
Враховуючи значну орієнтовну кошторисну вартість,
розглядається можливість щодо залучення кредитних
коштів.

185

Створення
транспортнопересадочних вузлів

2018-2020

У процесі
виконання

Також, у звітному періоді проводилися:
- роботи з облаштування станції Міської електрички
«Сирец»;
- проектні роботи з реконструкції та будівництва
трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий
завод»
КП «Київпастранс» проведено відкритті торги з виконання
проектно-вишукувальних робіт по об’єкту: «Комплексна
реконструкція трамвайної лінії та зупинки «Контрактова
площа»
в
межах
Контрактової
площі,
вул. Костянтинівської, вул. Межигірської, вул. Верхній Вал
та підземного пішохідного переходу на вул. Спаській у

6

У 2018 році асигнування на
виконання
робіт
не
передбачалися

Проблемним
залишається
питання отримання вихідних
даних для проектування від
ПАТ «Укрзалізниця»
та
погодження
цим
підприємством розроблених
проектних рішень.
ПАТ «Укрзалізниця»
є
балансоутримувачем
залізничної колії та платформ,
які будуть використовуватися
швидкісним
рейковим
транспортом

Недостатній обсяг виділених
асигнувань для проведення
проектних робіт

88
1

186

187

2

3

4

Якісне оновлення рухомого
складу
громадського
транспорту, який відповідає
сучасним
європейським
вимогам
громадського
транспорту
Впровадження
в
системі
громадського
транспорту
нічних маршрутів та маршрутів
вихідного дня на основі аналізу
відповідного попиту

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

5
Подільському районі міста Києва» відповідно до
ДСТУ БД 1.1-1:2013.
За результатами торгів 03.04.2018 укладено договір з
ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ».
Виконано проектні роботи стадії «П» - інженерногеодезичні вишукування, розроблено містобудівний
розрахунок, технічне обстеження після завершення
виконання проектних робіт. Наразі триває розробка проекту
У січні 2018 року поставлено 2 автобуси МАЗ з низьким
рівнем підлоги за укладеними у 2017 році договорами та за
які сплачено попередню оплату у 2017 році.
Також, у 2018 році отримано 18 трамвайних вагонів
(PESA - 12 од., ЕЛЕКТРОН – 5 од., Татра-Юг – 1 од.), які
були оплачені у 2017 році
22.08.2018 відкрито нічний тролейбусний маршрут № 94Н
(станція метрополітену Площа Льва Толстого – просп. Леся
Курбаса).
Загалом, організовано рух 4 нічних тролейбусних та одного
автобусного маршруту:
- тролейбусний маршрут № 91Н «Залізничний вокзал
Центральний – вул. Милославська»;
- тролейбусний маршрут № 93Н «Станція метро Площа
Льва Толстого» – вул. Чорнобильська;
- тролейбусний маршрут № 94Н «Станція метрополітену
Площа Льва Толстого – просп. Леся Курбаса»;
- автобусний маршрут № 137 «Залізничний вокзал
Центральний – станція метро «Харківська»
Роботи не проводилися

Створення
швидкого
та
2018-2020
Не виконано
зручного
транзитного
транспортного хабу шляхом
будівництва
автостанцій
приміського, міжміського та
міжнародного
сполучення,
інтегрованих з залізничними
вокзалами
та
аеропортом
«Жуляни»
Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління транспортною системою міста
Завдання 4.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста
189
Реорганізація,
підвищення
операційної ефективності та
прозорості діяльності галузевих
підприємств:
188

6

На 2018 рік у бюджеті міста
Києва
фінансування
не
передбачено

89
1
189.1

2
- партнерство
з
міжнародними
та
національними компаніями, що
надають
консультаційні
послуги (у т. ч. з аудиту)

3
2018-2020

4
Виконано
(завдання
2018 року)

190

Впорядкування послуг, що
здійснюються
приватними
перевізниками,
шляхом
перегляду принципів співпраці
перевізників
з
містом,
вдосконалення
конкурсної
процедури
з
розподілу
маршрутів тощо
Впровадження
систем
безготівкової оплати проїзду в
громадському транспорті та
єдиного електронного квитка з
широким набором тарифів

2018

Виконано

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

191

5
Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) спільно з підпорядкованими комунальними
підприємствами постійного проводиться робота з
міжнародними аудиторськими фірмами (Helping Local
Business Ukraine, Ernst & Young, Deloitte) щодо проведення
аудиту фінансової звітності та надання консультаційних
послуг
З 17.03.2018 набрала чинності нова редакція порядку
проведення конкурсу перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування (постанова Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами,
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 07.02.2018 № 180))
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.04.2018 № 706 «Про створення та впровадження
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм
власності», відповідно до якого створено автоматизовану
систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському
транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі
– АСОП) шляхом інтеграції та адаптації існуючих
автоматизованої системи оплати проїзду та обліку
пасажирів в міському наземному пасажирському транспорті
м. Києва і автоматизованої системи проходу пасажирів в
метрополітені міста Києва до потреб цієї системи.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
22.10.2018
№ 1887
«Про
затвердження
Порядку
функціонування автоматизованої системи обліку оплати
проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва
незалежно від форм власності» визначено мету, структуру
елементів АСОП, учасників АСОП, їх права та обов’язки,
процедуру організації оплати проїзду, способи оплати та
порядок реєстрації проїзду, правила придбання та
поповнення транспортного ресурсу носія електронного
квитка, правила користування транспортною карткою та
інші питання функціонування АСОП.
Введено з 01 листопада 2018 року в дослідну експлуатацію
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АСОП у київському метрополітені, фунікулері, міській
електричці, у трамваях і тролейбусах, автобусних
маршрутах загального користування, які працюють у
звичайному режимі руху, а також автобусних маршрутах
загального користування, які працюють в режимі
маршрутного таксі (розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.10.2018 № 1934 «Про введення в
дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста
Києва незалежно від форм власності»).
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.10.2018 № 1936 внесено зміни до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 05.07.2018 № 1147
«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і
вартості проїзних квитків у міському пасажирському
транспорті, який працює у звичайному режимі руху».
Передбачено доповнення діючих видів разових та проїзних
квитків одним новим видом оплати – тарифами при
одноразовому
придбанні
шляхом
поповнення
транспортного ресурсу носія електронного квитка
визначеної кількості поїздок у будь-якому виді міського
комунального транспорту, який працює у звичайному
режимі руху (автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер,
метрополітен та міська електричка), та проведення
тестування АСОП на діючому місячному проїзному квитку
на чотири види транспорту без обмеження кількості
поїздок. Решта тарифів і вартості проїзних квитків
залишаються незмінними.
Виконано такі етапи з впровадження АСОП:
- закуплено дозвіл на використання (ліцензії) програмного
забезпечення АСОП;
- закуплено автомати продажу та поповнення засобів
оплати проїзду платіжними картками, з видачею решти
монетами (ПТКС);
- укладано договорів з перевізниками щодо приєднання до
АСОП;
- розроблено дизайн транспортної картки;
- обладнано весь наземний транспорт технічними засобами
АСОП;

6

91
1

192

2

3

4

Створення
єдиного
диспетчерського
центру
керування
комунальним
транспортом

2018-2020

Виконано

5
- організовано роботу Інформаційно-довідкового центру,
виділено телефонну лінію для опрацювання телефонних
запитів, який пройшов тестування;
- проведено повний цикл тестування АСОП на стенді в
учбовому класі КП «ГІОЦ»: від продажу транспортних
ресурсів (разовий квиток на паперовому носії, поповнення
транспортної картки) до реєстрації проїзду на обладнанні,
підключеному до тестового обладнання Ridango. Продаж
квитків здійснено за допомогою ПТКС та АРМ касира.
Процедуру проведено на реальних маршрутах міста Києва;
- адаптовано до використання багатофункціональної
електронної пластикової картки «Картки киянина»;
- опрацьовувалося питання емісії транспортних карток;
- виконувалася модернізація існуючих турнікетів в
Київському метрополітені, на маршрутах швидкісного
трамваю та міській електричці тощо
КП «ІНФОРМАТИКА» проведено процедуру закупівлі
послуг із розробки проектно-кошторисної документації на
будівництво об’єкту «Програмно-апаратний комплекс
Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи
транспорту
та
збору
інформації»
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-22-001701-c)
та
укладено договір із переможцем конкурсу – ТОВ «ВМ
КОНСТРАКШН Україна».
Відкрито Єдиний диспетчерський центр моніторингу
роботи комунального транспорту та збору інформації у
приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор», що
забезпечує опрацювання даних GPS-трекерів для
моніторингу розташування, маршруту руху технологічного
транспорту та надає інструменти роботи з опрацьованими
даними.
Обладнано чотири робочі місця операторів, система
моніторингу
«відеостіна»
та
пульт
керування
роботизованими засобами відеофіксації з монітором.
Відповідно до плану реалізації проекту та етапів
впровадження проведено закупівлю, укладено договори з
переможцем конкурсних торгів ТОВ «Телекарт» від
23.11.2018 щодо придбання, розгортання програмного
забезпечення «Центральної підсистеми з інтеграційною
шиною» та підсистеми «Навігація технологічного
транспорту».
З 26.11.2018 розгорнуто оновлене програмне забезпечення,
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Вдосконалення
систем
моніторингу,
аналізу
та
прогнозування
розвитку
транспортної системи міста на
основі статичної та динамічної
транспортних моделей (збір
статистичних даних, оновлення
геоінформаційних
даних):
проведення
щорічного
опитування
домогосподарств
щодо
видів
використання
транспорту та мобільності у
м. Києві та містах-супутниках
Інтеграція
геоінформаційної
системи обліку та управління
інфраструктурними об’єктами
міста
з
містобудівним
кадастром:
розробка
програмного модуля обліку та
управління інфраструктурними
об’єктами міста у складі
ІАС «Майно»

2019-2020

Термін реалізації
не настав

2018-2019

У процесі
виконання

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога
Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців
Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою
195
Проведення
капітального
2018-2020
У процесі
ремонту,
реконструкції
та
виконання
придбання
предметів
довгострокового користування

5
а саме: зміни виконані в центральній підсистемі з
інтеграційною шиною, а також підсистемі навігації
технологічного транспорту
Реалізація заходу запланована з 2019 року

У Департаменті містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) планується здійснити модернізацію міської
інформаційно-аналітичної
системи
забезпечення
містобудівної діяльності та інтегрувати її з зовнішніми
міськими системами.
Проведено закупівлю послуг із модернізації міської
інформаційно-аналітичної
системи
забезпечення
містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний
кадастр
м. Києва»
(Етап
1,
2,
3)
(https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2018-06-15-001354-a),
що передбачає інтеграцію містобудівного кадастру з
інформаційно-аналітичною системою «Майно». Визначено
переможця - ТОВ «ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ», з яким
07.08.2018 укладено договір.
На сьогодні виконано підетап 1.1 етапу 1 проекту
«Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи
забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД)
«Містобудівний кадастр м. Києва»

Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.03.2018 № 352 «Про затвердження
адресного переліку виконання робіт з капітального ремонту
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196

Розробка та реалізація Міської
комплексної цільової програми
«Київ без бар’єрів» згідно з
рішенням Київської міської
ради від 22 червня 2017 року
№ 618/2780

2018-2020

У процесі
виконання

197

Створення додаткових установ
із піклування про незахищених
та малозабезпечених осіб, у
т. ч.:
- формування
мережі
районних центрів з надання
послуг соціального характеру

2018

У процесі
виконання

197.1

5
установ, підпорядкованих Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), у 2018 році»
передбачалося
проведення
капітального
ремонту
(часткового) в 16 установах. Затверджено асигнування у
сумі 28696,4 тис. грн. Станом на 01.01.2019
профінансовано 27942,9 тис грн (97,4% плану)
Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511
затверджено Міську комплексну цільову програму «Київ
без бар’єрів» на 2018–2021 роки»

Передбачено створення Центрів надання соціальних послуг
в Подільському (за адресою: вул. Мостицька, 20) та
Дніпровському (на даний час з приводу розміщення Центру
ведуться перемовини) районах міста Києва.
Розроблено проектно-кошторисну документацію
на
реконструкцію нежитлової будівлі на вул. Мостицькій, 20
для створення умов для надання соціальних послуг, послуг
у сфері соціального захисту громадян у Подільському
районі, яка подана на затвердження.
Департаментом соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) спільно з комунальною науково-дослідною
установою «Науково-дослідний інститут соціальноекономічного розвитку міста» розроблено методологію та
концепцію діяльності центрів з надання послуг соціального
характеру, пропозицій щодо системи методичного
управління даною мережею в рамках Тематичного переліку
науково – дослідних та дослідно – конструкторських робіт,
що виконуються Комунальною науково – дослідною
установою «Науково – дослідний інститут соціально –
економічного розвитку міста», за рахунок коштів бюджету
міста Києва, на 2018 рік.
Звіт та анотований звіт про виконання науково-дослідної
роботи «Науково-методичний супровід запровадження
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- створення мережі центрів
(закладів)
соціальної
реабілітації для дітей та молоді
з інвалідністю

2018

Виконано

197.3

- створення
закладу
на
Лівому березі з надання послуг
для осіб без постійного місця
проживання

2019

Термін реалізації
не настав

197.4

2020

Термін реалізації
не настав

197.5

- створення спеціалізованого
закладу психоневрологічного
профілю для осіб з інвалідністю
- створення
соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, а
також осіб з їх числа

2018

Виконано

197.6

-

2019-2020

Термін реалізації

придбання

квартир

для

5
концепції діяльності центрів з надання послуг соціального
характеру у форматі «прозорий офіс» у місті Києві з
урахуванням існуючого досвіду та особливостей міста
Києва як столиці» надано Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
У 2018 році запрацювала комунальна реабілітаційна
установа «Київський центр незрячих», створена відповідно
до рішення Київської міської ради від 20.04.2017
№ 227/2449.

6

Дніпровською районною в місті Києві державною
адміністрацією проводилася робота щодо створення Центру
комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю (за
адресою: вул. Райдужна, 51) відповідно до рішення
Київської міської ради від 18.10.2018 № 1905/5969 «Про
створення Центру комплексної реабілітації для осіб з
інвалідністю Дніпровського району міста Києва»
У 2019 році планується створення Лівобережного будинку
соціального піклування для осіб без визначеного місця
проживання за адресою вул. М. Шевельова (Руднєва), 100.
Наразі проводиться робота щодо залучення благодійних та
громадських організацій для відновлення пошкоджених
стін та даху будівлі, проведення ремонтних робіт
Реалізація заходу запланована з 2020 року
Прийнято рішення Київської міської ради від 26 червня
2018 року № 1020/5084 «Про створення Київського
міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування».
Гуртожиток розміщено за адресою: вул. Порика, 13-Б.
Створення гуртожитку дозволить забезпечити приблизно
30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, від 15 до 23 років тимчасовим житлом, а отже
створить умови для їхньої соціальної адаптації.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.11.2018 № 2137 затверджено Положення про Київський
міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Реалізація заходу запланована з 2019 року

У 2018 році кошти з бюджету

95
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створення та відкриття нових
дитячих будинків сімейного
типу

3

4
не настав

5

197.7

- створення
мережі
соціальних
квартир
для
вразливих
груп
населення
(матері-одиначки, діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського
піклування, та особи з їх числа)

2018

Виконано
(завдання
2018 року)

Київським міським центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді реалізуються соціальні заходи «Екстрена
підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок
(соціальна квартира)» у форматі соціальної квартири матері
та дитини відповідно до спільної реалізації проекту з
Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація
громадського здоров’я».
У 2018 році заходами соціального супроводу з
розміщенням в соціальній квартирі охоплено 23 жінки та
22 дитини (з них: 18 жінок та 17 дітей, постраждалих від
домашнього насильства).
Загалом заходами індивідуальної роботи охоплено
122 клієнтки, яким надано 2654 індивідуальні послуги,
проведено 715 групових заходів, під час яких
125 учасникам надано 2817 соціальних послуг (соціальнопедагогічні, психологічні, соціально-економічні, соціальномедичні, інформаційні, юридичні)
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Забезпечення житлом громадян,
які потребують поліпшення
житлових умов:
- забезпечення житлом дітейсиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, та
осіб з їх числа

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

Не виконано

Відповідно до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 21.12.2017
№ 1042/4049, Департаменту будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у 2018 році
передбачено 76,4 млн грн на будівництво (придбання)
житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
У 2018 році укладено договори на участь у фінансуванні
будівництва 87 квартир на суму 76,4 млн грн для
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа
Захід не виконувався

198.1

198.2

- розвиток
соціального
житла,
що
безоплатно
надається
городянам,
які
потребують
соціального
захисту (на підставі договору

6
міста Києва на придбання
квартир для створення нових
дитячих будинків сімейного
типу не передбачено

У бюджеті міста Києва на
2018 рік кошти на реалізацію
зазначеного
заходу
не
передбачено
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2
найму на певний строк)
- забезпечення
житлом
черговиків квартирного обліку
та відселення з непридатних
для проживання (аварійних)
приміщень

3

4

5

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Відповідно до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, затвердженою
рішенням Київської міської ради від 21.12.2017
№ 1042/4049, Департаменту будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у 2018 році
передбачено 298,7 млн грн на будівництво (придбання)
житла для окремих категорій населення.
У 2018 році придбано майнові права на 114 квартир для
пільгових категорій населення на суму 145,4 млн грн,
125 квартир для учасників АТО та членів їх сімей на суму
145,0 млн грн, а також придбано 5 квартир на суму 6,1 млн
грн для відселення мешканців житлового будинку № 70,
корпус 2 на Голосіївському проспекті, постраждалих в
наслідок надзвичайної ситуації у будинку.
За звітний період Департаментом соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проведено 3 засідання
міської комісії по розподілу житлової площі, за
результатами яких 16 квартир розподілено серед громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потребують поліпшення житлових умов відповідно до
Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік»
Захід не виконувався

198.4

- будівництво
(придбання)
доступного житла

2018-2020

Не виконано

198.5

- забезпечення житлом на
умовах оренди громадян, які
потребують
поліпшення
житлових умов

2018-2020

У процесі
виконання

198.6

- добудова
проблемних
житлових будинків-довгобудів
(у т. ч. за участю комунальних
підприємств

2018-2020

У процесі
виконання

Протягом звітного періоду проведено 2 засідання Комісії з
питань розгляду заяв про надання житлових приміщень у
спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці,
громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих
Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), на якому:
- розглянуто 12 звернень громадян про поселення;
- 2 особам надано право на проживання
Підпорядкованими Департаменту будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) комунальними
підприємствами продовжувалася добудова житлових

6

У бюджеті міста Києва на
2018 рік кошти на реалізацію
зазначеного
заходу
не
передбачено

Недосконалість
діючого
законодавства.
Відсутність
чітких способів та меж
реалізації
повноважень
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будинків: вул. Теремківська, 3 (КП «Спецжитлофонд»),
вул. Ілліча, 17 (КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

- створення
міського
2018-2020
Не виконано
Захід не виконувався
маневреного житлового фонду
для тимчасового проживання
мешканців аварійних будинків
або будинків, що перебувають
на
капітальному
ремонті
(реконструкції)
Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
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Підвищення
професійної
2018-2020
У процесі
З метою підвищення професійної компетенції та якісного
компетенції та якісного складу
виконання
складу працівників мережі центрів соціальних служб для
працівників соціальної сфери
сім’ї, дітей та молоді у 2018 році, зокрема, за підтримки
міста
Києва
шляхом
партнерських організацій, проведено 554 заходи (тренінги,
проведення
тренінгів
та
семінари та інші форм навчання) за основними напрямами
семінарів
за
основними
діяльності центрів, якими охоплено 3087 учасників.
напрямами:
здійснення
Також, у звітному періоді проведено 3 семінари-тренінги на
соціальної роботи: з сім’ями,
тему «Що таке деменція. Як стати другом людей з
які перебувають в складних
деменцією» для 104 спеціалістів закладів соціальної сфери з
життєвих
обставинах,
з
питань покращення надання послуг особам похилого віку з
прийомними сім’ями, дитячими
деменцією
будинками сімейного типу,
патронатними вихователями, з
дітьми-сиротами,
дітьми,
позбавленими
батьківського
піклування, та особами з їх
числа, зокрема надання послуги
наставництва,
з
демобілізованими учасниками
АТО та членами їх сімей тощо
200
Проведення
соціальних
2018-2020
У процесі
У 2018 році проведено:
досліджень,
моніторингу
виконання
- конкурс та створена робоча група з розробки системи
соціальних послуг, наукового
моніторингу та оцінки соціальних послуг (наказ Київського
супроводу соціальної роботи
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
від 28.02.2018 № 60 «Про створення робочої групи з
моніторингу і оцінки»), результатом діяльності якої буде
розроблена модель системи моніторингу та оцінки
198.7

6
органами
місцевого
самоврядування,
зокрема,
встановлення
конкретних
механізмів
вирішення
зазначених
проблем
з
урахуванням перш за все
інтересів інвесторів
У бюджеті міста Києва на
2018 рік кошти на реалізацію
зазначеного
заходу
не
передбачено
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Впровадження альтернативних
та інноваційних форм і методів
соціальної роботи, зокрема,
проведення
тренінгів
для
спеціалістів служб у справах
дітей та сім’ї, дітей та молоді
щодо вдосконалення родинного
догляду
за
дітьми,
які
опинилися в складних життєвих
обставинах

3

2018

4

Виконано
(завдання
2018 року)

5
соціальних послуг в м. Києві. Станом на 01.01.2019
проведено 8 засідань робочої групи;
- курс підвищення кваліфікації працівників Центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями з питань розробки
реабілітаційних програм кафедрою соціальної реабілітації і
соціальної педагогіки факультету психології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(травень-червень 2018 року);
- публічну презентацію 5 реабілітаційних програм
(19.09.2018);
- соціальне дослідження за темою «Організаційна
справедливість» серед фахівців мережі центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді;
- соціальне дослідження спільно з U-Report: Твоя думка
важлива! в дитячих колективах та молодіжному середовищі
на предмет проявам булінгу, насилля, дискримінації;
- соціальне дослідження щодо підготовки молоді груп
ризику до самостійного життя;
- тренінговий курс «Абетка оцінювання».
Крім того, Департаментом соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) проведено:
- аналіз моніторингу надання соціальних послуг у 2017 та
2018 роках;
- моніторинг впровадження державних стандартів надання
соціальних послуг у підпорядкованих інтернатних
установах та надання соціальної послуги денного догляду в
рамках реалізації проекту громадського бюджету м. Києва
№ 388 «Соціальні послуги денного догляду для дітей з
тяжкими порушеннями розвитку»
З метою впровадження альтернативних та інноваційних
форм і методів соціальної роботи мережею центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста Києва
проведено 2 тренінги для спеціалістів служб у справах
дітей та сім’ї, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми,
які опинилися в складних життєвих обставинах (патронат
над дитиною, наставництво), якими охоплено 24 учасника
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Розроблення і впровадження
регіонального плану стосовно
збільшення обсягів надання
послуг з догляду на сімейній
основі (у т. ч. реформування
інтернатних закладів у місті
Києві)

Розширення спектра надання
соціальних послуг:
- забезпечення
надання
комплексної
соціальної
підтримки учасникам АТО,
членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян, які
брали участь в АТО (у т. ч.
надання
психологічних,
юридичних,
соціальнопедагогічних та ін. видів
соціальної допомоги)

3
2018-2020

4
У процесі
виконання

5
Розроблено
та
затверджено
Регіональний
план
реформування системи інституційного догляду в м. Києві
(рішення Київської міської ради від 14.12.2017 № 698/3705
«Про
затвердження
Плану
реформування/
перепрофілювання/ трансформації дитячих інтернатних
закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з
дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації)
у громаді м. Києва»).
Завершено проведення комплексної оцінки спеціальної
школи-інтернату № 26 Дніпровського району. Проведено
20.02.2018 зустріч представників міської і районної влади,
на якій розглянуто перші напрацювання щодо
реформування спеціальної школи-інтернату. Проводилися
узгоджувальні консультації щодо реалізації зазначеного
рішення.
Розпочато організаційні заходи щодо реформування
Святошинського дитячого будинку-інтернату

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Станом на 01.01.2019 в реєстрі киян-учасників АТО
(учасників відсічі збройної агресії), членів їх сімей та
членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні АТО на обліку перебувало 27037 осіб.
За звітний період щорічну матеріальну допомогу в розмірі
5000 грн отримали 26909 осіб на загальну суму
134,6 млн грн; з числа членів сімей загиблих учасників
АТО (учасників відсічі збройної агресії) 564 особи в розмірі
25 тис. грн на загальну суму 14,1 млн грн.
Щомісячну матеріальну допомогу дітям загиблих учасників
АТО в розмірі 3,0 тис грн отримали 143 особи на загальну
суму 4,9 млн грн.
Компенсацію витрат на стаціонарне лікування та
відшкодування коштів на складне протезування у 2018 році
перераховано 13 учасникам АТО (учасникам відсічі
збройної агресії) на загальну суму 406,5 тис грн.
У жовтні 2018 року на базі Київського міського
психоневрологічного диспансеру № 5 запрацювала міська
телефонна «гаряча лінія» (0800501212) для надання
психологічної допомоги учасникам АТО (учасниками
відсічі збройної агресії) (наказ Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 10.09.2018
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№ 928). На телефон вказаної «гарячої лінії» можуть
звертатися як учасники АТО (учасники відсічі збройної
агресії), так і члени їх сімей.
Функціонує Центр нейрореабілітації учасників АТО
(учасників відсічі збройної агресії) на 20 ліжок на базі
Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського
району м. Києва, де проводиться медична, фізична та
психологічна реабілітація пацієнтів. За звітний період в
Центрі нейрореабілітації проліковано 208 пацієнтів.
Також, 29 учасникам АТО (учасникам відсічі збройної
агресії) надано медичну допомогу в госпіталі «Печерський»
Печерського району м. Києва.
Робота з учасниками АТО (учасниками відсічі збройної
агресії) та членами їх сімей проводилася фахівцям
соціальної роботи, психологами та юристами в
консультативних пунктах: при Департаменті соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
(просп. Комарова, 7), при Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини «Україна» (вул. Львівська,
23),
в
Центрі
медико-психологічної
реабілітації
ДУ «Інститут
медицини
праці
НАМН
України»
(вул. Саксаганського,
75),
при
Михайлівському
золотоверхому соборі (вул. Трьохсвятительська, 3), в
консультпункті на базі БФ «Світ без залежності»
(вул. Сабурова, 20), при Київському міському центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (вул. Довженка,
2) та в десяти районних центрах соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
В 2018 році спеціалістами Київського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді учасникам АТО
(учасникам відсічі збройної агресії) та членам їхніх сімей
надано 40774 соціальних послуг, з них:
- інформаційних – 18278;
- психологічних – 1910;
- соціально-педагогічних – 19183;
- юридичних – 1179;
- соціально-економічних – 224.
Мережею районних центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді в звітному періоді комплексну соціальнопсихологічну допомогу киянам ‒ учасникам АТО
(учасникам відсічі збройної агресії), членам їх сімей та
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членам сім’ям загиблих (померлих) киян під час
проведення АТО надано 48316 соціальних послуг, з них:
- інформаційних – 23845;
- соціально-педагогічних – 28638;
- психологічних – 2509;
- соціально-економічних – 5075;
- юридичних – 927.
У 12 масових заходах (соціокультурні адаптаційні заходи
для учасників АТО та членів їх сімей) взяли участь
1773 особи.
Соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти
ведуть «Паспорт школи», у якому зазначається облік дітей
із сімей учасників АТО (учасників відсічі збройної агресії)
та здійснюється соціально-педагогічний супровід.
Практичні психологи закладів загальної середньої освіти, за
запитом батьків, проводять психологічне консультування,
діагностування та відповідну корекційно-розвивальну
роботу з дітьми з сімей учасників АТО (учасників відсічі
збройної агресії).
Забезпечено відпочинок 270 дітей з сімей учасників АТО
(учасників відсічі збройної агресії) на безоплатній основі в
таборах відпочинку з денним перебуванням дітей на базі
закладів загальної середньої освіти міста Києва
(01.06-25.06.2018)
Станом на 01.01.2019:
- взято на облік 174824 особи (зокрема в 2018 року –
16601 особа) відповідно до Порядку оформлення і видачі
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- звернулося 126473 сім’ї (зокрема за 2018 рік –
15128 сімей) за призначенням щомісячної адресної
допомоги для покриття витрат на проживання, зокрема на
оплату житлово-комунальних послуг.
Станом на 01.01.2019 до закладів охорони здоров’я
м. Києва звернулося 52915 внутрішньо переміщених осіб, з
них: 21937 дітей. Взято на медичний облік 19781 дорослих
та 17952 дитини. Госпіталізовано до закладів охорони
здоров’я з числа внутрішньо переміщених осіб
14449 дорослих
та
10351
дитина.
Проведено
51828 медичних інструментальних досліджень та медичних
оглядів внутрішньо переміщених осіб.
Станом на 01.01.2019 в м. Києві 1794 внутрішньо
переміщеним особам з Автономної Республіки Крим
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надано лікарських засобів безоплатно та на пільгових
умовах на загальну суму 94004,25 грн.
Київський міський та районні територіальні центри
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
здійснюють надання соціальних послуг громадянам, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги за місцем проживання (придбання та
доставка
продуктів
харчування,
продовольчих,
промислових та господарських товарів, вологе та
генеральне прибирання, оплата платежів, тощо).
У 2018 році:
- на безоплатній основі 12,4 тис. одиноким громадянам
надано близько 5,5 млн соціально-побутових послу;
- на платній основі 27 особам надано 1,2 тис соціальних
послуг на загальну суму 49,5 тис. грн (Територіальним
центром соціального обслуговування Деснянського району)
Київський міський центр соціальної, професійної та
трудової реабілітації інвалідів (далі – Центр) є центром
комплексної реабілітації. Одним із напрямків діяльності
Центру є здійснення заходів з професійної орієнтації,
опанування особами з інвалідністю трудових навичок,
визначення їхніх можливостей щодо професійного
навчання у відповідних навчальних закладах.
Для реабілітантів Центру проводяться заняття на курсах:
«Комп’ютерна грамотність для осіб з вадами зору»,
«Сенсорні смартфони на базі ОС Андроїд для незрячих та
слабозорих», «Комп’ютерна грамотність для початківців»
та «Комп’ютерна грамотність, Інет» для осіб з вадами
слуху, «Вишивка стрічками – різновид українського
мистецтва», «Швейна майстерність».
У 2018 році в Центі надано послуги 446 особам з
інвалідністю
Здійснюється ідентифікація пільгової категорії, активація
соціального додатка та внесення відповідних змін до
Єдиного реєстру утримувачів карток «Картка киянина»
(далі – картка). Проводиться постійна робота над
розширенням спектру пільг та послуг, що надаються за
карткою.
За
даними
звітів
Інформаційнотелекомунікаційної
системи
«Картка
киянина»
утримувачами карток стали 741,2 тис громадян.
КП «Головний
інформаційно-обчислювальний
центр»
проводилися консультації з розробником програмного
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забезпечення проекту «Картка киянина» ТОВ «УНІТ» для
формування проекту загальних вимог для інтеграції
інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Картка
киянина» з міськими системами в рамках розробки міської
платформи електронної взаємодії. Опрацьовано опис
протоколу обміну інформацією між процесинговим
центром
інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Картка киянина» та іншими інформаційними системами,
які надають соціальні сервіси для киян, та передано
ТОВ «УНІТ» пропозиції щодо подальшої інтеграції
інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Картка
киянина» з міськими системами
З метою здійснення інформаційного забезпечення
соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва,
патріотичного виховання дітей та молоді, профілактики
негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення
рівня та ефективності соціальної реклами, популяризації
процесу її творення у молодіжному та дитячому
середовищі, залучення молоді до реалізації державної
молодіжної та соціальної політики, підтримки та розвитку
волонтерського руху у 2018 році Київським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
реалізовувалися заходи «Міське спеціалізоване формування
«Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в
територіальній громаді м. Києва».
Загалом, у звітному періоді проведено 3740 групових
заходів, якими охоплено 9426 осіб та надано 61172 послугу
Після закінчення опалювального сезону проведено
монетизацію частини невикористаної суми субсидії
громадян, які користувалися в опалювальний період 20172018 років субсидією на оплату послуг з газо-,
електропостачання
для
індивідуального
опалення
відповідно до Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі
змінами).
За інформацією організацій надавачів послуг станом на
01.01.2019 у 2063 осіб на рахунках залишилася частина
невикористаної субсидії на загальну суму 1245,7 тис. грн.
Звернулися з заявою щодо виплати частини невикористаної
субсидії 1309 отримувач субсидії на суму 820,5 тис. грн
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Програмний модуль «Соціальні послуги» у складі
компонентів: е-послуга «Надання одноразової адресної
матеріальної
допомоги»,
«Інтелектуальний
центр
реабілітації», «Он-лайн запис на прийом» до Департаменту
соціальної політики / Управління соціальної політики
районів
міста
Києва
прийнято
КП «Головний
інформаційно-обчислювальний
центр»
в
дослідну
експлуатацію.
Проводилося тестування програмного продукту «Реєстр
суб’єктів, що надають послуги, включаючи інклюзивні
послуги».
Проводилося тестування Програмного модулю «Соціальні
послуги» в компонентах: «Інтелектуальний центр
реабілітації» та Електронної послуги «Надання одноразової
адресної матеріальної допомоги».
Підготовлено проекти розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо затвердження Положення на систему та
введення її в дослідну експлуатацію
06.03.2018 відбувся загальноміський інформаційноконсультаційний семінар для членів Київської міської
організації
Українського
товариства
сліпих.
Обговорювалися питання: монетизації пільг на проїзд
громадським
транспортом,
забезпечення
засобами
реабілітації на місцевому рівні, надання житлових субсидій,
обслуговування власного помешкання, навчання та
працевлаштування великої групи осіб з інвалідністю
технологіям з подальшим працевлаштуванням на базі
компанії «Бізнес Арт».
Також у рамках семінару за пропозиціями первинних
організацій відзначено грамотами та грошовими преміями
активних жінок – членів Українського товариства сліпих з
нагоди Міжнародного жіночого дня.
У 2018 році представники Київського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді взяли участь:
- як експерти на пленарному засіданні Всеукраїнської
науково-практичної конференції Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Мистецька педагогіка:
традиції та інновації» з питань соціалізації дітей з
інвалідністю (04.06.2018);
- у круглому столі до Дня психічного здоров’я за
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запрошенням у Відділенні медико-соціальної реабілітації
психіатричного відділення № 6 на тему надання соціальних
послуг мережею соціальних служб сім’ям з особами з
ментальною інвалідністю (10.10.2018);
- у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Перші Донбаські психіатричні читання: проблеми
психіатрії у військовий та мирний час» Асоціації психіатрів
України, Донецький національний медичний університет
МОЗ України, ДУ НДІ психіатрії МОЗ України,
м. Краматорськ (09.11-10.11.2018);
- у Міжвідомчій конференція Департаменту соціальної
політики «Створення єдиного реабілітаційного простору
для сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю в
місті Києві» (30.11.2018)
Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями
Забезпечення
партнерської
2018-2020
Виконано
З метою забезпечення ефективної партнерської взаємодії
взаємодії
державного
та
(завдання
державного та громадського секторів за звітний період
громадського
секторів
у
2018 року)
проведено 75 загальноміські заходи, зокрема:
розвитку соціальної сфери
- районними у місті Києві державними адміністраціями –
45 заходів, за участю 12,7 тис. осіб;
- Департаментом соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) 30 заходів, у яких взяли участь близько
317,9 тис. осіб. Крім того, проведено круглі столи, тренінги
(18 заходів);
надана
консультативна
допомога
100 громадським організаціям; проведено 6 комісій
громадських організацій осіб з інвалідністю та 19 робочих
груп з питань гуманітарної допомоги.
У 2018 році Київським міським центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді забезпечено ефективну
партнерську взаємодію з громадськими суб’єктами
соціальної роботи, укладено 39 угод про спільну реалізацію
соціальних заходів та партнерську взаємодію з
громадськими організаціями та благодійними фондами.
Продовжувалася реалізація спільного з координатором
проектів
ОБСЄ
в
Україні
проекту
(програми)
«Вдосконалення доступу для організацій громадянського
суспільства в Україні до надання соціальних послуг».
Забезпечено
функціонування
постійно
діючий
консультативно-дорадчий орган – Громадська рада при
Київській міській державній адміністрації
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5
У звітному періоді столичною службою зайнятості
проводилася системна робота щодо організації зайнятості
громадян
з
інвалідністю,
підвищення
рівня
їх
працевлаштування за сприянням служби зайнятості. При
зверненні осіб з інвалідністю до служби зайнятості міста
Києва здійснювався адресний та індивідуальний підхід до
кожної людини з урахуванням рівня медичної та трудової
реабілітації, потреб роботодавців. Клієнти з інвалідністю
отримували весь комплекс соціальних послуг з
урахуванням рекомендацій довідок до акту огляду Медикосоціальної експертної комісії та індивідуальних програм
реабілітації.
У 2018 році мали статус безробітного та отримували
послуги міської служби зайнятості 1 330 осіб з
інвалідністю.
Протягом звітного періоду за допомогою столичної служби
зайнятості працевлаштовано з урахуванням рекомендацій
довідок до акту огляду медико-соціальної експертної
комісії та потреби підприємств в кадрах понад 367 осіб з
інвалідністю, які мали статус безробітного, з них
8 військовослужбовців, які брали участь в АТО.
Також у закладі соціальної підтримки для сімей, дітей та
молоді «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей
та молоді з функціональними обмеженнями» (далі –
ЦСПРДМФО) Солом’янського району діє творча майстерня
«ТАК», яка спільно з громадською організацією «Бачити
серцем» формують навички трудової діяльності для молоді
з ментальною і інтелектуальною інвалідністю.
ЦСПРДМФО Оболонського району спільно з районним
центром зайнятості створено професіографічний табір під
час канікул, участь взяло 7 дітей з інвалідністю. Проведено
4 професіографічні екскурсії, з них: 2 до фабрики «Рошен»,
швейне виробництво «Ярослав», музею вторсировини
(56 учасників). Проведено 3 майстер-класи, 1 тренінгове
заняття з профорієнтації (59 учасників).
У звітному періоді профорієнтовано 66 осіб (зокрема
26 дітей з інвалідністю та 40 молоді особи з інвалідністю).
Крім того, реабілітантів Київського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді постійно
інформують щодо професій, які потрібні на локальному
ринку праці, та надавалися консультації стосовно вибору
або зміни професії (надано консультації 302 особам)
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Забезпечення послуг щодо
доставки продуктів та товарів
першого
вжитку
малозахищеним
верствам
населення (у партнерстві із
приватним
бізнесом
та
міжнародними організаціями)

3
2018-2020

4
Виконано
(завдання
2018 року)

5
У 2018 році Територіальними центрами соціального
обслуговування
Голосіївського,
Деснянського,
Дніпровського, Печерського, Подільського, Оболонського
та Шевченківського районів у партнерстві із приватним
бізнесом та міжнародними організаціями надано продукти
харчування 4713 особам на загальну суму 1334,3 тис. грн.
Крім того, 6675 особам надано товари першого вжитку на
суму 1739,3 тис. грн.
Мешканцям спеціалізованих будинків для ветеранів війни
та праці, а також Будинком соціального піклування надано
797 продуктових набори та 32551 порцій гарячого
харчування.
Крім того, Будинком соціального піклування підчас
проведення соціального патрулювання в осінньо-зимовий
період 2018 року надано 25000 порцій гарячого харчування
Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення
Спрощення та прискорення
2018-2020
У процесі
Житлові субсидії призначаються відповідно до Положення
процесів
отримання
виконання
про порядок призначення житлових субсидій (далі –
затверджених пільг (у т. ч.
Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
субсидій
на
сплату
України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами внесеними
комунальних послуг)
постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018
№ 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2016 № 1022»).
Спрощено процедуру отримання субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг - на даний час для
призначення субсидії необхідно подати лише заяву та
декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії. Зазначені документи
можуть бути надіслані до районних управлінь праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації
заявника (орендарі-за місцем проживання) поштою або
надані особисто.
У 2018 році для призначення житлових субсидій
звернулися 443293 домогосподарства. Призначено житлову
субсидію 336163 домогосподарствам. Середній розмір
житлової субсидії у 2018 році становив 882,8 грн.
Станом на 01.01.2019 киянам нараховано житлову субсидію
на суму майже 1681,1 млн грн. Профінансовано коштів
організаціям-надавачам житлово-комунальних послуг за
рахунок субвенції з державного бюджету в сумі майже
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2628,3 млн грн (з них майже 1137,2 млн грн для погашення
боргу минулого року).
Станом на 01.01.2019 заборгованість за надані житлові
субсидії становить понад 190,6 млн грн

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
211
Реконструкція та капітальний
ремонт
закладів
охорони
здоров’я,
оновлення
їх
матеріально-технічної бази:
211.1
- реконструкція
з
2018-2020
У процесі
У 2018 році завершено роботи з виготовлення проектнорозширенням будівлі міського
виконання
кошторисної документації. Освоєно 76,2 тис. грн
Центру термічних уражень,
реконструктивновідновлювальної та пластичної
хірургії
Київської
міської
клінічної
лікарні
№2
(вул. Краківська, 13)
211.2
- реконструкція
Київської
2018-2020
У процесі
У 2018 році виконувалися передпроектні роботи. Освоєно
міської туберкульозної лікарні
виконання
70,0 тис. грн
№ 2 (смт. Гостомель)
211.3
- реконструкція
будівель
2018-2020
У процесі
У 2018 році виконувалися роботи із виготовлення проектної
Київської міської клінічної
виконання
документації. Освоєно 44,0 тис. грн
лікарні
№4
(вул. Солом’янська, 17)
211.4
- реконструкція
будівель
2018-2019
У процесі
У 2018 році виконувалися внутрішні оздоблювальні та
Київського
міського
виконання
електротехнічні роботи, роботи з прокладання мереж
перинатального
центру
–
опалення, водопостачання, водовідведення та вентиляції.
структурного
підрозділу
Завершено роботи з реконструкції покрівлі. Освоєно
Київського міського центру
7 660,2 тис. грн
репродуктивної
та
перинатальної
медицини
(просп. Героїв Сталінграда, 16)
211.5
- реконструкція
2018-2020
Виконано
У 2018 році виконувалися внутрішні оздоблювальні роботи,
приймального
та
(завдання
роботи з налагодження медичного обладнання. Отримано
спеціалізованих
відділень
2018 року)
сертифікат серії IV № 163181101067 про закінчення
Київської міської клінічної
будівництва ІV пускового комплексу. Освоєно 3 894,1 тис.
лікарні № 12 (вул. Професора
грн
Підвисоцького, 4-а)
211.6
- реконструкція приміщень
2018-2019
Захід не
У 2018 році роботи було призупинено
відділення
паліативної
виконувався
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211.7

211.8

211.8.1

211.8.2

2
допомоги Центру паліативної
допомоги м. Києва Київської
міської
клінічної
шкірновенерологічної
лікарні
(вул. Богатирська, 32)
- прибудова ліфтової шахти
до приміщення державного
закладу
«Український
медичний центр реабілітації
дітей з органічним ураженням
нервової
системи
МОЗ України» та встановлення
ліфта (вул. Богатирська, 30)
- реконструкція
та
капітальний ремонт приміщень
відділень
паліативної
допомоги:
 Центру
паліативної
допомоги
м. Києва
Київської
міської
клінічної
шкірновенерологічної
лікарні
(вул. Богатирська, 32)
 Олександрівської
клінічної лікарні міста
Києва (вул. Шовковична,
39/1)

3

4

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2019

Захід не
виконувався

2018-2019

У процесі
виконання

211.8.3

 Київської
міської
клінічної лікарні № 2
(вул. Краківська, 13)

2018-2019

У процесі
виконання

211.8.4

 Київської
клінічної
(просп.

2018-2020

У процесі
виконання

міської
лікарні № 6
Космонавта

5

6
реконструкцію,
перерозподілені
об’єкти

на

були
інші

Відповідно до реєстраційної картки проекту (програми)
№ 3965 Посольства Сполучених Штатів Америки (далі США) в Україні по об’єкту «Будівництво ліфту для
реабілітаційного центру, м. Київ» реципієнтом виступає
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, а
бенефіціаром Київська міська державна адміністрація.
Роботи планується розпочати у 2019 році за кошти
посольства США

У 2018 році роботи було призупинено

На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 6731,19 тис.
грн (зокрема 485,4 тис. грн на виготовлення проектної
документації). Отримано експертний звіт від 06.06.2018
№ 00-0538-18/ЦБ
ДП
«Укрдержбудекспертиза»
та
підписано договір від 10.04.2018 № 377 з ПП РВК
«Будкомплекс».
У 2018 році освоєно 6731,19 тис. грн
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 8125,57 тис.
грн (зокрема 240.0 тис. грн на виготовлення проектної
документації). Отримано експертний звіт від 27.04.2018
№ 13043 ТОВ «Експертиза МВК», експертний звіт
від 29.10.2018 № 3617/е/18 ДН-Д та П-В інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та підписано договори
на виконання робіт ТОВ «Абсолют Клімат» від 25.07.2018
№ 102, від 13.12.2018 № 102/1 та від 28.12.2018 № 184.
Освоєно 8123,76 тис. грн
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 7399,5 тис.
грн (зокрема 250,0 тис. грн на виготовлення проектної
документації).

У
2018
році
кошти,
передбачені
на
реконструкцію,
були
перерозподілені
на
інші
об’єкти
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211.8.5

 Київської
міської
клінічної лікарні № 10
(просп. Голосіївський, 59б)

2018

Виконано

211.8.6

 Київської
міської
клінічної лікарні № 18
(бульв. Тараса Шевченка,
17)

2018

Виконано

2018

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

У процесі
виконання

211.9
211.9.1

211.9.2

-

капітальний ремонт:
 басейнів (2 – у 2018 році)

 покрівель (протягом 2018–
2020 років 45 об’єктів)

5
Підписано договір на отримання позитивного експертного
звіту з ТОВ «Укрекспертиза в будівництві» від 01.06.2018
№ 0579-4241-18/УЕБ/В та договір на проведення робіт з
ТОВ «Ремонтна
компанія
«ІЗОЛ»
від 07.08.2018
№ 1092-АН.
Освоєно 7395,648 тис. грн
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 5695,0 тис.
грн (зокрема 90,0 тис. грн на виготовлення проектної
документації). Отримано позитивний експертний звіт з
ДП ДН-Д та Пр.-Вишук. Підписано договір на проведення
робіт з ТОВ «Абсолют-Клімат» від 13.09.2018 № 1309-КР.
Освоєно 5695,0 тис. грн
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 8257,97 тис.
грн (зокрема 104,0 тис. грн на виготовлення проектної
документації). Отримано позитивний експертний звіт з
ДП ДНД
та
ПВІ
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»
№ 1051/е/18 від 16.05.2018 та підписано договір на
проведення робіт з ТОВ «Будремгарант» від 04.07.2018
№ 04/07-01.
Освоєно 8257,97 тис. грн
На 2018 рік передбачено фінансування на капітальний
ремонт 2 басейнів та приміщень у поліклініці на
вул. Стражеска, 6-А Дитячої клінічної лікарні № 4
Солом'янського району м. Києва у сумі 6792,3 тис. грн, а
також виготовлення проектно-кошторисної документації по
ДКЛ № 1 та Київському міському клінічному госпіталі
ветеранів війни.
Освоєно 6792,3 тис. грн.
Виконано роботи з капітального ремонту 2 басейнів, по
3 об’єктах
–
виготовлено
проектно-кошторисну
документацію
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 10930,52 тис.
грн на капітальний ремонт покрівель (19 об’єктів) у
15 закладах (Дитячі клінічні лікарні №№ 3, 6, Київська
міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги,
Київська міська клінічна лікарня № 18 (далі - КМКЛ),
КНП «Київський міський центр громадського здоров'я»,
База спеціального медичного постачання м. Києва, Київська
міська студентська поліклініка, Київський міський будинок
дитини
ім. М. М. Городецького,
КНП
«Київська
стоматологія», Київський міський психоневрологічний
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211.9.3

 фасаду з заміною вікон
(протягом
2018–2020
років 33 об’єкти)

2018-2020

У процесі
виконання

211.9.4

 приміщень,
будівлі
(протягом
2018–2020
років 211 об’єктів)

2018-2020

У процесі
виконання

5
диспансер № 4 (далі - КМПНД), Шкірно-венерологічний
диспансер №№ 1, 2 (далі - ШВД), Центр медико-соціальної
та трудової реабілітації психічно хворих № 2 (далі - ЦМС та
ТРПХ № 2), КО «Київмедспецтранс).
Освоєно 10897,7 тис. грн.
Виконувалися роботи по 19 об’єктах (по 15 – роботи
завершено, по 1 – виготовлено ПКД, по 3 – роботи
продовжуватимуться у 2019 році (ДКЛ № 3, ШВД № 1,
КНП Стоматологія)
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 22624,9 тис.
грн на капітальний ремонт фасаду з заміною вікон
(19 об’єктів) у 14 закладах (Дитячі клінічні лікарні №№ 4, 9
далі - ДКЛ), Київська міська психоневрологічна лікарня
№ 3 (далі - КМПНЛ), Київський міський пологовий
будинок № 6 (далі - КМПБ), дитячий спеціалізований
санаторій «Ялинка», ЦЕМД та МК м. Києва, КМПНД
№№ 2, 3, ШВД № 1, Київський міський консультативнодіагностичний центр, КНП «Київська стоматологія»,
КО «Київмедспецтранс).
Освоєно 22557,03 тис. грн.
Виконувалися роботи по 19 об’єктах (по 10 – роботи
завершено, по 1 – виготовлено ПКД, по 5 – роботи
продовжуматимуться у 2019 році (КМПБ № 6,
ДС «Ялинка», ДКЛ № 9 (2 об’єкта), ШВД № 1), по 3 –
роботи
продовжуматимуться
у
разі
додаткового
фінансування у 2019 році)
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 203582,0 тис.
грн на капітальний ремонт приміщень, будівель
(77 об’єктів) (Олександрівська клінічна лікарня м. Києва,
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 (далі КМДКЛ), ДКЛ №№ 3, 8, КМКЛ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
18, ТМО «Київська стоматологія», ПНЛ № 2, Київський
міський клінічний ендокринологічний центр, Київський
міський клінічний онкологічний центр, КМЦРЗН від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Київський міський
клінічний госпіталь ветеранів війни, КНП «КММЦ
«Академія здоров’я людини», КМПБ №№ 2, 3, 5,
Перинатальний центр м. Києва, дитячі санаторії «Лісний»
та «Орлятко», ЦЕМД та МК м. Києва, Київський міський
консультативно-діагностичний центр, Міський медичний
центр
проблем
слуху
та
мовлення
«Суваг»,
КНП «Консультативно-діагностичний центр Деснянського
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211.9.5

 інженерних
мереж
(протягом
2018–2020
років 63 об’єкта)

2018-2020

У процесі
виконання

211.9.6

 ліфтів (протягом
2020 років 41 од.)

2018–

2018-2020

Виконано
(завдання 2018
року)

211.9.7

 харчоблоків
2018–2020
18 об’єктів)

(протягом
років

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
району
м. Києва,
КНП
«Київська
стоматологія»,
КО «Київмедспецтранс).
Освоєно 202971,0 тис. грн.
Виконувалися роботи по 77 об’єктам (по 60 – роботи
завершено, по 4 – виготовлено ПКД, по 8 – роботи будуть
продовжені у 2019 році (КМКЛ № 9, Київський міський
клінічний онкологічний центр, КМЦРЗН від наслідків
Чорнобильської
катастрофи,
Перинатальний
центр
м. Києва, Центр ЕМД та МК м. Києва, Київська міська
психоневрологічна лікарня № 2), по 5 – роботи будуть
продовжені у 2019 році у разі додаткового фінансування)
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 9103,23 тис.
грн на капітальний ремонт iнженерних мереж (85 об’єктів)
(Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Київська
міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, ДКЛ
№№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, КМКЛ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18,
ТМО «САНАТОРНОГО
ЛІКУВАННЯ»
у
м. Києві,
ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у м. Києві, Київський міський
протитуберкульозний диспансер № 1, КНП «Київський
міський центр громадського здоров'я», Міський медичний
центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ», дитячі
санаторії, пологові будинки, ПНД № 4, ШВД № 2 та № 3,
ЦМС та ТРПХ № 2, КНП «Київська стоматологія»,
КО «Київмедспецтранс).
Освоєно 9075,92 тис. грн.
Виконувалися роботи по 85 об’єктах (по 84 – роботи
завершено, по ТМО «ПСИХІАТРІЯ» роботи будуть
продовжені у 2019 році)
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 8568,54 тис.
грн на капітальний ремонт лiфтів (7 об’єктів) у 7 закладах
(КМДКЛ № 1, ДКЛ № 5, ТМО «ПСИХIАТРIЯ» у місті
Києві, ТМО «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» у місті Києві,
КМКЛ № 7, КМКЛ № 17, Перинатальний центр м. Києва).
Освоєно 8559,38 тис. грн.
Виконано робіт по 7 об’єктах (18 од., зокрема 11 ліфтів –
відремонтовано, по 2 – виготовлено ПКД, по
5 (ТМО Психіатрія) – роботи будуть продовжені у
2019 році)
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 3697,63 тис.
грн на капітальний ремонт харчоблокiв (2 об’єкти) у
2 закладах (КМКЛ № 10, КМКЛ № 12).
Освоєно 3697,12 тис. грн.
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211.9.8

 пралень (протягом 2018–
2020 років 6 об’єктів)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

211.9.9

 приміщень
цивільної
оборони (10 об’єктів)

2018-2020

У процесі
виконання

211.9.10

 пожежної
вентиляції
кондиціювання
(26 об’єктів)

системи,
та

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

- заміна вікон (протягом
2018–2019 років 32 об’єкти)

2018-2020

У процесі
виконання

211.10

5
Виконано роботи по 2 об’єктах
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 2425,40 тис.
грн на капітальний ремонт пралень (2 об’єкти) у 2 закладах
(КМКЛ № 6 та ТМО «ПСИХIАТРIЯ» у місті Києві).
Освоєно 2422,52 тис. грн.
Виконано роботи по 2 об’єктах
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 4206,94 тис.
грн на капітальний ремонт приміщень цивільної оборони
(5 об’єктів) у 5 закладах (КМКЛ № 2, КМКЛ № 3, КМШВЛ,
Київський міський клінічний онкологічний центр, КМПБ
№ 3).
Освоєно 4206,86 тис. грн.
Виконувалися роботи по 5 об’єктах (по 1 – роботи
завершено, по 4 – роботи будуть продовжені у 2019 році у
разі додаткового фінансування)
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 17748,94 тис.
грн на капітальний ремонт пожежної системи, вентиляції та
кондиціювання (19 об’єктів) у 16 закладах (Дитячі клінічні
лікарні №№ 8, 9, КМКЛ №№ 1, 6, 15, 18,
ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у м. Києві, ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» у
м. Києві, ТМО «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» у м. Києві,
Київська міська психоневрологічна лікарня № 2, Київська
міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня, Київський
міський центр репродуктивної та перинатальної медицини,
Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, КМПБ
№ 3, КНП «Київська стоматологія»).
Освоєно 17695,69 тис. грн.
Виконано роботи по 19 об’єктах (зокрема по 6 об’єктах
виготовлено ПКД, роботи по них у 2019 році не
заплановані).
Виконувалися роботи по 20 об’єктам (по 13 – роботи
завершено, по 6 – виготовлено ПКД, по КМПБ № 3 роботи
будуть продовжені у 2019 році)
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 6846,34 тис.
грн на заміну вікон (15 об’єктів) у 14 закладах (ДКЛ № 4,
ТМО «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у м. Києві,
ТМО «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» у м. Києві, Київська
міська
психоневрологічна
лікарня
№ 2,
дитячі
спеціалізовані санаторії «Ялинка» та «Лісова поляна»,
ПНД № 2, ШВД №№ 1, 5, КНП «Київська стоматологія»,
КНП «Київський міський центр громадського здоров'я»,
КО «Київмедспецтранс).
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211.11

- благоустрій
території,
асфальтування,
капітальний
ремонт огорожі, зовнішнього
освітлення (протягом 2018–
2020 років 51 об’єкт)

2018-2020

Виконано
(завдання 2018
року)

212

Будівництво нових закладів
охорони здоров’я, оновлення їх
матеріально-технічної бази:
- будівництво
багатопрофільної лікарні на
території ж/м Троєщина на
перетині
вулиць
М. Закревського
та
Милославської

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

- реконструкція
будівлі
2018-2020
Київської міської клінічної
лікарні № 6 з розміщенням
лікарні
швидкої
медичної
допомоги «Правобережна» на
проспекті
Космонавта
Комарова, 3 у Солом’янському
районі
Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги
213
Удосконалення
доступності
населення до послуг первинної
медицини:
213.1
- відкриття
нових
2019-2020
амбулаторій сімейної практики
в новобудовах та віддалених
мікрорайонах
(6 нових
амбулаторій протягом 2019–
2020 років)

У процесі
виконання

212.1

212.2

Термін реалізації
заходу не настав

5
Освоєно 6825,80 тис. грн.
Виконано роботи по 14 об’єктах. У 2019 році роботи
продовжаться по Стоматологічній поліклініці Дарницького
району
На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 2944,66 тис.
грн на благоустрiй території, капітальний ремонт огорожі,
зовнішнього освітлення (2 об’єкта) у 2 закладах
(Олександрівська
клінічна
лікарня
м. Києва,
ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у м. Києві).
Освоєно 1428,3 тис. грн.
Виконано роботи по 2 об’єктах

6

На будівництво багатопрофільної лікарні на території ж/м
Троєщина на перетині вулиць М. Закревського та
Милославської у 2018 році передбачено фінансування у
сумі 72,9 тис грн.
У звітному році виконувалися роботи з отримання
технічних умов та збір даних для проектування,
відпрацювання завдання на проектування, оформлення
земельної ділянки під будівництво.
Освоєно 72,8 тис. грн
На виконання проекту реконструкції лікарні у 2018 році
передбачено 3009,6 тис .грн.
Освоєно 1969,9 млн грн, зокрема 1 956,8 тис грн коштів
бюджету міста Києва.
У звітному періоді отримано топо-геодезичну зйомку та
замовлено містобудівний розрахунок, розроблено медичне
завдання. Проводилася робота з розробки проекту, яку
планується завершити у І кварталі 2019 року

Реалізація заходу запланована з 2019 року. Станом на
01.01.2019 у місті функціонувало 252 амбулаторії лікарів
загальної практики/сімейної медицини (як структурні
підрозділи центрів первинної медико-соціальної допомоги).
У звітному періоді:
- відбулося розширення амбулаторії загальної практики
сімейної медицини (далі – АЗПСМ) в КНП «ЦПМСД № 1»

Термін реалізації заходу не
настав
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Завдання 1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги
Розвиток вторинної медичної
допомоги:
214.1
- створення
відділень
2018-2020
екстреної
(невідкладної)
медичної допомоги в закладах:
Київській міській клінічній
лікарні № 12, Київській міській
клінічній
лікарні
швидкої
медичної допомоги

4

5
Голосіївського району по вул. Глушкова 31-А на 211 кв. м.
З метою відкриття нової відокремленої АЗПСМ
КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району передано
приміщення
площею
473 кв.
м
за
адресою:
просп. Голосіївський, 88 (розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
від 20.04.2017 № 224);
- продовжувалася робота з розширення мережі амбулаторій
загальної практики/сімейної медицини за рахунок
запланованого відкриття амбулаторії по вул. Бикова, 7-А,
вул. Будищанській, 3 у Деснянському районі. Станом на
01.01.2019 погоджено медико-технічного завдання на
облаштування приміщень амбулаторії загальної практикисімейної медицини у 20 мікрорайоні Деснянського району;
- проведено
ремонт
приміщення
за
адресою:
вул. Тимошенка, 1-А у Оболонському районі; отримано
ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на
відкриття амбулаторії сімейного лікаря площею 90,9 кв. м
за цією адресою

У процесі
виконання

У 2018 році завершено роботи з реконструкції
приймального та спеціалізованих відділень Київської
міської клінічної лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 12-А
у Печерському районі (ІV пусковий комплекс І черги
реконструкції) (сертифікат готовності IУ № 163181101067),
налагоджено роботу медичного обладнання. Освоєно
3894,1 тис. грн.
Проводилися роботи з капітального ремонту приймального
відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги (вул. Братиславська, 3) для
влаштування відділення невідкладної екстренної допомоги.
Обсяг коштів на виконання цих робіт у 2018 році становив
11467 тис. грн.
Освоєно – 11442,3 тис. грн (99,8%)
Замовником капітального ремонту приміщень Київської
міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під
створення
центру
серцево-судинної
патології
на
вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі визнано
КП «Інженерний центр» (розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної

214

214.2

- створення центру серцевосудинної патології у складі
Київської міської клінічної
лікарні
швидкої
медичної
допомоги

2018-2019

У процесі
виконання
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214.3

- введення в дію Центру
паліативної допомоги дітям
м. Києва на базі Київської
міської
клінічної
шкірновенерологічної лікарні

2018-2019

Не виконано

214.4

- створення КНП «Київський
міський центр нефрології та
діалізу»

2018

Виконано

215

Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я
Поширення
доступності
2018-2020
населення до медичних послуг
шляхом
впровадження
медичних електронних систем
еHealth (157 закладів протягом
2018–2020 років)

У процесі
виконання

5
адміністрації) від 06.06.2017 № 675).
Після коригування проектно-кошторисної документації по
цьому об’єкту, отримано експертну оцінку від 18.07.2018
№ 00-0606-18/ЕО/КД.
Укладено договір з ТОВ «Плутон-С» на загальну суму
11291,1 тис. грн на виконання відповідних робіт. Станом на
01.01.2019 роботи перебували на етапі завершення.
Після передачі приміщень, в яких проводиться ремонт,
підрядною організацією лікарні будуть підготовлені
документи на введення приміщень в експлуатацію.
Орієнтовний термін – І квартал 2019 року
На 2018 рік на виконання будівельно-монтажних та
оздоблювальних
робіт
ТОВ «ВАРДА
СПЕЦБУД
МОНТАЖ»
(договір
від 28.07.2017
№ 172/17-158)
передбачено фінансування у сумі 26100,0 тис грн.
Роботи було призупинено.
Медичні працівники Амбулаторно-мобільної бригади
«Центру паліативної допомоги дітям м. Києва» (завідуючий
відділенням, дитячий лікар-анестезіолог та дві медичні
сестри) пройшли тематичне удосконалення та тренінг з
надання паліативної і хоспісної допомоги
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 04.12.2018 № 2182 затверджено Статут комунального
некомерційного підприємства «Київський міський центр
нефрології та діалізу» виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
Продовжувалася робота з впровадження електронного
запису на прийом до лікаря за допомогою сервісів
«Поліклініка без черг», HELSI, «MEDSTAR Станом на
01.01.2019 до державної електронної системи охорони
здоров’я еHealth підключено 28 центрів первинної медикосанітарної
допомоги
(далі-ЦПМСД),
а
також
252 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що
входить до їх структури (наразі можливість електронного
запису існує в усіх 10 районах міста).
Усі лікарі (1556 осіб), які надають первинну медикосанітарну допомогу, зареєстровані у електронній системі
охорони здоров’я «Ehealth».
Станом на 01.01.2019 підписано понад 1 510,2 тис.
декларацій (58,75% населення міста Києва обрали свого
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Розвиток комп’ютерної мережі
системи охорони здоров’я міста
Києва та оснащення закладів
охорони
здоров’я
комп’ютерною і оргтехнікою з
відповідним
програмним
забезпеченням з подальшим
приєднанням до національної
об’єднаної системи еHealth
(157 закладів протягом 2018–
2020 років)

2018-2020

У процесі
виконання

Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомог
Реалізація проекту «Лікар у
2018-2020
Виконано
вашому домі» для медико(завдання
соціальної підтримки вразливих
2018 року)
верств населення, що не мають
соціального захисту (особи з

5
лікаря). Майже 90% лікарів первинної ланки забезпечені
комп’ютерною технікою (за 2017-2018 роки витрачено
близько 42 млн грн на закупівлю техніки та прокладення
мереж).
Всіма ЦПМСД розпочато у тестовому режимі ведення
електронних медичних карток пацієнтів.
Удосконалено Особистий кабінет киянина (ОКК) на
офіційному порталі міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/) для
забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних
осіб шляхом використання ЕЦП та Bank ID для створення
умов користування електронними сервісами. Через ОКК
запроваджено електронний сервіс «Запис до лікаря», який
надає можливість on-line запису на прийом до лікаря будьякої спеціалізації у зручний час (станом на 01.01.2019
електронний
сервіс
проходив
стадію
дослідної
експлуатації).
Модернізовано
інформаційно-аналітичну
систему
«Нормативно-довідкова інформація», зокрема модулі
(підсистеми) «Реєстр новонароджених» та «Реєстр
померлих осіб», яка на кінець звітного року проходила
дослідну експлуатацію в КП «Головний інформаційнообчислювальний центр»
Станом на 01.01.2019 у 44 закладах охорони здоров’я, що
належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, впроваджена електронна системи охорони
здоров’я еHealth та електронна реєстратура. До
національної об’єднаної системи еHealth приєднано
28 закладів
первинної
медико-санітарної
допомоги
(КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»), а
також 252 амбулаторії загальної практики сімейної
медицини, що входить до їх структури.
Для закладів охорони здоров’я міста Києва придбано
320 персональних комп’ютерів та 50 багатофункціональних
пристроїв.
Побудовано локальну обчислювальну мережу в медичних
закладах первинної ланки Оболонського району
З 25 червня 2018 року у місті Києва тривала реалізація
проекту із створення умов для максимального наближення
медичної допомоги до киян, залучення їх до зручних та
швидких обстежень «Лікар у Вашому домі» (далі – проект),
імплементацію якого розпочатого у 2017 році у
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Подільському районі.
У рамках проекту працює 30 стаціонарних пунктів у місцях
з високим рівнем соціальної активності громадян.
Зазначеними послугами з початку дії Проекту скористалися
55010 киян. У рамках проекту «Лікар у Вашому домі»
працюють 126 мобільних мультидисциплінарних бригад,
якими у 2018 році здійснено 7000 виїздів до маломобільних
категорій громадян, які не можуть самостійно дістатися до
медичного закладу.
Забезпечено постійний моніторинг стану реалізації проекту,
його широку популяризацію у засобах масової інформації.
Розповсюджено майже 300 тис. примірників друкованих
інформаційних матеріалів з питань профілактики
захворювань
Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань
Реалізація ініціативи FAST
2018-2020
Виконано
Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання
TRACK CITIES та виконання
(завдання
цілі «90-90-90» передбачена заходами Міської цільової
цілі
«90-90-90» –
2018 року)
програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки,
безперервного каскаду заходів з
затвердженої рішенням Київської міської ради від
профілактики,
догляду
та
08.12.2016 № 538/1542 (далі – Програма).
лікування,
спрямованої
на
Забезпечення реалізації заходів Програми здійснювалася за
протидію
епідемії
ВІЛрахунок товарів, що були отримані у попередній період за
інфекції/СНІДу
кошти державного бюджету України, кошти бюджету
м. Києва, Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом і малярією, Pepfar та інших джерел. До
реалізації заходів Програми залучено громадські та
міжнародні організації, які здійснюють свою діяльність у
рамках грантових угод за кошти глобальних донорських
організацій, проекти міжнародної технічної допомоги
(USAID), які відпрацьовують впровадження найкращих
методик та практик у наданні медичної допомоги людям,
які живуть з ВІЛ/СНІД, в умовах реформування системи
охорони здоров’я.
Станом на 01.11.2018 під медичним наглядом у закладах
охорони здоров’я м. Києва перебувало 14020 осіб, які
живуть з ВІЛ, та 502 дитини, народжених від ВІЛпозитивних матерів.
Протягом 11 місяців 2018 року зареєстровано та офіційно
взято під медичний нагляд 1847 ВІЛ-інфікованих осіб
(зокрема, з уперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції –
1407 громадян України); обстежено швидкими тестами
68447 осіб, з яких виявлено 979 ВІЛ-позитивних пацієнтів
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(1,4%). Антиретровірусне лікування (далі – АРВ)
призначено 1839 пацієнтам, з них 1459 осіб (79,3%)
лікування отримали вперше. Станом на 01.11.2018
перебувало на АРВ-терапії 9572 особи, які живуть з ВІЛ, з
них: 1086 отримували лікування в кабінетах інфекційних
захворювань, що створені у всіх районах міста Києва на
базі
комунальних
некомерційних
підприємств
«Консультативно-діагностичний центр».
В рамках реалізації стратегії Fast-Track Cities протягом
червня-серпня 2018 року Київським міським центром
профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - Центр)
організовано проведення акції, у ході якої кияни та гості
столиці мали можливість пройти безкоштовну перевірку на
ВІЛ-інфекцію методом швидких тестів. За період акції
послугою охоплено 1604 особи, виявлено 19 ВІЛпозитивних осіб, які направлені до Центру для обстеження
та надання медичної допомоги.
З метою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у закладах
освіти міста Києва на постійній основі організовано
соціально-психологічний супровід учасників освітнього
процесу, під час якого проводиться роз`яснювальна робота
та тематичні виховні заходи (бесіди, лекції, правові
конкурси, вікторини, квести, ігри, змагання тощо),
спрямовані на збереження і зміцнення здоров`я дітей та
учнівської молоді, формування здорового способу життя
підростаючого покоління.
У 2018 році:
- забезпечено участь учнівської молоді в просвітницькооздоровчих програмах: «Рівний – рівному», «Школярі
Києва - за здоровий спосіб життя», «Молодь на
роздоріжжі», «Школа проти СНІДу», «Європейська мережа
шкіл сприяння здоров`я», «Діалог»;
- впроваджувалася у закладах загальної середньої освіти
міста профілактична програма виховання учнів «Відверта
розмова». На інтегрованих уроках у форматі інтерактивних
форм здійснювалася первинна профілактика ризиків
стосовно здоров`я сучасної молоді;
- під
час
підвищення
кваліфікації
в
Інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського
університету імені Бориса Грінченка педагогічними
працівниками столиці вивчалися тематичні модулі
«Інтерактивні методи викладання основ здоров`я та
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Здійснення
заходів
щодо
раннього
виявлення
та
лікування
туберкульозу
в
рамках
реалізації
Міської
цільової програми протидії
захворюванню на туберкульоз
на 2017–2021 роки (рішення
Київської
міської
ради
№ 537/1541 від 08.12.2016)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
формування здорового способу життя в учнів»,
«Формування здорового способу життя серед шкільної
молоді та студентів» тощо
У 2018 році у рамках заходів з виконання Міської цільової
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 20172021 роки затвердженої рішенням Київської міської ради
від 08.12.2016 № 537/1541:
- проводилися
регулярні
безкоштовні
обстеження
населення на туберкульоз за допомогою пересувного
флюорографа (обстежено 12801 особа). Серед обстежених
12% становили особи з груп соціального та медичного
ризику. Виявлено 302 особи з патологією органів грудної
клітини, зокрема. 15 осіб, хворих на туберкульоз;
- проведено закупівлю витратних лабораторних матеріалів
для забезпечення 100% доступу хворих до безперервної
діагностики туберкульозу на загальну суму 895,2 тис. грн.
За рахунок закуплених витратних лабораторних матеріалів
у 2018 році з метою виявлення збудника туберкульозу
виконано
38562 бактеріоскопічних
дослідження
та
здійснено 14328 бактеріологічних досліджень з метою
діагностики туберкульозу;
- проведено технічне обслуговування лабораторного
обладнання на загальну суму 434,3 тис. грн;
- придбано портативний цифровий рентгенівський апарат
на суму 1490 тис. грн;
- закуплено рентгенплівки та хімічних реактивів на
загальну суму 115,2 тис. грн з метою забезпечення 100%
доступу хворих до рентгенологічного обстеження та
здійснення моніторингу лікування;
- забезпечувалася соціальна підтримка хворих на
туберкульоз,
які
знаходяться
на
амбулаторноконтрольованому лікуванні (отримано 7080 продуктових
наборів на суму 3136,4 тис. грн);
- розповсюджено у місцях масового перебування
населення 1000 одиниць інформаційних матеріалів щодо
профілактики туберкульозу тощо.
Запроваджувалися сучасні заходи інфекційного контролю
за туберкульозом, спрямовані на запобігання поширенню
захворювання у закладах охорони здоров’я та зміцнення
матеріально-технічної бази. Для цього у звітному році
закуплено 50 тис. масок медичних на загальну суму
23,5 тис. грн, 84 тис. респіраторів – на 880,2 тис. грн,
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Забезпечення реалізації заходів
з
ранньої
діагностики
(скринінгу) таких хвороб як
інфаркт, інсульт, цукровий
діабет,
ВІД/СНІД,
колатеральний рак тощо

2018-2020

У процесі
виконання

5
80 ламп для бактерицидних опромінювачів – на 17,7 тис.
грн
З метою забезпечення ранньої діагностики (скринінгу)
ВІЛ/СНІДу серед населення в рамках реалізації Міської
цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 20172021 роки в столиці продовжувалася реалізація
організаційних та адміністративні заходів, спрямованих на
збільшення обсягів та результативності тестування на ВІЛ у
закладах усіх рівнів надання медичної допомоги, в першу
чергу – на рівні первинної медико-санітарної допомоги.
У 2018 році:
- спеціалістами Київського міського центру профілактики
та боротьби зі СНІДом здійснено організаційно-методичні
візити до 22 закладів первинної та вторинної
(амбулаторної) ланки медичної допомоги з метою
оптимізації маршрутів пацієнта з ВІЛ та підвищення
результативності тестування; проведено 10 зустрічей
локальних команд з покращення якості медичної допомоги
хворим на ВІЛ/СНІД в усіх районах міста;
- зареєстровано та офіційно взято під медичний нагляд
1847 ВІЛ-інфікованих осіб (зокрема з уперше в житті
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції – 1407 громадян
України) (протягом 11 місяців 2018 року);
- обстежено швидкими тестами у закладах охорони
здоров’я м. Києва 68447 осіб, з яких виявлено 979 ВІЛпозитивних пацієнтів (1,4%), антиретровірусне лікування
(далі – АРВ) призначено 1839 пацієнтам, з них 1459 осіб
(79,3%) лікування отримали вперше. Станом на 01.11.2018
перебувало на АРВ-терапії 9572 особи, які живуть з ВІЛ, з
них: 1086 отримували лікування в кабінетах інфекційних
захворювань, що створені у всіх районах міста Києва на
базі КНП «Консультативно-діагностичний центр»;
- надавалася безкоштовна послуга із обстеження на ВІЛінфекцію методом швидких тестів у 28 центрах первинної
медико-санітарної
допомоги,
11
консультативнодіагностичних центрах, розташованих в 10 районах міста,
та під час стаціонарного лікування в 17 міських клінічних
лікарнях.
Для забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики
(скринінгу) таких хвороб, як інфаркт, інсульт, цукровий
діабет, колотеральний рак у Департаменті охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
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міської державної адміністрації) проведено процедуру
тендерних закупівель та укладено договори на суму
18844,03 тис. грн на поставку витратних матеріалів для
забезпечення скринінгу та здійснено їх розподіл до центрів
первинної медико-санітарної допомоги міста
Забезпечення функціонування
2018
Виконано
Для спостереження та контролю за захворюваністю
КНП «Київський міський центр
населення у 2018 році розпочав своє функціонування
громадського здоров’я» для
КНП «Київський міський центр громадського здоров’я»,
спостереження та контролю за
створений відповідно до рішення Київської міської ради
захворюваністю населення
від 22.12.2016
№ 783/1787
(статут
затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації
від 19.10.2017 № 1305). У своїй діяльності КНП «Київський
міський центр громадського здоров’я» запроваджує п’ять
основних функцій по запобіганню, збереженню та
профілактиці
здоров’я
громадян
міста
Києва,
комунікативний та лабораторний напрямок роботи.
У грудні 2018 року Київським міським головою
Кличком В.В. презентовано стратегію побудови нової
системи громадського здоров’я у Києві, першим кроком у
напрямку якої стало створення та початок функціонування
КНП «Київський міський центр громадського здоров’я»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
З початку функціонування зазначеного закладу проведено
понад 70 просвітницьких заходів та акцій щодо важливості
і можливостей поліпшення здоров’я громади
Завдання 1.7. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Забезпечення
необхідної
2018-2020
Виконано
У 2018 році показник забезпеченості бригадами екстреної
кількості
укомплектованих
медичної допомоги на 10 тис. населення у місті Києві
бригад екстреної медичної
становив 0.57, що є вищим за прогнозований
допомоги
(2018 рік – 0,55 од./10 тис.
мешканців,
2019 рік
–
0,6 од./10 тис.
мешканців,
2020 рік – 0,8 од./10 тис.
мешканців)
Модернізація автоматизованої
2018-2020
У процесі
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини
інформаційно-диспетчерської
виконання
катастроф м. Києва (далі – ЦЕМД та МК) працює
служби
«Швидка
медична
автоматизована
інформаційно-диспетчерська
система
допомога»
«Швидка медична допомога».
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ЦЕМД та МК включено до реалізації пілотного проекту
Міністерства
охорони
здоров’я
України
щодо
впровадження у тестовому режимі програмного продукту
«Централь 103».
У 2018 році проводилися організаційні заходи щодо
забезпечення роботи системи в повноцінному режимі
Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров’я
Завдання 2.1. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів
224
Реорганізація закладів охорони
2018-2020
У процесі
У 2018 році продовжувалася оптимізація мережі закладів
здоров’я
в
комунальні
виконання
охорони здоров’я, зокрема шляхом створення комунальних
некомерційні
підприємства
некомерційних підприємств. Станом на 01.01.2019 у місті
(КНП)
функціонувало 47 КНП, з них: 41 амбулаторний заклад
(28 центрів
первинної
медико-санітарної
допомоги,
13 консультативно-діагностичних центрів), КНП «Центр
спортивної медицини м. Києва», КНП «Київський міський
медичний
центр
«Академія
здоров’я
людини»,
КНП «Київський міський центр громадського здоров’я»,
КНП «Київська стоматологія», КНП «Київський міський
центр крові» та КНП «Київський міський центр нефрології
та діалізу».
Загалом, на кінець 2018 року медична допомога мешканцям
столиці надавалася у 145 закладах охорони здоров’я, які
входять до сфери управління Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та управлінь
охорони здоров’я районних в місті Києві державних
адміністрацій
225
Реорганізація ТМО «Київська
2018
Виконано
Рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 № 496/3503
стоматологія» у місті Києві
створено комунальне некомерційне підприємство «Київська
шляхом об’єднання 14 закладів
стоматологія» виконавчого органу Київської міської ради
охорони здоров’я в КНП
(Київської міської державної адміністрації) шляхом злиття
Територіального
медичного
об’єднання
«Київська
стоматологія» у м. Києві та 13 клініко-діагностичних
центрів, що входили до його складу.
Затверджено
статут
КНП «Київська
стоматологія»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), яке є правонаступником
усіх закладів охорони здоров’я, що входили до складу
ТМО «Київська
стоматологія»
у
місті
Києві
(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2018
№ 1428). Наказом Департаменту охорони здоров’я
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19.09.2018 № 961
затверджено структуру зазначеного закладу
Забезпечення функціонування
2018-2020
У процесі
Комунальне некомерційне підприємство «Лабораторний
КНП «Лабораторний центр»
виконання
центр» виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) створено
відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2016
№ 784/1788.
Статут
затверджено
розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19.10.2017 № 1303.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 27.06.2018
№ 1118
комунальне
некомерційне
підприємство «Лабораторний центр» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) підпорядковано Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Станом на 01.01.2019 Департаментом промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для забезпечення функціонування КНП «Лабораторний
центр» опрацьовувалося питання проведення конкурсного
відбору кандидатури на посаду директора зазначеного
підприємства відповідно до визначеної процедури
(розпорядження Київського міського голови від 04.05.2017
№ 320 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії
для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників
суб’єктів господарювання комунального сектора економіки,
підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)»
Завдання 2.2. Забезпечення системи охорони здоров’я міста професійними кадрами та зменшення їх плинності
Забезпечення системи охорони
2018-2020
У процесі
За уточненими статистичними даними на початок
здоров’я міста професійними
виконання
2018 року:
кадрами та зменшення їх
- забезпеченість медичними працівниками на 10 тис.
плинності в рамках Концепції
населення становила: лікарями 41,8 (на початок 2017 року –
реформи фінансування системи
42,3), забезпеченість молодшими спеціалістами з медичною
охорони
здоров’я,
якою
освітою – 63,8 (на початок 2017 року – 64,9);
передбачено появу ринку праці
- укомплектованість штатних посад фізичними особами
медичних
працівників
та
становила:
лікарями
–
88,2%
(на
початок
підвищення рівня оплати їх
2017 року - 88,5%), укомплектованість молодшими
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спеціалістами з медичною освітою – 88,2% (на початок
2017 року – 89,8%).
Рішенням Київської міської ради від 14.12.2017 № 693/3700
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17 лютого 2011 року № 9/5396» продовжено Міську цільову
програму підготовки лікарських кадрів для закладів
охорони здоров’я міста Києва на 2011-2017 роки на 1 рік
для випускників 2017 року. Усі випускники оформлені для
проходження інтернатури з подальшим працевлаштуванням
в амбулаторних закладах міста, зокрема в амбулаторіях
загальної практики-сімейної медицини (у 2018 році
оформлено 192 випускника.
На сьогодні підвищення кваліфікації лікарів, які працюють
у закладах охорони здоров’я м. Києва, проводиться на базі
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика. У 2018 році направлено на курси
підвищення кваліфікації 2226 лікарів. На курси
спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна
медицина» з подальшим отриманням сертифіката лікаряспеціаліста направлено 27 лікарів-терапевтів та лікарівпедіатрів. Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною освітою проводиться на базі відділення
післядипломної освіти Київського медичного коледжу імені
П. І. Гаврося. У 2018 році у зазначеному закладі підвищило
кваліфікацію 3970 молодших спеціалістів з медичною
освітою.
Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я
затверджено спільним наказом Міністерства праці та
соціальної політики України та Міністерства охорони
здоров’я
України від 05.10.2005
№ 308/519
«Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ соціального захисту
населення».
Рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року
№ 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» (зі
змінами) Департаменту охорони здоров’я на 2018 рік
затверджені бюджетні призначення в сумі 4,4 млрд грн на
оплату праці працівників галузі «Охорона здоров’я» з
нарахуваннями. Затверджена сума видатків дає можливість
виплати стимулюючих надбавок за складність та
напруженість роботи в середньому в розмірі до 40%.
На кінець 2018 року середня заробітна плата по галузі
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Оперативна ціль 3. Просування здорового способу життя серед мешканців міста
Завдання 3.1. Популяризація здорового способу життя
228
Підтримка
та
проведення
2018
Виконано
масових спортивних заходів

5
«Охорона здоров’я» становила 8419,71 грн, зокрема: лікарів
– 10950 грн, фахівців з базовою та неповною вищою
освітою – 8519 грн, молодшого медичного персоналу –
6026 грн, спеціалістів не медиків – 8657 грн; інших –
7277 грн

Департаментом молоді та спорту проведено 36 спортивномасових заходів за участю майже 51,7 тис. осіб, найбільш
популярними серед яких стали: «Пробіг під каштанами» за
участю 13 тис. осіб, «Київський марафон та півмарафон» за
участю 11 тис. та 11,5 тис. осіб відповідно.
Зокрема, у рамках Київської міської спартакіади «Здоровий
киянин» проведено 16 заходів за участю 4 404 осіб, а саме:
- чемпіонат міста Києва з футзалу «Кубок виклику» серед
збірних команд підприємств, організацій та установ столиці
(25.01-28.01.2018, охоплено 180 осіб);
- волейбольний турнір (15.03-18.03.2018, охоплено 238
осіб);
- чемпіонат міста з плавання (24.03.2018, охоплено
173 особи);
- чемпіонат міста з більярдного спорту серед збірних
команд підприємств, організацій та установ м. Києва
(27.03.2018, охоплено 39 осіб);
- чемпіонат міста з настільного тенісу, гирьового спорту,
армспорту, перетягування канату серед збірних команд
підприємств,
організацій
та
установ
столиці
(30.03-31.03.2018, охоплено 162 особи);
- київські міські спартакіади працівників фармацевтичної
галузі «Farmak challenge» (21.09-23.09.2018 за участю
167 осіб), працівників освіти і науки «Ігри столичних
освітян» (29.09-30.09.2018 за участю понад 180 осіб) тощо.
Також проведено:
- змагання з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі»
(08.03.2018 за участю 52 екіпажей);
- матч міст-побратимів з богатирського багатоборства
«Матч побратимів 2018» (25.08.2018 за участю 300 осіб);
- фестиваль спорту з нагоди відзначення Дня фізичної
культури і спорту (09.09.2018 за участю понад 2 тис осіб);
- спортивно-масові
заходи:
«Кольоровий
забіг»
(10.06.2018, охоплено 2,5 тис. осіб), «Intersport Ukraine Run
2018» (09.09.2018, охоплено понад 5 тис. осіб), «Red bull –
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Формування
позитивного
ставлення громадян до фізичної
культури і спорту (у т. ч.
шляхом
поліпшення
інформаційного
середовища,
впровадження
соціальної
реклами
переваг
рухової
активності, організації заходів
національно-патріотичного
спортивного виховання)

2018

Виконано

5
Володар Гори 2018» з велосипедного спорту (22.09.2018,
охоплено понад 600 осіб); Київський міжнародний марафон
«Wizz Air Kyiv City Marathon» (07.10.2018, охоплено
11,5 тис. осіб) тощо
Всі спортивно-масові заходи, які проведено у 2018 році,
анонсовано на каналах телебачення: «ТРК «Київ», ICTV,
1+1 тощо. Рекламу щодо проведення спортивних заходів
анонсовано також на станціях метрополітену та сіті-лайтах
міста Києва.
Крім того, популяризація оздоровчих заходів здійснювалася
фахівцями санології та спортивної медицини під час
організації та проведення лекцій для населення, на
офіційних веб-сайтах Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
(https:/departament_okhorony_zdorov_ya.html),
Київського
міського
центру
здоров’я
(далі
–
КМЦЗ)
(citycenter@health.kiev.ua), у галузевій газеті «Здоров’я
киян».
Київським міським центром здоров’я (далі – КМЦЗ)
підготовлено для засобів масової інформації прес-релізи до
початку Олімпійських ігор 2018 року, Всесвітнього дня
боротьби з гепатитом, Всесвітнього тижня підтримки
грудного вигодовування, Дня знань, Дня фізичної культури
і спорту, Всесвітнього дня попередження самогубств,
Міжнародного дня глухих людей, Всесвітнього дня серця,
щодо попередження розповсюдження грипу та гострих
респіраторних вірусних інфекцій серед населення міста
Києва до початку епідемічного сезону 2018-2019 років, з
попередження захворювань на гостру кишкову інфекцію,
пов’язану з вживанням неякісної їжі, профілактики
харчових отруєнь, про небезпеку придбання харчових
продуктів в місцях стихійної торгівлі. Масовими акціями у
2018 році охоплено майже 150 тис. осіб.
Протягом звітного року КМЦЗ отримано 118 тис.
примірників санітарно-освітньої літератури, 220 тис.
примірників
методичної
літератури.
Отримано
і
розповсюджено 75,8 тис. прим. від організацій-партнерів,
зокрема. майже 15,8 тис. плакатів. Для засобів масової
інформації надано понад 60 прес-релізів та прес-анонсів
подій з питань здорового способу життя, користі рухової
активності,
здорового
харчування,
профілактики
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неінфекційних хвороб тощо. Випущено 12 випусків газети
«Здоров’я киян» (12 тис. примірників).
У рамках реалізації проекту Всесвітньої організації охорони
здоров’я «Неінфекційні захворювання: профілактика та
зміцнення здоров’я в Україні» проведено 11 тренінгів для
300 медичних працівників первинної ланки медичної
допомоги у місті Києві щодо інтегрованого ведення
випадків гіпертензії та діабету з питання впливу рухової
діяльності на здоров’я людини.
Спільно з Київським міським центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді 19 травня 2018 року в рамках
інформаційно-оздоровчих заходів «Медичні пікніки» у
місті Києві фахівцями Київського міського центру здоров’я
проведено профілактично-просвітній захід для дітей та
молоді з питань здорового способу життя.
З цього питання у 2018 році Департаментом молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) проведено:
фестиваль для молоді «Lifeguard Fest» (охоплено 3000 осіб),
фестиваль «Sand Fest 2018» (охоплено 2000 осіб),
молодіжну акцію «Молодь обирає здоров’я» (охоплено
300 осіб), молодіжну акцію «Богатир. Козак. Повстанець.
Патріот» (охоплено 200 осіб); реалізовано проект
«Співпраця патріотів» (охоплено 66 осіб), патріотичний
зліт «День Героя» (охоплено 200 осіб), молодіжну акцію
«Київські Кручі» (охоплено 500 осіб).
Протягом звітного року проведено 73 заходи національнопатріотичного виховання молоді, якими охоплено понад
73,8 тис. осіб. Зокрема:
- молодіжні акції «Богатир. Козак. Повстанець. Патріот»
(охоплено 200 осіб); «Київські Кручі» (охоплено 500 осіб);
- проект «Співпраця патріотів» (охоплено 66 осіб);
- патріотичний зліт «День Героя» (охоплено 200 осіб);
- Всеукраїнський
семінар-тренінг,
спрямований
на
виховання у молоді почуття особистої та національної
гідності (охоплено 115 осіб);
- Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Всі разом – за
сім’ю» (охоплено 1 000 осіб) тощо
У 2018 році у закладах дошкільної освіти, відповідно до
вимог
Базового
компоненту
дошкільної
освіти
продовжувалося щоденне проведення ранкової гімнастики
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захворювань)
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2018 року)
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та гімнастики після денного сну, занять фізичною
культурою, рухливих та спортивних ігор, загартовуючих
заходів, фізичних хвилинок та пауз між заняттями,
фізкультурних комплексів під час прогулянок.
У лютому–березні 2018 року проведено ярмарки
педагогічних ідей «Сучасне нетрадиційне обладнання для
організації фізкультурної роботи у закладах дошкільної
освіти», участь в яких взяло 59 закладів (переможцем
визнано ЗДО № 419).
З дітьми та батьками проводилися бесіди з формування
знань про здоровий спосіб життя, спортивні розваги, свята,
змагання, спартакіади. До Дня захисту дітей проведені
районні спартакіади дітей дошкільного віку, районні та
міський огляд-конкурс на кращий стан фізичного
виховання у закладах дошкільної освіти спільно з
Київським міським відділенням Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(взяло участь 133 колектива дитячих садків).
З 01.06.2018 до 31.08.2018 у закладах дошкільної освіти
проведено літнє оздоровлення. Відповідно до режиму
роботи закладів максимальна кількість навчально-виховної
діяльності з дітьми організовувалася на свіжому повітрі.
За кошти Гранту Київського міського голови у звітному
році:
- облаштовано велобіжну доріжку та придбано дитячі
велосипеди, самокати у ЗДО № 142 Подільського району;
- закуплено покриття для спортивного майданчика у
ЗДО № 726;
- закуплено обладнання для облаштування мотузкового
парку у ЗДО № 12
Продовжувалася робота клубу з питань здорового
харчування на базі Київського міського центру здоров’я,
Університету медичних та гігієнічних знань для людей
літнього віку, клубу «Антистрес», на засіданнях яких
обговорювалися питання раціонального харчування,
фізичної активності, психопрофілактики.
Протягом 2018 року:
- прочитано лікарями-санологами у закладах освіти всіх
рівнів 192 лекції з відеодемонстраціями з питань здорового
способу життя, профілактики негативних явищ (охоплено
майже 6 тис. школярів та студентів);
- проведено 17 тренінгів для медичних працівників
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5
первинної ланки медичної допомоги щодо інтегрованого
ведення випадків гіпертензії та діабету в рамках реалізації
проекту ВООЗ «Неінфекційні захворювання: профілактика
та зміцнення здоров’я в Україні», заходами охоплено
480 лікарів та медичних сестер;
- надано для засобів масової інформації понад 60 пресрелізів та прес-анонсів подій з питань здорового способу
життя, користі рухової активності, здорового харчування,
профілактики неінфекційних хвороб тощо;
- продовжувалася робота Сервісу з надання допомоги у
припиненні куріння (http://stopsmoking.org.ua). У роботі
Сервісу (консультування та виконання розбору окремих
випадків звернень на гарячу лінію Сервісу 0800-50-55-60)
взяли участь фахівці профілактичної медицини. У серпні
2018 року проведено низку занять для консультантів з
методичного супроводу національної гарячої лінії та сайту
«Сервіс з надання допомоги у припиненні куріння»;
- проведено семінар для медичних працівників у
Київському міському центрі здоров’я з питань здорового
харчування, подолання гіподинамії та методів відмови від
тютюнокуріння (21.03.2018);
- взято участь у ХІІ науково-практичній конференції
«Сучасні аспекти раціонального харчування» (17.05.2018),
Всеукраїнському забігу «За Україну без тютюну»
(19.05.2018);
- підготовлено тематичний прес-реліз щодо епідемічної
ситуації із захворюваності на інфекційні хвороби та харчові
отруєння в місті Києві, який розміщено на сайті Київського
міського центру здоров’я;
- забезпечені пам’ятками для населення з питань
профілактики
кишкових
інфекцій,
сальмонельозу,
ботулізму, харчових отруєнь учасники семінарів для
медичних працівників, які відповідають за проведення
санітарно-освітньої роботи в закладах охорони здоров’я
тощо
У 2018 році:
- в масових акціях під час проведення Всесвітніх днів
боротьби з раком, туберкульозом, глаукомою взяло участь
18 тис. осіб. У закладах охорони здоров’я розповсюджено
20 тис. примірників інформаційних матеріалів (пам’яток,
плакатів тощо);
- відбулася робоча зустріч київської міської влади з
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представниками Ініціативи Bloomberg Philantropies з
підтримки та реалізації проектів у сфері громадського
здоров’я (18.07.2018);
- проводилися наради з медичними працівниками у рамках
впровадження в місті Києві проекту Всесвітньої організації
охорони
здоров’я
«Неінфекційні
захворювання:
профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»;
- здійснювалася лекторська робота з населенням та з
викладачами шкіл в Інституті післядипломної освіти
ім. Б. Грінченка з питань формування здоров’я молоді;
- забезпечено видання газети «Здоров’я киян»;
- підготовлено для засобів масової інформації 28 пресрелізів до міжнародних оздоровчих днів;
- організовано спільно з КНП «Київський міський центр
громадського здоров’я» матеріальне та інформаційне
оснащення 30 пунктів проекту «Лікар у Вашому домі» в
усіх районах міста Києва
Всі культурно-оздоровчі заходи проводилися без
розміщення реклами алкогольних напоїв, тютюнових
виробів тощо
У звітному періоді фінансову підтримку отримувало
16 громадських
організацій
фізкультурно-спортивної
спрямованості. Фактичні обсяги фінансування у 2018 році з
бюджету міста Києва становили 31 362 тис. грн
За оперативними даними Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у 2018 році у закладах
загальної середньої освіти працювало 1800 шкільних
фізкультурно-спортивних гуртків та секцій, які відвідувало
49022 учня. Роботу в них на безкоштовній основі
проводили вчителі фізичного виховання, тренери ДЮСШ з
таких видів спорту, як: футбол, баскетбол, волейбол, легка
атлетика, настільний теніс/теніс, східні єдиноборства,
туризм, спортивне орієнтування, хореографія, спортивні
танці, спортивні та рухові ігри, плавання, художня та
спортивна гімнастика тощо
У 2018 році до фізкультурно-оздоровчої діяльності та
фізкультурно-спортивної реабілітації залучено 3061 осіб з
інвалідністю.
Відповідно до календарного плану спортивних змагань,
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5
масових заходів та навчально-тренувальних зборів
спортсменів з інвалідністю м. Києва на 2018 рік Київського
міського центру «Інваспорт» у звітному періоді:
- проведено 35 навчально-тренувальних зборів до
Всеукраїнських
змагань,
в
яких
взяли
участь
374 спортсмени та 69 тренерів;
- взято участь 553 спортсменами м. Києва разом з
112 тренерами у 69 Всеукраїнських змаганнях серед осіб з
інвалідністю різних нозологій, за результатами яких
виборено 209 золотих, 165 срібних та 126 бронзових
медалей;
- виборено 10 золотих, 14 срібних та 20 бронзових медалей
у 22 міжнародних змаганнях за участю 65 спортсменів та 20
тренерів;
- виборено 355 золотих, 289 срібних та 251 бронзову
медаль у 61 міському заході за участю 1 502 спортсменів та
281 тренера м. Києва.
Залучено:
- 383 дитини з інвалідністю при проведенні відбіркових та
фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади «Повір у
себе» (квітень-червень 2018 року);
- 14 осіб з інвалідністю при проведенні фізкультурнооздоровчого заходу «Козацьки ігри» (квітень 2018 року);
- 36 осіб з інвалідністю при проведенні «Олімпійського
забігу» (02.06.2018);
- 19 осіб з інвалідністю на візках при проведенні
26 «Пробігу під каштанами», «Забіг мужності» (03.06.2018)
тощо.
У 2018 році проведено спортивно-оздоровчий табір для
дітей з інвалідністю, в якому оздоровилося 115 дітей, а
також дві фізкультурно-спортивні реабілітації (УОРА та
СЛУХ) за участю 50 осіб
Завдання 3.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення
Створення
сучасних
2018-2019
У процесі
У 2018 році:
багатофункціональних
виконання
- проводилися роботи з реконструкції легкоатлетичного
навчально-тренувальних,
манежу
школи
вищої
спортивної
майстерності
спортивних
та
оздоровчих
(із збереженням функцій) на проспекті П. Тичини, 18 у
комплексів
Дніпровському районі м. Києва (плановий обсяг робіт –
61500,0 тис. грн, виконано робіт на суму 61435,9 тис. грн
(99,9%));
- продовжувалася робота з розробки робочої документації з
реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на
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Використання спортивних залів
та майданчиків ЗНЗ для
тренувань ДЮСШ у вільний від
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2018-2020
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Вдосконалення
матеріальнотехнічного
забезпечення
дитячого, дитячо-юнацького та
резервного спорту (придбання
спортивного
обладнання
довгострокового використання
та інвентарю для ДЮСШ)
Створення
та
будівництво
спортивних зон в місцях
масового відпочинку киян (у
т. ч. парки, сквери, пляжі та ін.)

2018

Виконано

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

240

241

Приведення
об’єктів
інфраструктури КП «Київський
іподром»
до
належного
матеріально-технічного стану

5
вул. Райдужній, 33-А у Дніпровському районі (плановий
обсяг робіт – 884,9 тис грн, виконано робіт на суму
778,7 тис. грн (88%));
- завершено розробку проекту з реконструкції спортивної
споруди із штучним льодовим покриттям з прибудовою під
багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста
Шалетт, 6 (плановий обсяг проектних робіт на 2018 рік, що
становив 1 345,5 виконано на 100%);
- виконано передпроектні роботи з підготовки до
будівництва
багатофункціонального
спортивного
комплексу з льодовою ареною та басейном на
вул. Тростянецькій, 60 (плановий обсяг предпроектних
робіт на 2018 рік у сумі 628,3 тис. грн виконано на 100%)
На
виконання
рішення
Київської
міської
ради
від 08.02.2018 № 21/4085 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280
«Про затвердження Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва» здійснювалися
організаційно-правові
заходи
щодо
переукладання
договорів оренди ДЮСШ та закладів загальної середньої
освіти щодо організації навчально-тренувального процесу.
Станом на 01.01.2019 235 ЗНЗ надавалися спортивні зала та
майданчики для тренувань ДЮСШ у вільний від занять час
(52% їх загальної кількості)
У звітному періоді придбано спортивного обладнання та
інвентарю довгострокового використання для ДЮСШ на
суму 21 798,2 тис. грн

За інформацією Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у 2018 році встановлено
9 спортивних майданчиків на пляжах та зонах відпочинку
«Пуща-Водиця», «Святошино», «Золота», «Верхня»,
«Вербне», «Русанівський канал», «Венеція», «Тельбін»,
«Молодіжна»
Програмою економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2018-2020 роки передбачено виділення коштів із
бюджету міста у сумі 2,0 млн грн на реставрацію будівлі
головного корпусу КП «Київський іподром» на проспекті
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Академіка Глушкова, 10 (літ.Ж).
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.04.2017 № 405 «Про реставрацію будівлі головного
корпусу комунального підприємства «Київський іподром»
на проспекті Академіка Глушкова, 10 (літера Ж) у
Голосіївському районі» КП «Київський іподром» визначено
замовником реставрації об’єкту.
02.05.2018 проведено відкриті торги на стадії «Проект» та
визначено переможця торгів – ТОВ «А.Р.Х.-ІНЖ-ПРОЕКТ»
для виконання робіт з розробки науково-проектної
документації для реставрації будівлі головного корпусу
комунального підприємства «Київський іподром» на
проспекті Академіка Глушкова, 10 (літера Ж) у
Голосіївському районі. З переможцем укладено договір на
виконання робіт від 08.06.2018 № 07/06.
Станом на 01.10.2018 роботи відповідно до договору (стадія
Проект) виконано, освоєно бюджетних коштів на суму
1,2 млн грн та розпочато роботи щодо розробки робочої
документації на суму 800 тис. грн.
Рішенням сесії Київської міської ради від 20.11.2018
№ 145/6196 внесено зміни до бюджету міста Києва в
частині зменшення асигнувань КП «Київський іподром» на
суму 800,0 тис. грн.
Також внесено зміни до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, якими
визначено асигнування КП «Київський іподром» у сумі
1200,0 тис. грн (рішення сесії Київської міської ради
від 20.12.2018 № 488/6539).
КП «Київський іподром» укладено договір на проведення
експертизи проекту з ТОВ «Українська будівельна
експертиза» від 25.10.2018 № 3-423-18-ЕП/КО, який
зареєстровано в Управлінні державної казначейської
служби України у Голосіївському районі міста Києва
Завдання 3.3. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва
Формування
багаторівневого
2018
Виконано
Розпорядженням Київського міського голови від 18.01.2018
управління діяльністю у сфері
№ 12
«Про
затвердження
граничної
чисельності
фізичної культури і спорту
працівників структурних підрозділів виконавчого органу
м. Києва шляхом створення
Київської міської ради (Київської міської державної
окремого Департаменту молоді
адміністрації)»
встановлено
граничну
чисельність
та
спорту
з
структурою
працівників Департаменту молоді та спорту виконавчого
відповідно до напрямків роботи
органу Київської міської ради (Київської міської державної
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243

244
244.1
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(фізкультурно-масова робота,
спорт вищих досягнень, дитячоюнацький та резервний спорт,
спортивна інфраструктура) та
окремих відділів (управлінь) з
питань молоді та спорту в
районах міста, співпраці з
федераціями та асоціаціями

3

4

Організація
професійного
навчання
та
підвищення
кваліфікації
працівників
у
галузі фізичної культури і
спорту на базі Національного
університету
фізичного
виховання і спорту України
Удосконалення мотиваційноспортивного середовища:
- відзначення переможців та
призерів Олімпійських ігор,
чемпіонатів світу, Європи,
України, міста та їх тренеріввикладачів
грошовими
винагородами,
поліпшення
житлово-побутових умов

2018

Виконано

2018

Виконано

Підготовка
спортивного
резерву,
підвищення
ефективності роботи дитячоюнацьких спортивних шкіл,
зокрема, залучення дітей віком
до 17 років до занять в ДЮСШ

2018

Виконано

5
адміністрації) у кількості 35 осіб.
Затверджено:
- Положення про Департамент молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)»
(розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 08.02.2018 № 186);
- структуру Департаменту молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16.03.2018 № 424).
Станом на 01.01.2019 в 10 районах м. Києва функціонували
відділи у справах сім'ї, молоді та спорту
Протягом 2018 року на базі Національного університету
фізичного виховання і спорту України пройшли
перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію
89 тренерів-викладачів. Фінансування – 164 тис. гривень

Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.10.2016 № 1017 «Про винагороди
спортсменам міста Києва – чемпіонам, призерам
спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського,
міського рівня та їх тренерам-викладачам» у 2018 році
виплачено грошові винагороди 2742 спортсменам та
тренерам за призові місця на чемпіонатах світу, Європи,
України та м. Києва на загальну суму 5 033,15 тис. грн.
Чемпіонами та призерами ХХІ літніх Олімпійських та
ХV Паралімпійських ігор та їх тренерами отримано
7 однокімнатних та 2 двокімнатні квартири
Відповідно до календарних планів спортивно-масових
заходів ДЮСШ Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) понад 9,5 тис.
спортсменів ДЮСШ взяли участь у 110 заходах
всеукраїнського та міжнародного рівня, а також у
140 заходах міського рівня
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Організаційна та фінансова
підтримка розвитку спорту
вищих досягнень (у т. ч.
підготовки
спортсменів
високого класу, їх виступів на
міжнародних та всеукраїнських
змаганнях)

3
2018

4
Виконано

5
Відповідно до календарного плану спортивних змагань,
масових заходів та навчально-тренувальних зборів у
м. Києві на 2018 рік у звітному періоді проведено:
Міжнародній турнір з вільної та греко-римської боротьби,
присвячений видатним борцям та тренерам України;
міжнародні змагання з художньої гімнастики Гран-Прі
«Кубок Дерюгіної», міжнародні змагання зі спортивного
танцю «Парад Надій», Чемпіонат Європи з Го (настільної
стародавньої китайської стратегічної гри для двох гравців)
серед юнаків та юніорів, міжнародна багатоденна велогонка
«Тур України 2018», міжнародний турнір зі спортивної
гімнастики «Ukraine National Cup», чемпіонати світу з
хокею з шайбою, зі стрибків у воду серед юніорів, матч
Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 з футболу,
56 Конгрес WBC з боксу тощо.
У 2018 році:
- збірними
командами
міста
взято
участь
у
266 чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а
також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських
та неолімпійських різних видів спорту, в яких взяло участь
8455 спортсменів;
- проведено 89 навчально-тренувальних зборів збірних
команд міста з підготовки до Всеукраїнських змагань, в
яких взяло участь 1289 спортсменів;
- проведено 292 міських змагання з олімпійських та не
олімпійських видів спорту як міського так і міжнародного
рівня, за участю понад 57,4 тис. спортсменів.
У 2018 році фінансування виконання заходів календарного
плану
спортивних
змагань
з
олімпійських
та
неолімпійських видів спорту, зокрема на організацію та
проведення традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів
Європи та світу становило 44670,1 тис. грн (у тому числі
фінансування двох шкіл вищої спортивної майстерності –
43991,9 тис. гривень)

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
247
Санація територій екологічно
2018-2020
У процесі
Рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 799/4863
небезпечних підприємств та
виконання
затверджено перелік природоохоронних заходів у місті
вивезення шкідливих речовин
Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду
за межі міста для подальшої
охорони навколишнього природного середовища у
утилізації (ПАТ «Радикал»,
2018 році, в якому передбачено заходи з демеркуризації

6

137
1

248

248.1

249

2
Київський спецкомбінат УкрДО
«Радон» тощо)

Впровадження
сучасних
екологічних технологій
на
підприємствах м. Києва (у т. ч.
систем очистки димових газів
сміттєспалювального
заводу
«Енергія»),
будівництво
електрофільтрів котлів ст. № 68 Дарницької ТЕЦ:
- технічне
переоснащення
сміттєспалювального
заводу
«Енергія» на вул. Колекторній,
44 у Дарницькому районі в
частині системи очищення
димових газів
Впровадження
локальної
системи
стимулювання
підприємств, що переходять на
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промислового майданчика ВАТ «Радикал».
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.07.2018 № 1215 «Про забезпечення на
2018 рік природоохоронних заходів у місті Києві,
перерозподіл видатків та передачу бюджетних призначень,
передбачених Управлінню екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на 2018 рік у бюджеті
міста Києва» Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) передано
бюджетні призначення у сумі 4,3 млн грн на реалізацію
заходів з демеркуризації промислового майданчика
ВАТ «Радикал», зокрема проектні роботи.
У листопаді 2018 року проведено відкриті торги на
виконання проектних робіт із забезпечення екологічно
безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення,
утилізації і захоронення ртутьвмісних відходів та
рекультивації забруднених територій промислового
майданчика ВАТ «Радикал» (в рамках здійснення заходів з
демеркуризації
промислового
майданчику
ВАТ «Радикал») (етап – передпроектні роботи) та укладено
договір з переможцем. Наразі виконавцем послуг
проводиться робота щодо доопрацювання проекту

2019-2020

У процесі
виконання

Отримано експертний звіт стадії «ТЕО» від 22.03.2018
№ 01-0004-18-ЦБ. Проектна документація стадії «Робочий
проект» подано на експертизу. Роботи виконувалися згідно
з графіком

2019-2020

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована з 2019 року
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відновлювані джерела енергії
Забезпечення
виконання
зобов’язань
у
сфері
енергоефективності та протидії
змінам клімату відповідно до
«Угоди мерів»
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2018-2020

У процесі
виконання

Рішенням Київської міської ради від 17.05.2018 № 818/4882
затверджено План дій сталого енергетичного розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки, відповідно до якого
здійснюються заходи щодо:
- зниження в 1,1 рази (на 124,5 тис. Гкал/рік) потребу в
тепловій енергії на опалення 433 житлових будинків та
100 установ бюджетної сфери;
- зниження споживання природного газу в системі
теплопостачання в середньому на 45% (на 76,1 млн. м³/рік);
- вироблення понад 557 ГВт·год енергії за рахунок
використання альтернативних джерел енергії;
- скорочення обсяг викидів СО2 на 34,0% (на 444,2 тис.
т/рік) до 2020 року

Завдання 1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля
Створення
регіонального
2018-2020
Виконано
(міського) центру моніторингу
(завдання
довкілля
2018 року)

Рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 799/4863
затверджено перелік природоохоронних заходів у місті
Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду
охорони навколишнього природного середовища у
2018 році, в якому передбачено проведення робіт з
інвентаризації
джерел
забруднення
навколишнього
природного середовища на території м. Києва.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.07.2018 № 1215 «Про забезпечення на 2018 рік
природоохоронних заходів у місті Києві, перерозподіл
видатків на передачу бюджетних призначень, передбачених
Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2018 рік у бюджеті міста Києва»
визначено роботи з розробки концепції запровадження та
обслуговування функціонування муніципальної системи
моніторингу навколишнього природного середовища у
м. Києві (граничні обсяги фінансування в 2018 році 500 тис.
грн).
Проведено роботи з розробки концепції запровадження та
обслуговування функціонування муніципальної системи
моніторингу навколишнього природного середовища у
м. Києві, а саме проведено закупівлю за темою:
«Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення
навколишнього природного середовища на території міста
Києва». З переможцем заключено договір від 19.10.2018,

6

139
1

2

3

4

252

Створення
геоінформаційної
системи природно-заповідних
територій та об'єктів м. Києва

2018-2020

Не виконано

253

Оновлення
екологічного
паспорта міста Києва

2018

254

Виконано

5
який виконано (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-0831-001119-c)
Захід не виконувався

6
Відповідно до Закону України
від 16.10.2012 № 5456-VI
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо
оптимізації
повноважень
органів
виконавчої влади у сфері
екології
та
природних
ресурсів, у тому числі на
місцевому
рівні»
від
ліквідованих територіальних
органів центрального органу
виконавчої
влади,
що
забезпечує формування та
реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього
природного середовища, до
органів виконавчої влади на
місцях
передано
лише
частину
повноважень.
Повноваження
у
сфері
управління територіями та
об’єктами
природнозаповідного фонду, зокрема
щодо
оформлення
(переоформлення) охоронних
зобов’язань,
положень
зазначеним вище законом, до
місцевих органів виконавчої
влади
в
установленому
порядку не передано

Оновлений екологічний паспорт розміщено на сайті
Управління екології та природних ресурсів виконавчого
органу київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (https://ecodep.kyivcity.gov.ua/)
Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zero waste)
Рекультивація окремих карт
2018-2020
Виконано
ПрАТ «Київспецтранс» у звітному періоді для дотримання
полігону ТПВ № 5:
(завдання
технології захоронення відходів на полігон твердих
2018 року)
побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району
Київської області завезено:
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- реконструкція
полігону
твердих побутових відходів
№ 5 з метою його закриття та
проведення
робіт
з
рекультивації

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
- 16,9 тис. тонн ґрунту для укриття карти полігону;
- 45,5 тис. тонн бою будівельних відходів, використаного
для улаштування технологічних доріг по карті;
- 6,5 тис. тонн золошлакової суміші.
Для укриття захоронених відходів на полігоні ТПВ № 5
ПрАТ «Київспецтранс» використовував запас мінерального
ґрунту, придбаного у 2017 році. Ці роботи передують
рекультивації карти полігону. Укриття карти полігону
запобігає розлітанню легких фракцій відходів та
поширенню неприємного запаху.
У 2018 році виконано стадію «П» за об’єктом
«Рекультивація полігону твердих побутових відходів № 5 в
с. Підгірці Обухівського району Київської області (І черга)»
на суму 1338,3 тис. грн, яку передано на експертизу до
ДП «Укрдержбудекспертиза», триває зняття зауважень.
Роботи виконувалися згідно з графіком
Рекультивація полігону ТПВ № 5 – проектною організацією
ДП
«Науково-дослідний
інститут
будівельного
виробництва»
виконано
топографо-геодезичні
та
інженерно-геологічні вишукування, обстеження будівель та
споруд щодо І карти складування. Складено дефектні акти.
Виконано розробку проекта стадії «П» - 100%. Проектну
документацію передано в експертизу. Експертною
організацією пропонується внесення змін до назви об’єкту
відповідно до ДБН.
Реконструкція та технічне переоснащення ТПВ № 5 в
с. Підгірці Обухівського району Київської області –
отримано експертний звіт стадія «П» від 10.04.2018 № 000003-18/ПБ
(10-0381-16).
Проектна
організація
ПрАТ «Укрводпроект» виконувала розробку документації
стадії «РД».
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
26.07.2018 № 1347 функції замовника з виконання
будівельно-монтажних
робіт
передано
ПрАТ «Київспецтранс».
Визначено виконавця будівельних робіт – ТОВ «Будівельна
компанія «Адамант», укладено договір.
Підрядною організацією виконано:
- планування та перевезення твердих побутових відходів на
дамбі ІІ черги полігону;
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Створення
потужностей
з
переробки та утилізації ТПВ і
рослинних відходів:

2018-2020

У процесі
виконання

5
- завезення, переміщення та розрівнювання ґрунту;
- влаштування підпірної стінки на ІІ черзі
Рішенням Київської міської ради від 14.12.2017 № 697/3704
«Про деякі питання щодо поводження з побутовими
відходами на території міста Києва» (далі – рішення)
затверджено План заходів на 2017-2025 роки у сфері
поводження з відходами у місті Києві (далі – План заходів).
Згідно з пунктом 8 Плану заходів протягом 2018-2025 років
передбачається створити систему комплексів (заводів) з
перероблення твердих побутових відходів, зокрема з
полігонами захоронення перероблених (оброблених)
відходів (у разі потреби). Департаментом житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
проводилися робочі зустрічі з іноземними та вітчизняними
інвесторами
(Японське
агентство
міжнародного
співробітництва (JICA), компанія VEOLIA).
Відповідно до пункту 4 зазначеного рішення переможцю
конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів
рекомендовано
укладати
договори
із
суб’єктами
господарювання у сфері перероблення, утилізації,
захоронення побутових відходів на конкурсних засадах та з
урахуванням кращих практик міжнародних фінансових
організацій (Європейського банку реконструкції та
розвитку,
міжнародної
фінансової
корпорації,
Європейського інвестиційного банку тощо).
Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у
м. Києві – КП «Київкомунсервіс» оголошено конкурс.
Конкурс повинен бути проведений у два етапи:
- на І етапі здійснюється оцінка відповідності учасників
кваліфікаційним вимогам;
- на ІІ етапі – розгляд та оцінка пропозицій.
28.09.2018 відбулося засідання конкурсної комісії з
визначення виконавця послуг з перероблення (оброблення)
та захоронення побутових відходів, на якому розглянуто
звернення громадян, підприємств та організацій в галузі
поводження
з
відходами,
заслухано
мешканців
Голосіївського району. На призначену дату проведення
конкурсу пропозицій від учасників не надійшло.
Рішенням Київської міської ради від 27.09.2018
№ 1522/5586 «Про додаткові заходи, спрямовані на
вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією

6

142
1

2

3

4

255.1

- спорудження установок для
утилізації
відходів
лісозаготівельної
та
деревообробної промисловості

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

256

Створення системи роздільного
збору та вторинної переробки
сміття
(розвиток
системи
роздільного збору відходів, у
т. ч.
розширення
парку
відповідних контейнерів та
автотранспорту)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області, та його закриття»
затверджено Перелік додаткових заходів, зокрема
будівництво у 2019-2021 роках заводу з переробки твердих
побутових відходів потужністю 450 тис. тонн на рік
У 2018 році комунальним об'єднанням «Київзеленбуд»
встановлено 10 пунктів збирання новорічних ялинок, в яких
були установлені тимчасові установки з подрібнення
відходів лісозаготівельної промисловості. Подрібнені
відходи використано для підсипки дерев та кущів у парках
та скверах міста
Станом на 31.12.2018 КП «Київкомунсервіс»:
- встановлено:
 136 контейнерів для збору небезпечних відходів на
території м. Києва, 14 контейнерів знаходяться в
резерві;
 52 підземних контейнерів;
- придбано:
 2 сміттєвози із заднім навантаженням на базі шасі
МАЗ-6312С3;
 149 нових контейнерів на суму 774,0 тис. грн;
 150 контейнерів для збору небезпечних відходів,
які утворюються у складі побутових;
- визначено місця для встановлення 91 підземного
контейнеру, з яких 26 проектів із встановлення погоджено
та 65 - знаходяться у відповідних інстанціях;

- вивезено, захоронено та утилізовано 7 300,0 тис. куб. м
побутових відходів (за попередніми (прогнозованими)
даними у 2018 році).
СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» у 2018 році
термічно знешкоджено (утилізовано) орієнтовно 260,0 тис.
тон відходів. Переробка/сортування відходів у відсотках до
накопичення - 27%
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Враховуючи,
що
значна
частина місць встановлення
підземних
контейнерів
знаходиться
у
житлових
кварталах
центральної
частини міста, виникають
проблемні питання щодо їх
розташування.
Проведення
підготовчих робіт потребує
значного часу (отримання
технічних умов, погодження
місць розташування тощо)
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1
257

258

2
Проведення
агітаційнороз’яснювальної роботи серед
населення щодо роздільного
збирання
ресурсоцінних
компонентів
побутових
відходів

3
2018-2020

4
Виконано
(завдання
2018 року)

Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста
Інтеграція
екологічної
та
2018-2020
Виконано
кліматичної
складової
в
(завдання
освітній простір міста
2018 року)

5
КП «Київкомунсервіс» налагоджено систему постійного
інформування в друкованих виданнях та на інтернетпорталах з питань щодо поводженням з відходами у місті
Києві.
У зв’язку з встановленням контейнерів для небезпечних
відходів для населення:
- проведено роз’яснювальну роботу щодо поводження з
небезпечними відходами, які утворюються у складі
побутових;
- розроблено методичні матеріали для проведення лекцій
та тренінгів у навчальних закладах міста;
- розповсюджено розмальовку на екологічну тематику;
- виготовлена та поширена поліграфічна продукція на
загальну суму 109,40 тис. грн:
 буклети для дітей - 20,0 тис. прим.;
 розмальовки - 3800 шт.,
 плакати - 400 шт.,
 календарі - 200 шт.,
 євробуклети - 7500 шт.
У звітному періоді КП «Київкомунсервіс»:
- проведено конкурс дитячої та юнацької творчості «Обери
чисте майбутнє», визначено та нагороджено переможців та
відзначено учасників конкурсу;
- проведено виставку «Довкілля 2018»
У звітному періоді проведено:
- 3 загальноміські
конкурси
дитячої
творчості:
«Допоможемо
птахам
узимку»,
«Первоцвіти
під
охороною», «Тримай Еко Хвилю»;
- 2 тематичні зустрічі зі школярами до Всесвітнього Дня
водних ресурсів та до Дня Довкілля, міжнародного дня
біорізноманіття, дня перелітних птахів;
- 7 семінарів для студентів та вчителів природничого
циклу;
- 3 конкурси
дитячої
творчості
«Мій
домашній
улюбленець»; «Новорічна ялинка» та «Відновимо кедри»;
- 2 тематичні зустрічі «Людина та її вплив» та «Кругообіг
шкідливих речовин у житті»;
- 2 семінари «Пріоритети сталого розвитку: можливості
шкільних проектів» та «Практичні аспекти екотоксикології;
- цикл
тематичних
зустрічей
з
школярами
до
Міжнародного дня без паперу;

6

144
1

259

260

2

3

4

Проведення
інформаційних
кампаній (у т. ч. соціальна
реклама, телепередачі тощо)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища
Збільшення площі зелених зон
2018-2020
Виконано
загального користування та
(завдання
озеленених територій (у т. ч. за
2018 року)
рахунок культивації зелених

5
- 3 семінари-модулі
«Формування
екологічної
компетентності учнів під час вивчення предметів
природничого циклу»;
- 3 семінари-модулі «Екологічні дати року»
У звітному періоді проведено:
- прес-конференцію «Первоцвіти під охороною»;
- 7 природоохоронних акцій («Година Землі», «Збережімо
лісову красуню», «Допоможемо птахам узимку»,
«Збережемо первоцвіти», «Всеукраїнський суботник»,
«Літо-2018» з демонстрацією фільмів на екологічну
тематику, благодійний захід на тему «Біорізноманіття»;
- прес-тур щодо вирощування квітів у тепличних
господарствах районних комунальних підприємств з
утримання зелених насаджень (02.03.2018), Екологічний
форум «Довкілля для України»;
- природоохоронну акцію «Відновлення кедрів в Україні»;
- проектну сесію з презентацією екологічних проектів зі
студентською молоддю тощо.
Також взято участь в Екологічному форумі «Довкілля для
України» (22.05-24.05.2018).
Крім того, через комунальні засоби масової інформації
проводилося інформування киян щодо необхідності
сортування відходів, зокрема:
- в газеті «Вечірній Київ» розміщено статтю від 18.01.2018
«Сортування сміття по-українськи: закон є, можливостей
немає?»;
- в
електронній
версії
(www.vechirniykiev.com.ua)
розміщено статтю від 02.02.2018 «Чи готова столиця до
сортування відходів по-європейськи?»;
- на телеканалах «Київ» в рамках програм «Ранок покиївськи», СТН і «У центрі уваги» та «Інтер» - програм про
значення, мету, створення і проведення ярмарок;
- на радіостанції «Голос Києва 98 FM» під час новин і
програми «Спікер-тайм»;
- на
сайті
«Міжнародна
спільнота
садоводів
Ogorodniki.com» розміщено публікацію про діяльність
КП «Київський міський Будинок природи» та його історію
У 2018 році проведено 97 процедур закупівель робіт із
капітального ремонту та озеленення парків і скверів
м. Києва.
Відповідно до Програми економічного та соціального
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розвитку здійснюється реконструкція та капітальний
ремонт парків в межах затверджених бюджетних
призначень на 2018 рік.
За звітний період загальна сума укладених договорів по
капітальному ремонту складала 357952,0 тис. грн, з них
виконано робіт на суму – 349656,3 тис. грн. На понад
100 об’єктах розпочато роботи, інші знаходяться на стадії
документального оформлення.
По об’єктам реконструкціі укладено договорів на суму
62656,0 тис. грн.
У 2018 році:
- надано статус парків та скверів 86 об’єктам;
- реконструйовано,
капітально
відремонтовано
та
облаштовано 126 парків і скверів, зокрема:
завершені роботи з:
 оновлення
парку
Партизанської
Слави
у
Дарницькому районі та парку «Відрадний» у
Солом’янському районі
 реконструкції
та
благоустрою
парку
«Володимирська гірка» у Шевченківському районі
(ІІ черга);
 реконструкції ІІ черги зони організованого
відпочинку озера Тельбiн;
- відремонтовано сквер «Червона Пресня» на Подолі біля
кінотеатру «Жовтень»;
- озеленено частину парку «Муромець», де встановили
скульптуру відомого Богатиря;
- створено живий лабіринт з кизильнику площею 1 093
кв. м у Солом’янському районі;
- висаджено алею по вул. Леонтовича у Шевченківському
районі;
продовжувалися роботи з:
 реконструкції та благоустрою парку «Кіото» у
Деснянському районі, парків «Оболонь» і
«Наталка» в урочищі «Наталка» у Оболонському
районі, Ландшафтного парку та парку з бюветним
комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана
Пулюя у Солом'янському районі;
 будiвництва берегоукріплюючих споруд та зони
відпочинку вздовж Русанівської протоки у
Дніпровському районі м. Києва;
 оновлення І черги парку «Перемога» в
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Розвиток мережі територій та
об’єктів природно-заповідного
фонду (у т. ч. встановлення меж
територій
з
особливими
режимами використання)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

262

Спрощення порядку визначення
територій
зелених
зон,
закріплення меж міських лісів,
лісопарків, буферних парків
гідропарків і парків, а також
недопущення їх забудови
Розробка та вжиття негайних
заходів
для
забезпечення
збереження
найбільш
визначних
ландшафтних
об'єктів

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

У процесі
виконання

263

5
Дніпровському
районі,
парку
вздовж
просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі,
Куренівського парку в Подільському районі, парку
«Совки» у Святошинському районі, Сирецького
парку у Шевченківському районі;
- висаджено комунальними підприємствами з утримання
зелених насаджень м. Києва: 8 685 шт. дерев, 68 621 шт.
кущів та 9 888,5 тис. шт. квітів;
- придбано 53 одиниці техніки та обладнання для догляду
за об'єктами зеленого господарства (підіймальнотранспортне обладнання – 1 од., вакуумно-підмітальні
машини – 3 од., вакуумні пилососи – 8 од., газонокосарки –
10 од., бензопили – 6 од., мотобур – 3 од., плуги лісові –
4 од., оприскувачі – 1од., комплект мульчування – 1 од.)
Прийнято рішення Київської міської ради:
- від 22.03.2018 № 375/4449 «Про оголошення природного
об'єкта ботанічною пам'яткою природи місцевого значення
у м. Києві», відповідно до якого ботанічній пам’ятці
природи - дереву дубу звичайному віком понад 300 років
«Дуб Яковенка» на вул. Митрополита Мстислава
Скрипника у Солом’янському районі надано статус
природно-заповідного фонду місцевого значення;
- від 22.03.2018 № 376/4440 «Про оголошення природної
території парком – пам’яткою садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Парк Кіото»
Прийнято рішення Київської міської ради від 26.06.2018
№ 997/5061
«Про
ініціативи
створення
об’єктів
благоустрою зеленого господарства»

У звітному періоді продовжувалися роботи з реконструкції
та благоустрою парку «Кіото» у Деснянському районі,
парків «Оболонь» і «Наталка» в урочищі «Наталка» у
Оболонському районі, Ландшафтного парку та парку з
бюветним комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана
Пулюя у Солом'янському районі.
Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) підготовлено проект організації території
регіонального ландшафтного парку Партизанської слави,
охорони, відтворення та рекреаційного використання його
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Розробка
та
забезпечення
подальшої реалізації концепції
розвитку долини річки Дніпро

2018

У процесі
виконання

265

Поліпшення стану основних
водних об’єктів м. Києва (річок,
озер, каналів тощо), у т. ч.
забезпечення
жорсткого
контролю
за
скидами
забруднюючих речовин у водні
об'єкти

2018-2020

У процесі
виконання

5
природних комплексів та об’єктів, який на кінець року
проходив погодження в структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Здійснювалася розробка детальних планів територій (далі –
ДПТ) окремих островів (Гідропарк, Труханів острів).
Виконано:
- І етап (аналітичний звіт) по ДПТ острів «Гідропарк» у
Дніпровському районі м. Києва;
- ІІ етап (ТОМ 1,2,3) по ДПТ «Острів «Труханів-1». За
результатами робочої групи здійснювалося зняття
зауважень до ІІ етапу.
Розірвано договір на розробку Загальної концепції
реновації території р. Дніпро в місті Києві, в тому числі
островів та Дніпровських схилів (Додаткова угода від
07.08.2017 № 10).
Виконані матеріали (вихідні дані, існуючий стан) передані
Замовнику для подальшого врахування при розробці
детальних планів територій острова «Труханів-1» та
острова «Гідропарк», а також при розробці Концепції парку
атракціонів Венеціанського острова у Дніпровському
районі
У 2018 році КП «Плесо»:
- проводилися роботи з визначення проектних/підрядних
організацій;
- укладалися договори на проведення робіт;
- здійснювалася підготовка проектної документації на
будівельні роботи;
- виконувалися
проектно-вишукувальні
роботи
з
реконструкції 4 очисних споруд: «Біличі», «Теличка»
«Райдужні» та «Троєщина»;
- закінчено проектні роботи з реконструкції ПівнічноДарницького меліоканалу, будівництва берегоукріплюючих
споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у
Дніпровському районі м. Києва, по об’єкту «Реконструкція
зони відпочинку «Центральна» в частині створення
рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої
території на Трухановому острові у Дніпровському районі
м. Києва» (на три черги будівництва), з реконструкції
гідротехнічних споруд з відновленням екологічного стану
р. Либідь
на
ділянці
670
м;
з
реконструкції
трансформаторної підстанції зі збільшенням потужності на
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Створення
передумов
2018
імплементації вимог Водної
Рамкової Директиви ЄС щодо
захисту
та
використання
водних об'єктів:
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5
острові Долобецький;
- продовжувалися проектно-вишукувальні роботи з
реконструкції захисних споруд «Жуків острів», розчистки
русла, благоустрою прибережної території та відновлення
екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі
м. Києва;
- завершені роботи з ІІ черги реконструкції зони
відпочинку «Тельбін»;
- виконувалися
будівельні
роботи
на
об’єктах
«Реконструкція
очисних
споруд
«Харківські»,
«Реконструкція зливостокової каналізації системи озер
Опечень в Оболонському районі»;
- закінчено роботи з капітального ремонту 8 громадських
вбиралень у зонах відпочинку «Венеція», «Лісова», «ПущаВодиця» та «Центральна»;
- закінчено роботи з капітального ремонту елементів
благоустрою зон відпочинку «Венеція», «Молодіжна»,
капітального ремонту будівель та благоустрою території
зони відпочинку «Тельбін»;
- продовжувалися роботи з капітального ремонту елементів
благоустрою зон відпочинку «Галерна», «Троєщина»,
«Лісова», Русанівського каналу, з розчистки та благоустрою
озер Миколайчик, Алмазне, Гнилуша, Підбірна;
- закінчено проектні роботи з капітального ремонту
елементів благоустрою та розчистки водойми зони
відпочинку «Чорторий»;
- розпочато проектні роботи з капітального ремонту
елементів благоустрою зон відпочинку «Березняки»,
«Молодіжна» (ІІ черга), «Сонячна», гідротехнічних споруд
та розчистки струмка Сирець, з розчистки та благоустрою
р. Віта, східної частини озера Єрик, озера Алмазне
(ІІ черга);
- виконано підготовчі роботи з розчистки та благоустрою
озера Буревісник-Корольок

Виконано

У звітному періоді отримано 7 почесних екологічних
премій міжнародного значення «Блакитний прапор» для
пляжів: «Веселка», «Венеція», «Галерна», «Дитячий»,
«Золотий», «Пуща-Водиця» та «Молодіжна».
Прийнято рішення Київської міської ради від 15.11.2018
№ 46/6097 «Про створення єдиної інформаційної бази
водних об’єктів міста Києва», яким передбачено створення
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- здійснення
моніторингу
екологічного стану водних
об’єктів

2018-2020

У процесі
виконання

Сектор 2.6. Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання 1.1. Розвиток територій міста
267
Розвиток
прибудинкових
2018-2020
Виконано
територій шляхом залучення та
підтримки ініціатив мешканців,
надання їм консультацій та
юридичної допомоги

268

Модернізація інфраструктури
міського простору (у т. ч.
системи
освітлення
магістралей,
тротуарів,

2018-2020

У процесі
виконання

5
програмного модуля «Інформаційна база водних об’єктів
міста Києва» та інформаційний шар «Водні об’єкти міста
Києва» інформаційно-аналітичної системи «Управління
водним господарством територіальної громади міста
Києва»
У 2018 році КП «Плесо» здійснено моніторинг 75 водойм,
що перебувають на балансі підприємства, за вмістом
розчиненого кисню у водоймах та недопущення заморів
водних організмів у зимовий період.
КП «Плесо» проводить сучасний моніторинг якості води
згідно з Директивою Європейського Союзу 2006/7/ЕС.
Випробувальною хімічною лабораторією КП «Плесо»
виконується
лабораторний
контроль
якості
води
95% водних об’єктів, що перебувають на балансі
підприємства.
У звітному періоді виконано 80% загальної кількості
запланованих робіт.
За результатами досліджень якості води, що виконувалися
впродовж літнього сезону 2018 року, з метою інформування
населення на зонах відпочинку, де були зареєстровані
небезпечні
санітарно-епідеміологічні
відхилення,
встановлювалися попереджувальні знаки, а також
здійснювалося інформування населення щодо змін якості
води для купання через засоби масової інформації, internet
та розміщувалося на сайті КП «Плесо» (pleso.org)

Громадським бюджетом на 2018 рік передбачено
реалізацію проекту № 264 «Подаруй майданчик мрії дітям у
власному дворі» (рішення Київської міської ради від
21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва
на 2018 рік» (зі змінами)).
Проведено відкриті торги, за результатами з переможцем
укладено договір від 25.07.2018 № 7.
Роботи завершені: демонтовано старе та завезено нове
обладнання, облаштовано покриття (реалізовано 23.11.2018
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/264)
Всього КП «Київміськсвітло» у 2018 році виконано робіт з
модернізації та розширення мереж зовнішнього освітлення
на загальну суму 312 707 тис. грн:
- виконані роботи з будівництва мереж зовнішнього
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Впровадження єдиної вуличної
навігації
українською
та
англійською мовами (у т. ч.
будинкових покажчиків)

2018-2019

У процесі
виконання

5
освітлення 3 об’єктів на суму 9689,6 тис. грн:
 будівництво мережі зовнішнього освітлення вул.
Центральної у Дарницькому районі міста Києва;
 будівництво мереж сенсорного освітлення на наземних
пiшохiдних переходах мiста Києва, виконані роботи на
12 пішохідних переходах;
 будівництво
мережі
зовнiшнього
освiтлення
прибудинкової територiї на ділянці вiд проспекту Павла
Тичини, 11 до проспекту Павла Тичини, 13 у
Днiпровському районi мiста Києва;
- завершені проектні роботи 1 об’єкту «Будiвництво
мережi зовнiшнього освiтлення скверу на Харкiвському
шосе, 180/21 у Дарницькому районi мiста Києва» на суму
70,4 тис. грн;
- завершено роботи з капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та
натрієвих світильників на світлодіодні світильники на
114 об’єктах на суму 301413,9 тис. грн;
- завершено роботи з громадського проекту «Безпечна
Солом’янка» на 2 об’єктах на суму 1440,5 тис. грн;
- отримано
звіт
експертизи
проектно-кошторисної
документації 36 об’єктів на суму 92,6 тис. грн, будівельномонтажні роботи по цих об’єктах заплановані на 2019 рік
Розроблено схему роботи для проекту «Розробка системи
навігації в місті Києві (вулична, туристична, будинкові
покажчики, системи навігацій для вразливих верст
населення)».
Роботу з розробки системи навігації в місті Києві
тимчасово призупинено

6

Роботу з розробки системи
навігації
в
місті
Києві
тимчасово призупинено у
зв’язку
із
паралельним
проходженням
погодження
проектів
розпоряджень
виконавчого органу Київської
міської
влади
(Київської
міської
державної
адміністрації) «Про деякі
питання щодо видів адресних
покажчиків та правил їх
розміщення
на
фасадах
будинків
міста
Києва»
(подання-Департамент
містобудування
та
архітектури
виконавчого
органу Київської
міської
влади
(Київської
міської
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Розмежування та закріплення
території вулиць за окремими
балансоутримувачами

2018-2019

Виконано
(завдання
2018 року)

271

Створення комфортних умов
перебування в існуючих парках
міста, а також облаштування
нових парків та зон відпочинку
(у т. ч. розробка і реалізація
концепції «Київські парки» та
«Парку
атракціонів
Венеціанського
острова
у
Дніпровському
районі
м. Києва»)

2018-2020

У процесі
виконання

Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення
внутрішньоквартальних проїздів»
У 2018 році:
- надано статус парків та скверів 86 об’єктам;
реконструйовано,
капітально
відремонтовано
та
облаштовано 126 парків і скверів, зокрема:
- завершені роботи з:
 оновлення парку Партизанської Слави у Дарницькому
районі та парку «Відрадний» у Солом’янському районі
 реконструкції та благоустрою парку «Володимирська
гірка» у Шевченківському районі (ІІ черга);
 реконструкції ІІ черги зони організованого відпочинку
озера Тельбiн;
- відремонтовано сквер «Червона Пресня» на Подолі біля
кінотеатру «Жовтень»;
- озеленено частину парку «Муромець», де встановили
скульптуру відомого Богатиря;
- створено живий лабіринт з кизильнику площею
1093 кв. м у Солом’янському районі;
- висаджено алею по вул. Леонтовича у Шевченківському
районі;
- продовжувалися роботи з:
 реконструкції зливостокової каналізації системи озер
Опечень в Оболонському районі;
 реконструкції та благоустрою парку «Кіото» у
Деснянському районі, парків «Оболонь» і «Наталка» в
урочищі
«Наталка»
у
Оболонському
районі,
Ландшафтного парку та парку з бюветним комплексом
на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя
у
Солом'янському районі;
 будiвництва берегоукріплюючих споруд та зони

6
державної адміністрації)) та
«Про встановлення носіїв
туристичної інформації в
місті Києві» (подання –
Управління
туризму
та
промоцій виконавчого органу
Київської
міської
влади
(Київської міської державної
адміністрації))
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Впорядкування міських пляжів
та
приведення
їх
у
відповідність до європейських
стандартів

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
відпочинку
вздовж
Русанівської
протоки
у
Дніпровському районі м. Києва;
 оновлення І черги парку «Перемога» в Дніпровському
районі, парку вздовж просп. Генерала Ватутіна у
Деснянському районі,
Куренівського
парку в
Подільському
районі,
парку
«Совки»
у
Святошинському районі, Сирецького парку у
Шевченківському районі;
- розпочато роботи з реконструкції та благоустрою парку
«Юність»;
- тривала підготовка проектно-кошторисної документації
для подачі на експертизу парку «Орлятко»;
- тривала підготовка проектно-кошторисної документації
для подачі на експертизу парку «ДШК» між просп. Юрія
Гагаріна, вул. Магнітогорською та вул. Червоноткацькою;
- готувалася проектно-кошторисна документація для
подачі на експертизу для реконструкції та благоустрою
парку імені Пушкіна
У 2018 році значна увага приділялася облаштуванню
пляжів та зон відпочинку біля води:
- підготовлено до літнього сезону 2018 року 13 пляжів та
17 зон відпочинку біля води;
- вперше в історії м. Києва в 2018 році 7 муніципальних
пляжів міста («Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця»,
«Венеція», «Молодіжний», «Галера» та «Веселка»)
отримали почесну екологічну відзнаку «Блакитний
прапор»;
- функціонувало шість облаштованих пляжів для
маломобільних
груп
населення:
«Пуща-Водиця»,
«Золотий»,
«Дитячий»,
«Веселка»,
«Венеція»
та
«Молодіжний»;
- облаштовано 25 рятувальних постів. Оперативні чергові
та рятувальні підрозділи знаходяться на постійному
чергуванні та готові до реагування при виникненні
надзвичайних ситуацій. При цьому безпосередньо на
рятувальних постах в межах пляжів чергують лайфгарди
«Пляжного Патруля» (близько 150 осіб);
- завершено капітальний ремонт:
 соціальних споруд та облаштування територій на
пляжах:
«Венеція»,
«Вербний»,
«Галера»,
«Молодіжний», «Чорторий»;
 стаціонарних громадських вбиралень на пляжах
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Впровадження
концепції
«Культурний вигул тварин в
місті»

2018-2019

У процесі
виконання

274

Модернізація
існуючих
та
створення нових притулків для
тварин

2018-2019

У процесі
виконання

5
«Венеція», «Золотий», «Райдужний», «Центральний»,
«Пуща-Водиця»;
- забезпечено регулярну чистку піску в межах пляжів
спецтехнікою виробництва США, Італії та Іспанії (задіяно
6 одиниць техніки);
- скошувалася надлишкова водна рослинність за
допомогою машин-амфібій «TRUXOR» (Швеція) та
«MOBITRAK» (США), «Aquamarine» і спеціальним
навісним обладнанням із дзеркала водойм «виловлювалося»
сміття.
На пляжах та зонах відпочинку працювало 10 громадських
вбиралень (з яких 8 од. адаптовані для маломобільних груп
населення) та 6 модульних туалетів контейнерного типу
(санітарні контейнери) тощо.
Протягом літнього сезону 2018 року рятувальниками
комунального підприємства «Плесо» врятовано 116 осіб
(зокрема 26 дітей) та здійснено 36562 превентивних захода.
КП «Плесо» веде постійний екологічний моніторинг стану
водойм у м. Києві відповідно до Директиви Європейського
союзу 2006/7/ЕС і сучасних стандартів ISO 7899 та
ISO 9308.
Заплановано
облаштування
собачих
вбиралень
(зоокомплексів) протягом 2018-2019 років у кількості
200 шт.
У IV кварталі 2018 року придбано 47 зоокомплексів та
відповідно до попередньо визначених можливих адрес для
їх
розміщення
проводиться
узгодження
із
балансоутримувачами
територій
щодо
юридичного
оформлення місць розташування зоокомплексів.
Відповідно
до
проведеної
інвентаризації
стану
встановлених 53 собачих вбиралень визначено кількість
зоокомплексів, що потребують ремонту та відновлення,
складено план робіт на I квартал 2019 року.
З метою підвищення рівня керованості та адаптованості
собак усіх порід в умовах міста підготовлено проект
рішення Київської міської ради «Про врегулювання питань
утримання та поводження з собаками та котами в м. Києві»,
який проходить погодження в установленому порядку
В рамках реалізації робіт з будівництва центру захисту
тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі:
- отримано
технічні
умови на
приєднання
до
газорозподільчих мереж, водопостачання, каналізування
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Створення
для
осіб
з
інвалідністю належних умов
доступності та комфортного
перебування
у
зонах
відпочинку
біля
води.
Облаштування
пляжів
спортивними майданчиками

2018-2020

У процесі
виконання

276

Реконструкція
об’єктів
Київського зоологічного парку
загальнодержавного значення

2018-2020

У процесі
виконання

5
об’єкту, ТГП план М1:2000; інформацію про концентрації в
атмосфері, повітрі;
- укладено з ТОВ «СВ ПРОЕКТ» договір від 18.09.2018
№ 18-09-2018-01 на виготовлення проектної документації
на будівництво. Коригування. Стадія «П». Кінцевий термін
виконання робіт встановлено 19.11.2018. Завершено
розробку проектно-кошторисної документації (стадія П)
Для осіб з інвалідністю облаштовано та створено належні
умови доступності та комфортного перебування на пляжах:
«Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Золотий», «ПущаВодиця», «Веселка».
Встановлені елементи благоустрою, які дозволяють
інвалідам та маломобільним групам населення без
перешкод користуватися територією зони відпочинку
«Вербний».
На
пляжах
«Венеція»,
«Золотий»,
«Райдужний»,
«Центральний», «Пуща-Водиця», «Передмістна Слобідка»,
«Чорторий», «Молодіжний» всі вбиральні адаптовані для
маломобільних груп населення (пандуси та спеціальне
обладнання у приміщеннях).
Додатково на пляжах встановлені 4 одиниці модульних
туалетів контейнерного типу, які адаптовані для осіб з
інвалідністю.
На пляжах «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця»
знаходяться крісла-амфібії для купання, працює персонал,
навчений допомагати громадянам з інвалідністю. Даний
сервіс є безкоштовним і надається індивідуально.
Облаштовано 8 спортивних майданчиків на пляжах та зонах
відпочинку «Пуща-Водиця», «Святошино», «Золота»,
«Верхня», «Вербне», «Русанівський канал», «Венеція»,
«Тельбін»
Завершено капітальний ремонт:
- соціальних споруд та облаштування територій на
пляжах: «Венеція», «Вербний», «Галера», «Молодіжний»,
«Чорторий»;
- стаціонарних громадських вбиралень на пляжах
«Венеція», «Золотий», «Райдужний», «Центральний»,
«Пуща-Водиця»
На 2018 рік на реконструкцію об’єкту передбачено
138,4 млн грн. У 2018 році освоєно 131,9 млн грн.
Завершено роботи з влаштування озер № 1, 2, 3 та
амфітеатру,
буріння
свердловин;
продовжувалися
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Завдання 1.2. Впорядкування об’єктів міського простору
Проведення конкурсів на право
2018
оформлення
паспорта
прив’язки тимчасової споруди з
метою
впорядкування
розміщення тимчасових споруд
відповідно до Комплексної
схеми розміщення тимчасових
споруд

4

5
будівельні роботи у павільйоні приматів, пеліканів та
літнього універсального вольєру; виконувалися роботи з
улаштування зовнішніх інженерних мереж та озеленення
території

У процесі
виконання

У 2018 році:
- проведено прийом документів на конкурси щодо права на
оформлення паспортів прив’язок тимчасових споруд у
Подільському, Солом’янському та Шевченківському
районах міста;
- визначено 132 переможця за результатами конкурсу у
Печерському районі, 461 – у Солом’янському та 340 –
Шевченківському районах,
- оформлено 118 паспортів прив’язок тимчасових споруд в
Печерському та 411 – в Солом’янському районах.
- видано 297 паспортів прив’язок тимчасових споруд у
Солом’янському та 31 – Шевченківському районах
До
Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
через
портал
Містобудівний кадастр Києва (http://mkk.kga.gov.ua)
надійшло 419 заяв на укладання договорів пайової участі в
утриманні об’єктів благоустрою на розміщення засобів
пересувної та об’єктів дрібнороздрібної торговельної
мережі.
У 2018 році КП «Київблагоустрій»:
- видано 23 357 приписів на усунення виявлених
порушень Правил благоустрою міста;
- складено 2 812 протоколів за статтею 152 «Порушення
державних стандартів, норм і правил благоустрою
територій населених пунктів» Кодексу України про
адміністративні правопорушення
КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 942 незаконно
встановлених тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності

278

Впорядкування
тимчасових
споруд
для
ведення
підприємницької
діяльності,
засобів пересувної та сезонної
торговельної мережі, ринків та
АГЗС:

2018-2020

У процесі
виконання

278.1

- скорочення
кількості
тимчасових споруд для ведення
підприємницької
діяльності
відповідно до комплексної
схеми розміщення тимчасових
споруд в місті Києві
- посилення контролю за
розміщенням
пересувних
засобів
дрібнороздрібної
торговельної мережі та об'єктів

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

278.2

У 2018 році:
- Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) підготовлено
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сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі відповідно
до затверджених в місті Києві
порядку та схем

3

4

278.3

- розподіл вільних місць для
розміщення тимчасових споруд
для ведення підприємницької
діяльності на конкурсній основі

2018-2020

У процесі
виконання

278.4

- впорядкування
АГЗС

2018-2020

У процесі
виконання

мережі

5
розпорядження від 05.12.2018 № 2211 «Про затвердження
змін
до
схеми
розміщення
засобів
пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві»;
- КП «Міський магазин» проведено:
 8 електронних торгів на отримання суб’єктами
господарювання права щодо розміщення на території
м. Києва
засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі, за результатами яких укладено 192
договори;
 2 електронних торги на отримання суб’єктами
господарювання права щодо розміщення об’єктів
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, за
результатами яких укладено 261 договір;
- КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 295 незаконно
встановлених
пересувних
засобів
дрібнороздрібної
торговельної
мережі
та
647 об’єктів
сезонної
дрібнороздрібної торговельної мережі
У 2018 році проведено 21 засідання Комісії з питань
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства.
Департаментом містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) конкурси на розподіл вільних місць для
розміщення
тимчасових
споруд
для
ведення
підприємницької діяльності не проводилися
Департамент міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) спільно з робочою групою, створеною
розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 17.07.2017 № 853 проводилася робота з підготовки
пропозицій щодо визначення критеріїв, розробки правил та
норм розміщення автогазозаправних станцій та пунктів всіх
типів як об’єктів підвищеної небезпеки та врегулювання їх
розташування на території міста Києва.
Роботу робочої групи продовжено до 31.03.2019.
За 2018 рік Комунальною аварійно-рятувальною службою
«Київська служба порятунку» вжито заходи щодо
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157
1

2

3

4

278.5

- сприяння
проведенню
реконструкції
підприємств
ринкової
мережі
(у т. ч. реконструкція
(реставрація)
будівель
комунальних
підприємств
«Бессарабський
ринок»,
«Володимирський
ринок»,
«Житній ринок»);

2018-2020

У процесі
виконання

278.6

- реконструкція приміщень
плодоовочевої бази

2019-2020

Термін реалізації
не настав

5
демонтажу 20 модульних АГЗП
Здійснювалися роботи з проектування, реконструкції
(реставрації) об’єктів:
- «Реставрація будівлі критого ринку на Бессарабській
площі, 2»;
- «Реконструкція
будівлі
критого
ринку
на
вул. Антоновича, 115»;
- «Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Верхній
Вал, 16».
На виконання Указу Президента України від 23.05.2001
№ 334/2001
«Про
заходи
щодо
вдосконалення
функціонування ринків з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів»:
- ТОВ «Теремки-2» продовжувалися роботи з будівництва
малого ринкового комплексу на вул. Лятошинського, 14 у
Голосіївському районі;
- ТОВ «Десна – С – ЛТД» на просп. Генерала Ватутіна,
10-А у Дніпровському районі розпочато реконструкцію
ринку «Десна»;
- ТОВ «Печерський ринок» на вул. М. Бойчука,1/2 в
Печерському
районі,
ТОВ «Макс
Лєд»
на
вул. Чорнобильській, 16/80 у Святошинському районі,
ТОВ «Явір-95»
на
вул. Тимошенка,
14-А
(ринок
«Мінський») та ТОВ «Полісся» на просп. Мінський, 2
(ринок
«Полісся»)
в
Оболонському
районі,
ПФ ТОВ «Ремонтник» на просп. В. Маяковського, 26
(торговельний майданчик) у Деснянському районі
проведено модернізацію торговельних місць
Реалізація заходу запланована з 2019 року.
КП «Поділ-Нерухомість»
є
балансоутримувачем
нежитлового майнового комплексу плодоовочевої бази,
розташованої на вул. Марка Вовчка, 21 в Оболонському
районі.
Відповідно до розпоряджень Подільської районної
державної у м. Києві адміністрації від 14.07.2003 № 884
«Про надання в орендне користування майнового
комплексу плодоовочевої бази по вул. М. Вовчок 21» та від
19.05.2004 № 514 «Про викладення в новій редакції
розпорядження Подільської районної державної у м. Києві
адміністрації від 14.07.2003 № 884 «Про надання в орендне
користування майнового комплексу плодоовочевої бази по
вул. М. Вовчок, 21» ТОВ «Оптова компанія» надано в
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Реалізація заходу Майновий
комплекс плодоовочевої бази
по вул. М. Вовчок, 21, що
передано
в
орендне
користування ТОВ «Оптова
компанія», здійснюватиметься
після закінчення терміну дії
договору оренди (угода про
внесення змін у договір № 1
оренди майнового комплексу
від 14.07.2003, терміном дії до
19.08.2018)

158
1

2

3

4

278.7

- демонтаж
(переміщення)
самовільно
розміщених
(встановлених)
засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі

2018-2020

У процесі
виконання

279

Впорядкування
об’єктів
зовнішньої
реклами
та
інформаційних носіїв:
- затвердження комплексних
схем
розміщення
об’єктів
зовнішньої реклами в місті
Києві
- розробка та впровадження
концепції розміщення реклами
на громадському транспорті
міста Києва

2018-2020

Виконано

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

279.1

279.2

279.3

- впровадження механізмів
відкритих аукціонів на право
встановлення
рекламних
засобів на об’єктах комунальної
власності
територіальної
громади міста Києва

5
довгострокове
орендне
користування
технологічні
приміщення площею 9 282 кв. м
Відповідно до Правил благоустрою м. Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, у 2018 році видано 39 наказів щодо
демонтажу
засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі.
За результатами моніторингу та вжиття заходів з
демонтажу самовільно розміщених (встановлених) засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті
Києві КП «Міський магазин» протягом 2018 року
демонтовано
(переміщено)
1032 засобів
пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, з них:
- 326 од. із застосуванням спеціальної техніки;
- 706 од. власними силами суб’єктів господарювання

Затверджено схему розміщення наземних рекламних
засобів по всій території міста Києва (розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.12.2017 № 1689)
Завершується підготовка проекту регуляторного акту щодо
затвердження Правил розміщення реклами на транспорті
комунальної власності територіальної громади міста Києва,
а також схем розміщення засобів та обладнання реклами на
внутрішніх поверхонь стін усіх станцій, вестибюлів,
ескалаторних
тунелів
та
платформ
Київського
метрпополітену та переходів між ними та внутрішніх
поверхнях рухомого складу наявного в експлуатації
КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс»
Управління з питань реклами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
активно співпрацювало з Громадською організацією
«Трансперенсі Інтернешнл Україна» щодо можливості
реалізації у м. Києві пілотного проекту щодо проведення
відкритих торгів з надання права тимчасового користування
місцями для розміщення рекламних засобів, що
перебувають у комунальній власності територіальної
громади м. Києва, для розміщення засобів зовнішньої
реклами
Розроблено проект розпорядження виконавчого органу

6

Проведення аукціонів чи
торгів
щодо
надання
документів
дозвільного
характеру не передбачено
чинним законодавством

159
1

2

3

4

279.4

- впровадження електронної
процедури
оформлення
документів щодо встановлення
інформаційних
носіїв
та
об’єктів зовнішньої реклами

2018-2020

У процесі
виконання

279.5

- створення
процедури
розміщення афіш культурних
заходів на закладах культури
міста Києва

2018-2020

У процесі
виконання

280

Впорядкування прибережних
територій
та
розміщення
стоянкових суден:
- розробка та погодження
комплексної схеми розміщення
стоянкових
суден
із
визначенням
їх
цільового

2020

Термін реалізації
не настав

280.1

5
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05.11.2018 «Про реалізацію в місті Києві
пілотного проекту щодо проведення електронних аукціонів
на право тимчасового користування місцями для
розміщення реклами на транспорті комунальної власності
територіальної громади міста Києва» та включено до Плану
діяльності з підготовки проекту регуляторних актів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на 2018 рік.
Проект
направлено
до
Київського
обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету
України
На державному рівні подання на прийом заяв на
оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами у
електронній формі не передбачено.
Одночасно, Управлінням з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) проводилася робота щодо апробації онлайнсервісу подання заяв про відповідність вивісок вимогам
розміщення (https://eadv. kyivc ity.gov.ua/).
Проводилося тестування онлайн-сервісу подання заяв про
відповідність вивісок вимогам розміщення
Інформаційні стенди,
дошки, вивіски є малою
архітектурною формою (елементом (частиною) об’єктів
благоустрою).
Всі елементи оздоблення фасадів включаються до паспортів
опорядження фасадів.
Управлінням з питань реклами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) направлено до закладів культури м. Києва
51 звернення щодо надання пропозицій з бачення та шляхів
вирішення завдання з впорядкування об’єктів міського
простору стосовно розміщення афіш культурних заходів.
Наразі пропозиції надали 19 закладів, які опрацьовуються

Реалізація заходу запланована з 2020 року

6

Типовими
правилами
розміщення
зовнішньої
реклами,
затвердженими
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 29.12.2003
№ 2067,
подання на прийом заяв на
оформлення
дозволів
на
розміщення
зовнішньої
реклами у електронній формі
не передбачено

160
1

280.2

281

282

283

2
використання,
регламенту
екологічних вимог
- розробка та впровадження
процедури
проведення
відкритих
конкурсів
щодо
визначення
суб’єктів
господарювання,
які
розміщатимуть свої стоянкові
судна на місцях, визначених
комплексною
схемою
розміщення

3

4

2020

Термін реалізації
не настав

Завдання 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення
Внесення змін до Комплексної
2018-2020
У процесі
схеми розміщення тимчасових
виконання
споруд у м. Києві

Ініціювання внесення змін до
законодавства
щодо
врегулювання
питань
благоустрою міста (наприклад,
з питань надання дозвільної
документації,
демонтажу
об'єктів, застосування штрафів,
участі громадськості тощо)
Вдосконалення
правил
утримання домашніх тварин та
поводження з безпритульними
тваринами в місті Києві

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2019

У процесі
виконання

5
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Розроблено та опубліковано на єдиному порталі
територіальної громади міста Києва проект регуляторного
акту розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) «Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16 червня 2015 року № 585 «Про
затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності
в
м. Києві»
https://old.kyivcity.gov.ua/
news/55395.html
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту
приймалися до 22.12.2018
Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін
до статті 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
щодо
посилення
адміністративної
відповідальності», який проходить погодження в
виконавчому органі Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), який направлено до
Кабінету Міністрів України (лист від 17.07.2018
№ 001-2237)
Проведено 2 наради (01.02.2018 та 14.06.2018) із
працівниками Національної поліції м. Києва щодо
подальшої
спільної
діяльності
та
узгодження
запропонованих змін у нормативно-правові акти, що
регулюють утримання домашніх тварин та поводження з
безпритульними тваринами в місті Києві.
Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про

6
Реалізація заходу заплановано
після розробки комплексної
схеми розміщення стоянкових
суден із визначенням їх
цільового
використання,
регламенту екологічних вимог

161
1

284

2

3

4

Вдосконалення
«Правил
благоустрою
м. Києва»
та
розробка стандартів міського
середовища,
прийняття
концепції «Комфортне місто»

2018-2020

У процесі
виконання

5
внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради від 25.10.2017 № 1079/3912 «Про врегулювання
питань утримання та поводження з собаками і котами в
м. Києві».
Зазначений проект розглянутий 06.09.2018 на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики та оприлюднений 02.10.2018 на
Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва
(www.kyivcity.gov.ua) для отримання пропозицій.
Наразі зазначений проект рішення Київської міської ради
доопрацьовується з урахуванням наданих пропозицій та
зауважень
Видано рішення Київської міської ради від 08.02.2018
№ 13/4077 «Про деякі питання забезпечення благоустрою у
місті Києві», яким встановлено що розміщення оголошень,
інформаційно-аналітичних плакатів, листівок, зокрема
рекламного змісту, в місті Києві здійснюється лише на
інформаційних стендах, дошках та інших спеціально
призначених для цього місцях.
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.03.2018 № 520 «Про деякі питання організації
благоустрою міста», відповідно до якого затверджено
архітипи окремих елементів благоустрою.
Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051», яким регламентовано
розміщення і утримання засобів та обладнання реклами.
На теперішній час зазначений проект рішення Київської
міської ради проходить погодження в Головному
територіальному управлінні юстиції у м. Києві.
Рішенням Київської міської ради визначено, що розміщення
оголошень, наліпок, написів тощо здійснюється лише у
спеціально призначених місцях, а реклама, розміщена на
інших елементах благоустрою, має бути прибрана
власником чи балансоутримувачем протягом тижня. Згідно
з документом, у разі самовільного розміщення рекламних
засобів, на номер абонента, зазначений в оголошені, буде
здійснюватися автододзвін із інформуванням про
порушення правил благоустрою
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Сприяння розвитку приватного
бізнесу відповідно до кращих
міжнародних практик через
механізм
прийняття
низки
регуляторних актів

3
2018-2020

4
У процесі
виконання

Ініціювання
вдосконалення
законодавства
з
питань
регулювання
торгівлі
(наприклад, режиму роботи,
продажу алкоголю / тютюну

2018-2020

Виконано

5
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):
- від 06.03.2018 № 350 «Про створення Київської
міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному поглинанню та захопленню
підприємств»;
- від 06.04.2018 № 577 «Про створення робочої групи з
розроблення комплексних заходів, спрямованих на
підтримку столичних товаровиробників».
З метою сприяння розвитку ефективного ведення
приватного бізнесу виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією)
постійно забезпечується послідовність регуляторної
діяльності, зокрема планування діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на відповідний календарний
рік, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати
планування їхньої діяльності.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на 2018 рік (далі - План)
на 2018 рік включає 30 проектів регуляторних актів (станом
на 01.01.2019).
З початку року План доповнено 15 проектами регуляторних
актів, які внесені відповідними розпорядженнями
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проводилася робота щодо
поновлення складу робочої групи із перегляду
регуляторних актів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), що
дозволить за кожним діючим регуляторним актом на
підставі звіту про відстеження його результативності
приймати рішення про скасування, необхідність залишення
без змін або необхідність його перегляду (тобто внесення
змін до нього)
Ініційовано звернення до центрального органу виконавчої
влади щодо внесення змін до чинного законодавства, в
частині запровадження додаткових обмежень на продаж
алкогольних напоїв та встановлення зручного для
населення режиму роботи закладів торгівлі та ресторанного
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Завдання 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору
Посилення
контролю
за
2018-2020
У процесі
дотриманням
комплексних
виконання
схем розміщення тимчасових
споруд
для
ведення
підприємницької
діяльності,

5
господарства, особливо тих, що розташовані в житлових
будинках (лист Секретаріату Кабінету Міністрів України
від 05.04.2018 № 002-292).
Затверджено рішення Київської міської ради від 27.09.2018
№ 1529/5593 «Про встановлення обмеження продажу пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових в м. Києві», відповідно до якого
суб'єктам
господарювання,
які
зареєстровані
в
установленому порядку, та суб'єктам господарювання, які
мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, отриману згідно з вимогами законодавства
України, обмежити торгівлю пивом (крім безалкогольного),
алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами
столовими в м. Києві у стаціонарних об'єктах торгівлі,
малих архітектурних формах та тимчасових спорудах
торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення, окрім закладів ресторанного
господарства
(кафе,
бари,
заклади
громадського
харчування, ресторани тощо) на території м. Києва шляхом
заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00
Рішенням Київської міської ради від 09.10.2018 № 1749/5813
«Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради
України щодо внесення змін до Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» надіслано звернення до Верховної Ради України у
частині внесення змін до статті 15 Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів», а саме повернути органам місцевого самоврядування
повноваження про обмеження часу та місць реалізації
алкогольних напоїв, зокрема обмежити розміщення
торговельних закладів біля дошкільних, шкільних та учбових
закладів, спортивних та дитячих установ, майданчиків, біля
студентських гуртожитків, лікувальних та оздоровчих
закладів, у внутрішніх дворах житлових будинків
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
26.12.2017 № 1689 «Про затвердження Схеми розміщення
наземних рекламних засобів по всій території міста Києва»
передбачено 4390 місць для розміщення наземних
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стоянкових суден та об’єктів
зовнішньої реклами

3

4

Посилення
контролю
за
дотриманням
«Правил
благоустрою
м. Києва»
та
«Посібника
з
вуличного
дизайну м. Києва»
Контроль
за
дотриманням
визначеного функціонального
призначення об’єктів міського
простору

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

У процесі
виконання

2018

У процесі
виконання

Запуск інструменту «Я
інспектор благоустрою»

–

5
рекламних засобів.
У
результаті
запровадження
Схеми
залишилося
5908 рекламних засобів із 11767. Робота з реалізації Схеми
розміщення наземних рекламних засобів по місту
продовжується.
Розроблено проект Порядку розміщення зовнішньої
реклами в місті Києві, реклами на транспорті комунальної
власності територіальної громади міста Києва та
розміщення реклами в ліфтах житлових будинків
комунальної власності територіальної громади міста Києва,
який знаходиться на погодженні в установленому порядку.
За незаконне розміщення тимчасових споруд для ведення
підприємницької діяльності складено 63 протоколів про
адміністративне правопорушення
За порушення Правил благоустрою міста Києва складено
2812 протоколів про адміністративне правопорушення

Контроль за станом благоустрою міста, а також контроль за
дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на
виконання вимог Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Правил благоустрою м. Києва
здійснюється Департаментом міського благоустрою,
відділами контролю за благоустроєм районних в місті Києві
державних адміністрацій), а також Головним управління
Національної поліції України в м. Києві, іншими
структурними підрозділами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), в
межах
наданих
повноважень,
комунальними
підприємствами, установами та організаціями, які несуть
відповідальність
за
належне
утримання
об’єктів
благоустрою.
За результатами перевірок видано 23357 приписів на
усунення виявлених порушень
Проводиться робота з врахування зауважень та пропозицій
до
проекту
«Я
–
інспектор
благоустрою»
(http://mkk.kga.gov.ua/).
Департаментом міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) оголошено про проведення відкритих торгів
на закупівлю комплексного програмного рішення
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Запровадження щорічного 3Dсканування як інструменту
інвентаризації усіх об’єктів
міського простору

2018

Не виконано
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Посилення
контролю
за
утриманням домашніх тварин
та регулювання чисельності
безпритульних
тварин
гуманними методами

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
геоінформаційної системи ESRI ArcGis (І етап), за
допомогою якого можна інтегрувати інструмент «Я –
інспектор благоустрою» на портал Містобудівного
кадастру.
Проведено:
- відкриті торги та визначено переможця ТОВ «Компанія
АСД», з яким підписано договір від 13.07.2018 № 282 (зі
змінами)
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-06001475-a)
- тендер на закупку програмного забезпечення ArcGis
Desktop з модулями розширення. Укладено договір з
ТОВ «ЕСОММ Со» від 28.06.2018 № 161/28.09.18,
терміном дії до 31.12.2018 (https://zakupki.prom.ua/
gov/tenders/UA-2018-08-29-001979-a);
- тендер на закупку «Системи баз даних» (Ліцензійне
програмне забезпечення ArcGIS GIS Server Enterprise
Standard (постійна ліцензія)) (https://zakupki.prom.ua/
gov/tenders/UA-2018-11-07-001614-b)
Захід не виконувався

За 2018 рік:
- розглянуто 3692 звернень/скарг фізичних та юридичних
осіб;
- взято на облік 634 власницькі тварини;
- проведено 382 рейд-перевірки щодо дотримання правил
утримання тварин, на підставі яких складено відповідні
акти;
- виявлено 319 тварин, які не були зареєстровані;
- проведено стерилізацію 2539 безпритульним собакам та
6292 безпритульним котам;
- прилаштовано 578 безпритульних тварин до нових
власників;
- проведено перереєстрацію опікунів безпритульних
тварин, укладено 596 договорів про співробітництво;
- проведено тестування інформаційної системи «Реєстр
домашніх тварин» та внесено пропозиції щодо її
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Департаментом
міського
благоустрою
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
опрацьовувалося
питання
щодо
доцільності
впровадження 3D-сканування
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Створення системи контролю
за
порушенням
правил
утримання домашніх тварин в
місті Києві

2018-2020

У процесі
виконання

294

Вжиття
заходів
із
вдосконалення законодавства
щодо
посилення
відповідальності
(у
т. ч.
матеріальної) за порушення
нормативних
вимог,
що
стосуються благоустрою міста
Києва,
та
за
самовільне
підключення до комунікацій
Забезпечення
публічного
доступу до інформації щодо
виданих дозвільних документів
на
розміщення
об’єктів
зовнішньої
реклами,
тимчасових споруд для ведення
підприємницької
діяльності,
засобів пересувної та сезонної
торговельної
мережі
через
портал
Містобудівного
кадастру

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

У процесі
виконання

295

5
вдосконалення
У 2018 році проведено:
- робочу зустріч із робітниками Національної поліції щодо
узгодження графіку рейдів (01.02.2018) та 2 зустрічі щодо
вдосконалення співпраці у сфері контролю дотримання
правил утримання тварин (26.04.2018, 14.06.2018);
- сумісну рейд-перевірку щодо контролю за порушенням
правил утримання домашніх тварин в місті Києві
(14.02.2018);
- інформаційно-просвітницькі заходи щодо роз’яснень
правил утримання тварин в м. Києві з питань небезпеки
сказу тварин: для Служби дільничних інспекторів
Голосіївського району м. Києва (14.06.2018), для робітників
Національної поліції (19.06.2018);
- тренінг з комунікації у випадках жорстокого поводження
з тваринами в межах заходу, приуроченого до
Міжнародного дня безпритульних тварин (18.08.2018);
- спільну
інформаційно-просвітницьку
роботу
на
фестивалях громадського бюджету з авторами щодо
втілення у життя проектів та обговорення правил
утримання домашніх котів та собак у м. Києві
(31.08-21.09.2018)
Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін
до статті 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
щодо
посилення
адміністративної
відповідальності», який проходить погодження в
виконавчому органі Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), який направлено до
Кабінету Міністрів України (лист від 17.07.2018 № 0012237)
Інформація про законність розміщення тимчасових споруд,
об’єктів зовнішньої реклами, засобів пересувної та сезонної
торговельної мережі розміщена на сайті Містобудівного
кадастру
Києва
у
відкритому
доступі
(http://mkk.kga.gov.ua/).
Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у рамках розвитку вебпорталу
надання
електронних
послуг,
зокрема
адміністративних (ІІІ черга), придбано ліцензію на
сервісний модуль для подання заяв на відповідність
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5
розміщення вивісок встановленим вимогам (рішення
Київської міської ради від 20.04.2017 № 224/2446 «Про
затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві»)
Управлінням з питань реклами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечено розміщення та періодичне
оновлення на Єдиному державному веб-порталі, а також на
своєму офіційному сайті наступних відкритих даних
http://db.kievreklama.kiev.ua/db/rz.dll:
- інформації про рекламні засоби (дані про місце
розміщення рекламного засобу, його вид і розміри,
найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер
його телефону, дата видачі дозволу та строк його дії, номер
і дата укладення договору, якщо місце розміщення
рекламного засобу належить до комунальної власності);
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл
на розміщення зовнішньої реклами

Сектор 2.7. Адміністративні послуги
Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка
Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг
296
Забезпечення передумов для
2018-2019
У процесі
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
створення належної системи
виконання
Київської міської ради (Київської міської державної
управління сферою надання
адміністрації) від 06.04.2018 № 562 «Про внесення змін до
адміністративних
послуг,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
взаємозв’язку
та
(Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2014
підпорядкування міського та
№ 549 «Про затвердження граничної чисельності
районного рівнів ЦНАПів
працівників та рекомендаційного переліку управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів районних в місті
Києві державних адміністрацій» передбачено створення у
складі районних в місті Києві державних адміністрацій
управлінь (Центрів) надання адміністративних послуг.
Станом на 01.01.2019 управління (Центри) надання
адміністративних послуг створено в Голосіївській,
Дарницькій, Деснянській, Дніпровській, Оболонській,
Печерській
Святошинській,
Солом’янській
та
Шевченківській районних в місті Києві державних
адміністрацій.
Відповідно до розпорядження Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 1057 «Про
заходи, пов’язані із зміною структури Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації» управління (Центр)
надання адміністративних послуг Подільської районної в
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2018-2020

У процесі
виконання

297

Створення
територіальних
ЦНАПів

298

Формування та просування
єдиного бренду (ЦНАП)

2018

Виконано

299

Реконструкція та модернізація
існуючих ЦНАПів (у т. ч. з
метою надання послуг особам з
інвалідністю)

2018-2020

Виконано

300

Створення
належної
матеріально-технічної
бази
ЦНАПів на території міста
Києва
Завдання 1.2. Кадрове забезпечення
Збільшення
кількості
адміністраторів ЦНАПів

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

301

нових
підрозділів

3

5
місті Києві державної адміністрації створюється з
01.03.2019
В місті Києві, на даний час, успішно функціонує 14 центрів
надання адміністративних послуг; 1 міський, 10 районних
та 3 філії (в Деснянському, Солом’янському та
Шевченківському районах).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25.03.2014 № 91 «Деякі питання діяльності місцевих
державних адміністрацій» та розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08.10.2018 № 1825 «Про внесення змін
граничної чисельності працівників районних в місті Києві
державних
адміністрацій»
збільшено
чисельність
працівників управлінь (Центрів) надання адміністративних
послуг районних в місті Києві державних адміністрацій
Проведено відкриті торги за темою: «Рекламні та
маркетингові послуги (розробка бренду центрів надання
адміністративних
послуг
міста
Києва)»
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-25-000745-a),
підписано договір з переможцем.
Станом на 01.01.2019 розроблено єдиний стиль брендбуку,
гайдлайну з використання логотипу для усіх центрів
надання адміністративних послуг
Станом на 01.01.2019 всі діючі центри оснащено новітнім
обладнанням і сучасними електронними системами;
встановлена електронна черга; електронний документообіг;
облаштовано робочі місця для обслуговування осіб з
інвалідністю; приміщення облаштовані пандусами; для
забезпечення безперешкодного доступу осіб з вадами зору
до інформації про отримання адміністративних послуг
створено відповідну версію офіційного веб-порталу
адміністративних послуг міста Києва (http://ac.dozvilkiev.gov.ua/?mode=ByDepartments&isSpecial=true)
Станом на 01.01.2019 всі діючі центри надання
адміністративних послуг міста Києва та їх територіальні
підрозділи забезпечено матеріально-технічною базою
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 18.01.2018 № 12 «Про затвердження граничної
чисельності
працівників
структурних
підрозділів
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302

Забезпечення
ефективного
управління
людськими
ресурсами, вирішення питання
кадрового
забезпечення
ЦНАПів за рахунок мобільної
групи адміністраторів

2018-2020

Виконано

303

Створення
платформи
для
навчання
адміністраторів,
обміну знаннями та навичками
якісного надання послуг

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)» збільшено штатну
чисельність працівників Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
15 осіб.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
18.07.2018 № 563 «Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністров України від 25.03.2014 № 91
«Деякі
питання
діяльності
місцевих
державних
адміністрацій» та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08.10.2018 № 1825 «Про внесення змін до
граничної чисельності працівників районних в місті Києві
державних адміністрацій» збільшено граничну чисельність
працівників районних в місті Києві державних
адміністрацій, зокрема збільшено чисельність працівників
управлінь/відділів (Центрів) надання адміністративних
послуг на 106 осіб
Станом на 01.01.2019 відповідно до штатного розпису в
Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) надання адміністративних
послуг
здійснюють
53
адміністратори
відділу
адміністраторів мобільного реагування, за рахунок яких
вирішуються
питання
кадрового
забезпечення
управлінь/відділів (Центрів) надання адміністративних
послуг районних в місті Києві державних адміністрацій
Для адміністраторів центрів надання адміністративних
послуг міста Києва постійно проводяться навчальні заходи,
зокрема:
- тренінг «Кібербезпека», який відбувся за підтримки
Уряду Німеччини в рамках Проекту «Реформа управління
на сході України ІІ», що впроваджується Німецьким
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХв та
компанією «МЕЖА ВСЕСВІТУ» (12.01.2018);
- тренінг «Еволюція мислення, лідерства, управління,
економіки і держави», підготовлений компанією «МЕЖА
ВСЕСВІТУ» за підтримки Уряду Німеччини в рамках
Проекту «Реформа управління на сході України ІІ»
(19.01.2018);
- короткостроковий
семінар
для
адміністраторів
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Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг
Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді
304
Розширення
кількості
2018-2020
Виконано
адміністративних послуг, що
(завдання
надаються в електронному
2018 року)
вигляді

5
мобільного
реагування
за
участю
представників
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та
Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), під час якого обговорювалися проблемні
питання та шляхи їх вирішення, які виникають під час
прийому документів (22.03.2018);
- семінар на тему «Актуальні питання надання
адміністративних
послуг»
(18.04.2018,
31.05.2018,
18.09.2018, 17.10.2018, 10.12.2018);
- навчання щодо надання довідок про реєстрацію місця
проживання за допомогою інформаційної системи
«Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті
Києві» (18.04.2018);
- вебінар «Доступ до публічної інформації. Захист
персональних даних» (21.05.2018);
- перший модуль навчальних заходів «Комунікаційна
стратегія та щорічні плани. Ситуаційний аналіз»
(29.05.2018);
- вебінар «Модифікація розділу «Звіти» на порталі e-data»
(12.09.2018);
- семінар на тему: «Правові засади у сфері надання
адміністративних услуг» (26.10.2018);
- короткостроковий семінар з питань запобігання корупції
(07.11.2018);
- засідання робочої групи з вироблення єдиних підходів до
розвитку адміністративних послуг по регіонам (08.11.2018);
- тренінг на тему «Актуальні питання організації правової
роботи» (23.11.2018);
- селекторна відео-нарада з обговорення питання щодо
центрів надання адміністративних послуг (26.11.2018);
- LHS Discussion Hub «Невидима загроза: кримінальноправові питання віртуального світу» у блоці «Цифрові»
злочини» (10.12 –12.12.2018) тощо
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В електронному вигляді через «Особистий кабінет» в
інформаційній
системі
«Міський
веб-портал
адміністративних послуг в місті Києві» станом на
01.01.2019 впроваджено надання 5 адміністративних
послуг.
У розділі «Електронні послуги» (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua)

Запровадження
надання
значної
кількості
адміністративних послуг в
електронній формі потребує
нормативно-правового
врегулювання
на
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305

Інтеграція
внутрішнього
порталу та зовнішнього сайту
офіційного
веб-порталу
адміністративних послуг міста
Києва
з
державними
та
міськими
електронними
реєстрами

2018-2020

У процесі
виконання

306

Створення мобільної
зовнішнього
сайту
мобільного додатка

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

версії
та/або

5
розміщено посилання щодо надання адміністративних
послуг в електронному виді (послуги та сервіси),
суб’єктами надання яких є центральні органи виконавчої
влади: Державної служби Країни з питань геодезії,
картографії та кадастру, Державної архітектурно –
будівельної інспекції України, Державної міграційної
служби України, Міністерства екології та природних
ресурсів України та Міністерства юстиції України
Адміністраторів центрів надання адміністративних послуг
міста Києва підключено до:
- Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- відомчої інформаційної системи Державної міграційної
служби України;
- Національної
автоматизованої
інформаційної
системи (НАІС) (Єдиний державний реєстр МВС).
Також, забезпечено інтеграцію з Реєстром територіальної
громади міста Києва (зменшення терміну видачі довідки
про реєстрацію місця проживання).
Адміністратори
Департаменту
(Центру)
надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
управлінь/відділів (Центрів) надання адміністративних
послуг
Дарницької,
Деснянської,
Печерської,
Святошинської та Шевченківської районних в місті Києві
державних адміністрацій підключені до автоматизованої
системи Державного земельного кадастру.
Проведено робочу нараду з представниками Міністерства
юстиції України, ДП «Національні інформаційні системи»
та ТОВ НВФ «Гріс» щодо інтеграції баз Державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань з офіційним веб-порталом
адміністративних послуг міста Києва (09.02.2018)
Створено мобільний додаток «Особистий кабінет Центр
надання адміністративних послуг» (створено версію
особистого кабінету для користувачів, за допомогою якого
можливо замовити консультацію, оформити заявку на
надання послуги, завантажити необхідні документи,
замовити довідку про перебування на квартирному обліку
тощо).
Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою додатку
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законодавчому рівні
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Розвиток
та
модернізація
офіційного
веб-порталу
адміністративних послуг міста
Києва (зовнішнього сайту та
внутрішнього порталу)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг
Реалізація рішення Київської
2018-2020
міської ради «Про визначення
переліків
адміністративних
послуг, які надаються через
центри
надання
адміністративних послуг в місті
Києві»

У процесі
виконання

5
Play Market (для пристроїв з системою Android) в пошуку
задати - Особистий кабінет ЦНАП у місті Києві
У звітному періоді модифіковано програмне забезпечення
щодо створення механізму для об’єднання статистики філій
та центрів надання адміністративних послуг, оновлено дані
у довідниках, створено інструкції користувача щодо нових
функцій, проведено технічне обслуговування електронних
кабінетів
користувачів
на
зовнішньому
порталі
адміністративних послуг, вдосконалено статистичний звіт,
модифіковано інформаційну систему щодо формування
звітів Microsoft Excel
Відповідно до рішення Київської міської ради від
28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків
адміністративних послуг, які надаються через центри
надання адміністративних послуг в місті Києві»
Департаментом (Центром) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надається
99 видів послуг, управліннями/відділами (Центрами)
надання адміністративних послуг районних в місті Києві
державних адміністрацій – 151 послуга.
Розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від 11.10.2017 № 782-р внесено зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 15.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних
послуг», яким збільшено перелік послуг, що надаються
через центри надання адміністративних послуг.
Департаментом (Центром) надання адміністративних
послуг підписано узгоджене рішення з Регіональним
сервісним центром Міністерства внутрішніх справ в
м. Києві щодо надання
з вересня 2018 року
адміністративних
послуг
з
державної
реєстрації
(перереєстрації, зняття з обліку) транспортних засобів та
видачі (обміну) посвідчень водія (19.06.2018).
У
2018 року
Департаментом
(Центром)
надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготовлено проект рішення Київської міської ради про
внесення змін до рішення Київської міської ради 28.07.2016
№ 861/861 «Про визначення переліків адміністративних
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5
послуг,
які
надаються
через
центри
надання
адміністративних послуг в місті Києві»
Оптимізація
процедур
2018-2020
Виконано
Департаментом (Центром) надання адміністративних
отримання
адміністративних
(завдання
послуг виконавчого органу Київської міської ради
послуг на рівні міста та районів
2018 року)
(Київської міської державної адміністрації) систематично
проводиться робота з суб’єктами надання адміністративних
послуг
щодо
оптимізації
процедури
отримання
адміністративних
послуг
через
центри
надання
адміністративних послуг міста Києва та оновлення
інформаційних
та
технологічних
карток
надання
адміністративних послуг.
Запроваджено надання довідок про реєстрацію місця
проживання за допомогою інформаційної системи
«Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті
Києві» адміністраторами Центрів надання адміністративних
послуг міста Києва (18.04.2018)
Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг
Розробка
та
затвердження
2018-2020
Виконано
Адміністратори
Департаменту
(Центру)
надання
єдиного стандарту організації
(завдання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської
надання
адміністративних
2018 року)
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
послуг на рівні міста Києва
пройшли онлайн курс згідно з «Єдиних вимог (стандартів)
до якості обслуговування відвідувачів центів надання
адміністративних послуг», розроблених Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України (відповідно до
листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 11.12.2017 № 3622-06/45565-06)
Мінімізація
кількості
2018-2020
У процесі
Департаментом (Центром) надання адміністративних
документів
та
оптимізація
виконання
послуг виконавчого органу Київської міської ради
процедур
надання
(Київської міської державної адміністрації) надаються
адміністративних послуг через
пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг
погодження
технологічних
щодо зменшення кількості документів та спрощення
карток адміністративних послуг
процедури надання адміністративних послуг.
У 2018 році проведено 6 робочих нарад щодо вирішення
проблемних питань з суб’єктами надання адміністративних
послуг (17.01.2018, 22.03.2018, 29.05.2018, дві наради –
31.05.2018, 20.11.2018).
З метою спрощення процедури надання адміністративних
послуг та мінімізації корупційних ризиків, структурним
підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) направлено
листи з пропозиціями привести у відповідність до норм
чинного законодавства профільні нормативно-правові акти
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5
та підготувати проекти відповідних нормативно-правових
актів (листи від 18.06.2018 № 071-570/2, від 19.06.2018
№ 071-600).
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
03.12.2018 № 2170 «Про затвердження інформаційних та
технологічних карток адміністративної послуги з видачі
дозволу
на
розміщення
зовнішньої
реклами,
переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої
реклами, анулювання дозволу на розміщення зовнішньої
реклами, продовження строку дії дозволу на розміщення
зовнішньої реклами, внесення змін до дозволу на
розміщення
зовнішньої
реклами».
Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
підготовлено:
проект рішення Київської міської ради «Про затвердження
інформаційних та технологічних карток адміністративних
послуг, які надаються у сфері земельних відносин»;
проект розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради Київської міської державної адміністрації)
«Про затвердження інформаційних та технологічних карток
адміністративних послуг у сфері земельних відносин
державної форми власності».
На даний час проекти проходять процедуру погодження в
установленому порядку
Комунальною науково-дослідною установою «Науководослідний інститут соціально-економічного розвитку
міста», відповідно до Тематичного переліку науководослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2018 рік,
виконано науково-дослідну роботу на тему: «Розробка
системи оцінювання діяльності відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг районних в місті Києві державних
адміністрацій за станом виконання індивідуальних планів
розвитку».
Отримані результати дозволяють визначити пріоритетні
напрямки підвищення якості надання адміністративних
послуг відповідно до потреб заявників та будуть враховані
під час розробки індивідуальних планів розвитку районних
центрів надання адміністративних послуг (зокрема будуть
визначені стратегічні цілі, пріоритети, напрямки роботи та
конкретні заходи, які дозволяють досягти поставленої мети

6

175
1

2

3

4

313

Розробка системи преміювання
та депреміювання працівників
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Систематичне
проведення
аудиту та дослідження рівня
якості
надання
адміністративних
послуг
і
задоволеності клієнтів рівнем їх
обслуговування із залученням
до цієї роботи незалежних
експертів та громадськості,
оперативне
реагування
на
виявлені недоліки

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
у визначені терміни) тощо.
Крім того, відповідно до доручення Київського міського
голови В. Кличка від 01.04.2015 № 9482 до щомісячної
оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій включено показник «Оцінка якості роботи з
надання адміністративних послуг відділами (Центрами)
надання адміністративних послуг, бал», який оцінює
швидкість надання адміністративних послуг районними в
місті Києві державними адміністраціями та негативні
відгуки заявників, що отримуються через офіційний веб –
портал
адміністративних
послуг
міста
Києва
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5OM_AueLqSP
ZrA14m4maVpDsLR44y2s-tzgCdWZ7ip1vqUg/
viewform?c=0&w=1)
Департаментом (Центром) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) розроблено
Положення про преміювання державних службовців
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), яке затверджено наказом
Департаменту від 05.02.2018 № 4-ОД
Департаментом (Центром) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) систематично
проводилося
дослідження
рівня
якості
надання
адміністративних
послуг
центрами
надання
адміністративних послуг міста Києва через інформаційні
кіоски, інформаційну систему «Міський WEB-портал
адміністративних послуг в місті Києві» та опитування
заявників за допомогою планшетів щодо якості
обслуговування у центрах надання адміністративних послуг
міста Києва.
Також з метою оцінки якості надання адміністративних
послуг та з метою виявлення найбільших проблем в роботі
центрів надання адміністративних послуг Комунальною
науково-дослідною
установою
«Науково-дослідний
інститут
соціально-економічного
розвитку
міста»
відповідно до Тематичного переліку науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт на 2018 рік виконано
науково-дослідну роботу на тему: «Оцінка якості
обслуговування відвідувачів районних центрів надання
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5
адміністративних послуг та визначення пріоритетних
напрямків покращення їх роботи методами соціології»
Станом на 01.01.2019 через інформаційну систему
«Міський WEB-портал адміністративних послуг в
місті Києві» можливо отримати он-лайн консультацію,
написати відгук або пропозицію, запроваджено smsінформування заявників про стан розгляду справи.
Створено Call-центр.
Створено мобільний додаток «Особистий кабінет Центр
надання адміністративних послуг» (з відображенням всіх
етапів надання адміністративної послуги).
Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою додатку
Play Market (для пристроїв з системою Android) в пошуку
задати - Особистий кабінет ЦНАП у місті Києві

Сектор 2.8. Освіта
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу
Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти
316
Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч.
2018-2019
Виконано
У 2018 році мережа дитячих навчальних закладів столиці
шляхом
будівництва,
(завдання
розширена на 3085 місць шляхом створення нових,
реконструкції,
капітального
2018 року)
реорганізації та відновлення роботи непрацюючих дитячих
ремонту
та
відновлення
садків і груп, зокрема:
непрацюючих закладів
- завершено будівництво та введено в експлуатацію
дошкільний
заклад
№ 315
Дарницького
району
(260 місць),
- реконструйовано дошкільний навчальний заклад № 260
на просп. Оболонському, 12-б в Оболонському районі
(220 місць);
- реконструйовано дошкільний навчальний заклад № 486
на вул. Маршала Гречка, 20-Д у Подільському районі
(55 місць).
- відновлено роботу закладів дошкільної освіти (далі –
ЗДО) на 610 місць:

№ 179 Святошинського району (220 місць);

№ 48 Печерського району (35 місць);

№ 104 (75 місць) Подільського району;

№ 598 (100 місць) Оболонського району;

№ 220 (приватний заклад «Розумка») (80 місць),
№ 680 (100 місць) Дніпровського району;
- введено в мережу закладів освіти міста Києва
20 приватних закладів дошкільної освіти на 1145 місць:
«Світ Кідз», «Креативні діти», «Джеронімо», «Обійми»,
«Дім малечі», «Мандаринка», «Грейсленд», «Джакомо»,
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5
«Дивозаврик», «Ключик», «Юкреніан Глобал Скул»,
«Кудрявський», «Школа Монтессорі», «Розумка», «КідсПарк», Дитячий садок «Холлі», «Світ у кішенці»,
«Долоньки», НВК «Умі», ТОВ «Центр розвитку дитини
«Монтессорі Кідс Спейс»;
- реорганізовано навчально-реабілітаційні центри № 6, 5,
17, будинок дитини «Малятко», в яких відкрито дошкільні
підрозділи (50 місць);
- відновлено роботу 37 груп у 31 працюючому ЗДО на
705 місць;
- відкрито дві додаткові групи (40 місць) у ході
реорганізації НВК «Перлина» та НВК «Радосинь».
У закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО):
завершено роботи щодо:
- будівництва та введення в дію новобудови ЗЗСО № 334
у Дарницькому районі на 1080 місць;
- створення комунального закладу «Початкова школа
№ 332 Дарницького району» (рішенням КМР від
19.07.2018 № 1353/5417);
тривали роботи з:
- реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи
№ 23 (вул. Путивльська, 35, с. Биківня) у Деснянському
районі. Замовник будівництва – Деснянська районна в місті
Києві державна адміністрація;
- будівництва другого пускового комплексу розширення
школи № 151 (вул. Ліснича, 3) у Голосіївському районі.
Замовник будівництва – Голосіївська районна в місті Києві
державна адміністрація
У мережу навчальних закладів освіти міста у 2018 році
введено:
20 приватних закладів дошкільної освіти на 1145 місць:
ЗДО «Світ Кідз», «Креативні діти», «Джеронімо»,
«Обійми», «Дім малечі», «Мандаринка», «Грейсленд»,
«Джакомо», «Дивозаврик», «Ключик», «Юкреніан Глобал
Скул», «Кудрявський», «Школа Монтессорі», «Розумка»,
«Кідс-Парк», «Дитячий садок «Холлі»», «Світ у кішенці»,
«Долоньки», НВК «Умі», ТОВ «Центр розвитку дитини
«Монтессорі Кідс Спейс»;
- 8
приватних
закладів
загальної
середньої
освіти: «Гімназія «А+», заклад освіти І ступеня «Рікікі»,
«Початкова школа «Атлантика», «Ліко-школа», «Заклад
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загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня: початкова школа,
гімназія, ліцей – «Науково дослідницька школа «Базис»,
«Заклад загальної середньої освіти-початкова школа
«Ключик», «Приватний заклад загальної середньої освіти
«Гімназія «Кідслайф скул», «Навчальний заклад «Освітні
технології».
У 2018 році 94 суб’єктам господарювання (освітнім
закладам) видано ліцензії на здійснення освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти
Трансформація
мережі
2018-2020
Виконано
У 2018 році відкрито:
інтернатних закладів, розвиток
(завдання
- 370 інклюзивних класів у 120 закладах загальної
мережі
спеціальних
та
2018 року)
середньої освіти, в яких навчалося 741 дитина з
інклюзивних класів у ЗЗСО
особливими освітніми потребами;
- 72 спеціальних класів для 745 дітей з особливими
освітніми потребами у 20 закладах загальної середньої
освіти
Підтримка діяльності закладів
2018-2020
Виконано
Станом на 31.12.2018 у системі освіти міста Києва
позашкільної освіти як центрів
(завдання
функціонує 41 заклад позашкільної освіти комунальної
виховної роботи та поширення
2018 року)
форми власності, з них:
неформальної освіти
- 5 закладів міського підпорядкування;
- 36 закладів районного підпорядкування.
Відповідно до рішення Київської міської ради від
21.11.2017 № 495/3502 у звітному періоді відкрито Центр
позашкільної освіти у Дарницькому районі.
Загалом позашкільною освітою в місті Києві охоплено
76 493 вихованці, які відвідували 4 939 гуртків
Створення новітніх центрів
2018-2020
Виконано
У 2018 році за кошти державного бюджету на базі закладів
професійно-технічної
освіти
(завдання
професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва
для забезпечення потреб ринку
2018 року)
створено навчально-практичні центри за галузевим
праці
спрямуванням:
- на базі Державного навчального закладу «Київський
центр професійно-технічної освіти» за професіями токар,
свердлувальник;
- на базі Київського професійного ліцею будівництва і
комунального господарства за професіями електрозварник
ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних зварювальних машинах, зварювальник
Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів
Модернізація лабораторій та
2018-2020
У процесі
У звітному періоді з метою модернізації лабораторій і
комп’ютерних
класів,
виконання
комп’ютерних класів та забезпечення закладів освіти
забезпечення НЗ сучасними
сучасними
навчальними
засобами
здійснювалися
навчальними засобами
організаційні заходи із закупівлі обладнання.
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Зокрема придбано за рахунок коштів бюджету міста
Києва:
- 371 комп’ютер для 44 закладів освіти;
- 19 моніторів для 2 закладів освіти;
- 1 комп’ютерний клас для 1 закладу освіти,
- 1 робоча станція для 1 закладу освіти;
- 62 інтерактивних комплекти для 27 закладів освіти;
- 176 інтерактивних дошок для 49 закладів освіти;
- 153 проектори для 35 закладів освіти;
- 613 ноутбука для 159 закладів освіти;
- 4 планшетні комп’ютери для 1 закладу освіти;
- 1 мультимедійний комплект для 1 закладу освіти;
- 322 багатофункціональних пристроїв для 86 закладів
освіти;
- 16 системних блоків для 1 закладу освіти;
- 8 акустичних систем для 1 закладу освіти;
- 1 комутатор-маршрутизатор для 1 закладу освіти;
- 1 джерело живлення для 1 закладу освіти.
Районними в місті Києві державними адміністраціями
розпочато виконання програм:
- «Новий освітній простір»;
- «Створення профільних STEM та STEAM - центрів при
спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, позашкільних
закладах освіти».
У звітному періоді придбано за рахунок коштів бюджету
міста Києва:
- 1 STEM лабораторія для 1 закладу освіти;
- 5 кабінетів фізики для 5 закладів освіти;
- 11 кабінетів хімії для 11 закладів освіти;
- 8 кабінетів математики для 8 закладів освіти;
- 7 кабінетів біології для 7 закладів освіти;
- 8 кабінетів географії для 7 закладів освіти;
- 2 кабінети робототехніки для 2 закладів освіти;
- 1 модульний робот для 1 закладу освіти,
- 3 модулі для ноутбуків для 3 закладів освіти;
- 4 інтерактивні дошки для 4 закладів освіти;
- 5 проекторів для 5 закладів освіти;
- 12 ноутбуків для 6 закладів освіти;
- 30 комп’ютерних комплексів для 15 закладів освіти;
- 76 планшетних комп’ютерів для 5 закладів освіти
У звітному періоді:
- забезпечувалося функціонування системи запису в

6

180
1

2
закладів
за
рахунок
впровадження інформаційнокомунікаційних технологій (у
т. ч. удосконалення і розвиток
автоматизованих
систем
«Електронний дитячий садок»
тощо)

3

4
2018 року)

Оперативна ціль 2. Підвищення актуальності та якості освіти
Завдання 2.1. Забезпечення НЗ достатньою кількістю педагогічних кадрів
323
Підвищення рівня заробітної
2018-2020
Виконано
плати та введення систем
(завдання
мотивації працівників
2018 року)
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реалізація
програм
розвитку

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
дитячий садок через веб-портал «Дошкільні заклади
Києва»:
 створено новий статистичний модуль для збору та
перегляду даних, зокрема «Вільні місця»;
 поліпшено та розширено функціонал «Кабінету»
керівників ЗДО (швидке анулювання та виправлення
невірно внесених даних);
 додано функцію «Користувачі» для швидкого пошуку
конкретної дитини в конкретному ЗДО;
- створено функціонал для реалізації механізму сплати
базового фінансового нормативу утримання дитини у
закладі дошкільної освіти (проект «Гроші ходять за
дитиною»);
- розроблено
програмне
забезпечення
розвитку
інформаційної системи «Муніципальний Реєстр», ІІ черга, у
рамках якого створено електронний реєстр дошкільнят та
учнів міста

Щорічно у бюджеті міста Києва передбачаються надбавки
педагогічним працівникам відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України:
- від 30.08.2002 № 298 – у розмірі до 50% за складність та
напруженість;
- від 23.03.2011 № 373 – у розмірі 20% за престижність
праці
У проекті «Програма професійного розвитку педагогічного
персоналу навчального закладу» взяли участь 22 заклади
загальної середньої освіти м. Києва. У 2018 році в порядку
експерименту Інститутом післядипломної педагогічної
освіти проведено:
- 16 опитувань у форматі фокус-груп, за результатами яких
розроблено 7 нових тренінгових програм;
- анкетування, за результатами підготовлено аналітичні
довідки для 14 закладів загальної середньої освіти, що
беруть участь в експерименті.
Для реалізації стратегічних трансформацій у системі
післядипломної педагогічної освіти створено модель курсів,
яка передбачає:
- е-реєстрацію педагогів, вивчення та врахування потреб і
запитів педагогів;
- вибір педагогами місця, форми та змісту навчання;
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- формування
індивідуальної
освітньо-професійної
траєкторії (наявні інваріантна і варіативна складові
навчального плану);
- залучення
педагогів-практиків
та
партнерських
інституцій;
- побудову навчальних модулів на компетентнісній основі
та віддалений моніторинг діяльності.
Педагогам столиці запропоновано 322 навчальні модулі на
компетентнісній основі для варіативної складової курсів
підвищення кваліфікації. Оновлено зміст курсів відповідно
до
вимог
концепції
«Нова
українська
школа»
(50% загального обсягу).
За оновленою моделлю курсів підвищення кваліфікації у
2018 році навчалося:
- 7 000 педагогів столиці;
- 4 800 педагогів за програмою підготовки вчителів за
програмою «Нова українська школа» (за рахунок субвенції
Міністерства освіти і науки України);
- 140 педагогічних працівників пройшли курси підвищення
кваліфікації з інклюзивного навчання.
Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка:
- розроблено Регіональну освітню програму організації і
проведення підвищення кваліфікації психологів, які
супроводжують початкові класи «Психологічна готовність
до інноваційних змін в умовах реформування освіти» та
проведено навчання 1 групи психологів-тренерів (листопад
2018 року);
- розроблено та затверджено низку регіональних освітніх
програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
які навчають учнів перших класів відповідно до Концепції
«Нова українська школа»: вчителів початкових класів,
фізичної культури, інтегрованого курсу «Мистецтво».
Проведено навчання педагогів-тренерів (у грудні
2018 року)
Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка проведено:
- підготовку 62 тренерів, які навчають учителів початкових
класів;
- курси підвищення кваліфікації вчителів початкової
школи для учнів перших класів у 2018/2019
навчальному році;
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- підвищення кваліфікації 1,2 тис. вчителів, які навчають
учнів 1-х класів з 1 вересня 2018 року;
- І та ІІ сесію навчання 385 заступників керівників ЗЗСО з
початкової освіти;
- навчання 1,5 тис. учителів іноземних мов початкової
школи;
- навчання асистентів вчителів інклюзивних класів та
педагогів;
- 2 сесії циклу тренінгів для вчителів початкової школи за
програмою «Вчимося жити разом»;
- підвищення
кваліфікації
755
педагогів
за
спеціальностями: вихователі ЗДО, вихователі груп раннього
віку ЗДО, вихователі груп продовженого дня, музичні
керівник ЗДО, вчителі фізичного виховання, вчителі
математики, вчителі біології, вчителі англійської,
української мови;
- навчання 22 психологів-тренерів, які супроводжують
початкові класи «Психологічна готовність до інноваційних
змін в умовах реформування освіти»;
- настановчу конференцію для 360 керівників закладів
загальної середньої освіти м. Києва, які підвищують
кваліфікацію у 2018/2019 навчальному році;
- навчання 1784 вчителів початкових класів, які
навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 навчальному
році;
- навчання 340 педагогів початкової школи, які викладають
інтегрований курс «Мистецтво»
Створення
стимулів
для
2018-2020
Виконано
Досвідчені професіонали і практики залучалися до
залучення
досвідчених
(завдання
організації і проведення фестивалю стартапів «Сlass ідея»
професіоналів і практиків до
2018 року)
та освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv
викладання
у
навчальних
EdFest», конкурсу дизайн-проектів серед закладів освіти
закладах, у т. ч. іноземців
«Kyiv EdSpace», проведення серпневої педагогічної
конференції, щорічного загальноміського конкурсу на
отримання грантів Київського міського голови у галузі
освіти. Найбільш активні учасники нагороджені подяками
Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Завдання 2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм
Реалізація
концепції
2018-2020
Виконано
У звітному періоді першокласники 48 закладів загальної
реформування
загальної
(завдання
середньої освіти м. Києва та понад 70 вчителів взяли участь
середньої
освіти
«Нова
2018 року)
у двох Всеукраїнських педагогічних експериментах:
українська школа»
- «Розроблення і впровадження навчально-методичного
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забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної освіти»
(4 заклади);
- «Змістовно-методичне
забезпечення
ціннісноорієнтованого інтегрованого навчання за програмою
«Початкова школа: освіта для життя»;
Розпочато реформу освіти – перехід на 12-річну систему
навчання та впровадження концепції «Нової української
школи», на яку виділено 156 млн грн (найбільша сума
коштів серед регіонів України), що в середньому дорівнює
майже 6,6 тис. грн на кожного першокласника.
Розпочато навчання 33,4 тис. першокласників за освітньою
програмою «Нова українська школа» в усіх ЗЗСО міста
Києва.
З 1 вересня 2018 року у Всеукраїнському експерименті
щодо впровадження в других класах Державного стандарту
початкової освіти «Нова українська школа» приймало
участь 30 закладів.
У звітному періоді організовано та проведено:
- навчання тренерів-педагогів за модулем «Гра по-новому,
навчання по-іншому в освітньому просторі Нової
української школи»;
- навчання 34 тис. першокласників за освітньою
програмою «Нова українська школа»;
- нараду-семінар для заступників директорів початкових
класів ЗЗСО м. Києва з питань вибору освітніх програм та
створення освітнього середовища;
- онлайн навчання для підготовки вчителів початкової
школи (https://www.ed-era.com/);
- конференцію
педагогічних
працівників
Києва,
присвячену впровадженню Нової української школи та
визначенню стратегічних напрямів розвитку системи освіти
міста Києва у 2018/2019 навчальному році;
- роботу з проходження курсів підвищення кваліфікації
(очна форма) всіма вчителями ЗЗСО м. Києва, які
навчатимуть
учнів
перших
класів
у 2018/2019
навчальному році.
Розпочато проведення експерименту всеукраїнського рівня
за темою «Електронний підручник для загальної освіти
У місті Києві реалізується проект «Дистанційний екстернат
для учнів 5-11 класів, що мешкають у зоні АТО і
неконтрольованій
території
України» у
межах
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Стимулювання інноваційної та
дослідницької діяльності в
навчальних закладах

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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Розвиток єдиної інформаційної
системи управління освітою у
місті,
в
тому
числі
впровадження
електронних
форм освіти

2018

У процесі
виконання

5
регіонального експерименту «Модель столичного центру
відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного
суспільства».
З метою реалізації проекту створено сайт «Столичний
центр відкритої освіти» (vo.ippo.kubg.edu.ua), на якому
розміщено:
- атестаційні контрольні роботи для учнів дистанційної
форми екстернату;
- презентації та розробки уроків, методичні рекомендації
для вивчення предметів;
- розклад Державної підсумкової атестації для учнів
9 класів;
- теми випускних робіт та приклади їх оформлення;
- матеріали тренінгів «Організація дистанційного навчання
в школі» та «Компетентнісні задачі на уроках
інформатики»;
- інформацію щодо умов проходження у 2018/2019
навчальному році дистанційного екстернату;
- методичні ресурси для створення дистанційних курсів;
- онлайн консультації і уроки української мови.
Протягом звітного періоду постійно оновлювалися
матеріали на сайті
Здійснювалася дослідно-експериментальна робота:
- регіонального рівня у 57 закладах;
- всеукраїнського рівня у 52 закладах.
Проведено:
- засідання експертної комісії з проведення дослідноекспериментальної роботи у закладах освіти м. Києва.
Рішенням експертної комісії затверджено заявки і програми
на проведення дослідно-експериментальної роботи;
- щорічний загальноміський конкурс проектів на
отримання грантів Київського міського голови за
напрямами «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з
ідеєю», «Перспектива освіти». За результатами конкурсу
видано розпорядження Київського міського голови від
03.05.2018 № 293 «Про присудження грантів Київського
міського голови у галузі освіти у 2018 році»
У звітному періоді вивчався досвід впровадження
електронних форм освіти для підготовки та реалізації
проекту в місті Києві.
Налагоджено співпрацю з Департаментом з питань
реєстрації виконавчого органу Київської міської ради
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(Київської міської державної адміністрації) в частині
отримання даних про учнів з Реєстру територіальної
громади Києва. Спільно з КП «ГІОЦ» сформовано єдиний
освітній реєстр міста Києва.
Сформовано технічні вимоги до системи електронного
реєстру дітей м. Києва.
КП «ГІОЦ» проведено закупівлю та укладено договір від
10.10.2018 на створення зазначеної системи.
З метою створення зазначеної системи проведено:
- нараду за участі представників всіх районних управлінь
освіти м. Києва щодо функціоналу та можливостей
розвитку програмного забезпечення створеного реєстру
територіальної громади м. Києва та його частини – реєстру
дітей та учнів закладів освіти м. Києва (листопад
2018 року):
- уточнення даних Реєстру територіальної громади
м. Києва (грудень 2018 року)
Завдання 2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва:
Проведення освітніх заходів,
2018-2020
Виконано
Проведено:
націлених
на
піднесення
(завдання
- до Міжнародного дня рідної мови «Зустріч у музеї»
престижу української мови,
2018 року)
лідерів учнівського самоврядування Києва з Галиною
культури, історичної пам’яті
Яблонською – народною артисткою України, В’ячеславом
Васильченком – українським письменником та Мар’яною
Ангеловою – завідувачем науково-методичного центру
тележурналістики Київського університету імені Бориса
Грінченка;
- XVII Міський конкурс читців, присвячений творчості
Тараса Шевченка;
- круглий стіл «Виховання на цінностях – виховання
громадянина» для методистів районних науковометодичних центрів, заступників директорів з виховної
роботи, голів методичних об’єднань класних керівників та
педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти,
заступників директорів з навчально-виховної роботи
закладів позашкільної освіти;
- традиційний конкурс з українознавства для учнів
8-11 класів шкіл м. Києва;
- круглий стіл «Виховання на цінностях – виховання
громадянина» для методистів районних науковометодичних центрів, заступників директорів з виховної
роботи, голів методичних об’єднань класних керівників та
педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти,
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Налагодження співпраці між
навчальними закладами Києва
та іншими регіонами України з
метою обміну педагогічним
досвідом для об’єктивного
висвітлення української історії
та державності, популяризації
української мови

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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Інтеграція
патріотичного
виховання
у
навчальний
процес, підтримка молодіжних
патріотичних організацій

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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заступників директорів з навчально-виховної роботи
закладів позашкільної освіти;
- VІІ Міську профорієнтаційну гру «Мистецька фортеця»;
- Міський фестиваль дитячої творчості «Як тебе не
любити, Києве мій!»;
- II Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс
народної музики «ZOLOTE ZERNO» тощо.
Забезпечено участь учнівської молоді у:
- закритті ІІІ Всеукраїнського етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
- піднятті Державного Прапора України та вручення
Київським міським головою В. Кличком паспортів
громадянина України кращим учням закладів загальної
середньої освіти міста Києва тощо
Під час проведення фестивалю управлінської майстерності
«Kyiv EdFest» відбулися зустрічі делегацій освітян:
- Артемівського
навчально-виховного
комплексу
Станично-Луганського району Луганської області;
- навчально-виховного
комплексу
«Павлиська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені
В. О. Сухомлинського».
У рамках візиту педагогічні працівники школи-партнера
зустрілися у Міністерстві освіти і науки України з
міністром Л. Гриневич, у Київській міській державній
адміністрації – з депутатом Київської міської ради,
секретарем постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Н. Шульгою.
Забезпечено участь лідерів учнівського самоврядування
закладів освіти міста Києва (10 осіб) у Всеукраїнському
зборі лідерів учнівського самоврядування «Права людини»
Обсяг фінансування у 2018 році з бюджету міста Києва на
реалізацію заходів молодіжної політики, зокрема
національно-патріотичного
спрямування
становив
24 105,8 тис. гривень.
У 2018 році проведено 73 заходи національнопатріотичного спрямування, якими охоплено 73,8 тис. дітей
і молоді.
Зокрема проведено:
- молодіжну акцію «Живий ланцюг соборності» спільно з
громадською спілкою «Центр національно-патріотичного
виховання»;
- культурологічний захід «Шевченківська весна на Пріорці:
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такий далекий і близький Т. Шевченко»;
- міські етапи:
 Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв
закладів освіти «Край, в якому я живу»;
 Всеукраїнського
фізкультурно-патріотичного
фестивалю школярів України «Козацький гарт 2018»;
 Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»);
- міські військово-спортивні змагання серед учнівської
молоді міста Києва «Честь і звитяга», присвячені 100-річчю
бою під Крутами;
- заходи до Дня Соборності України;
- проект до Дня українського добровольця «Сила
патріотизму»;
- проект «Ми – разом!»;
- дитячий зліт-фестиваль «Київ єднає друзів», присвячений
60-річчю Київського центру дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного виховання;
- захід «Ігри Героїв», у рамках якого організовано роботу
фотовиставки героїв боротьби українського народу за
незалежність і територіальну цілісність України «Обличчя
миру»;
- змагання патріотичної вишкіл-гри «Козак Квест» серед
шкіл Голосіївського, Оболонського, Солом’янського,
Подільського районів тощо.
Забезпечено участь учнівської молоді у:
- церемоніях: закриття ІІІ Всеукраїнського етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл»(«Джура»); підняття Державного Прапора
України та вручення паспортів громадянина України
кращим учням закладів загальної середньої освіти Києва
Київським міським головою В. Кличком;
- Міському
національно-патріотичному
фестивалі
«Патріотичний NON-STOP» до Дня Захисника України;
- Патріотичному проекті «Сила нескорених» до Дня
Захисника України та Дня українського козацтва;
- Арт-фестивалі «Веремія»;
- «Зустріч у музеї» до Дня української писемності та мови;
- Міських військово-спортивних змаганнях з вогневої
підготовки «Снайпер столиці – 2018» до Дня Збройних Сил
України;
- зустрічі з представниками громадських організацій щодо
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Посилення
співпраці
між
2018-2020
Виконано
навчальними закладами та
(завдання
науково-дослідницькими
2018 року)
установами/підприємствами з
метою
професійного
спрямування учнівської молоді

5
співпраці з проведення етапів Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
- новорічно-різдвяних заходах для дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки;
- IV Форумі українських патріотичних справ «Ми –
українці!» тощо

6

На базі ПАТ «Київський завод «Радар» діє навчальновиробнича ділянка для проходження виробничого навчання
та виробничої практики учнів - практикантів закладів
професійної освіти з професії «Верстатник широкого
профілю».
Відповідно до Меморандуму, укладеного між Будівельною
палатою України та Громадською спілкою «Національне
галузеве партнерство в легкій промисловості України» між
закладами
професійної
освіти
активізовано
нові
взаємовигідні стосунки для проведення роботи з
професійної орієнтації молоді.
Для
проведення
професійно-практичної
підготовки
здобувачів освіти спільно з об’єднаннями роботодавців,
підприємствами, установами, організаціями в закладах
професійної освіти запроваджено елементи дуальної форми
навчання.
Відбулося тестування учнів 9-11 класів щодо визначення
профорієнтаційного
спрямування,
результати
та
рекомендації надано безпосередньо учням
Проведено екскурсії для учнів 9-11 класів закладів
загальної середньої освіти в рамках проекту роботодавців
м. Києва «Сучасна профорієнтація школярів» спільно з
ПАБ «Українська залізниця» та Національним галузевим
партнерством в легкій промисловості України «Fаshion
Globus Ukraine»

Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист
Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності
Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки
335
Створення
муніципальної
2018-2020
Не виконано
Захід не виконувався
поліції міста Києва після
законодавчого
врегулювання
реформи МВС України та
передачі певних повноважень
на регіональний (місцевий)
рівень управління

Створення
муніципальної
поліції
не
передбачено
чинним законодавством.
У Верховній Раді України
зареєстровано проект Закону
України
від
18.05.2015
№ 2890 «Про муніципальну
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Впровадження та подальший
розвиток
автоматизованої
системи відеоспостереження на
вулицях та шляхах міста
(можливість
розпізнавання
державних номерних знаків
транспортних засобів, облич,
передачі відеоінформації з
відеокамер до чергової частини
ГУ НП у м. Києві, здійснення
криміногенного аналізу тощо)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)
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Удосконалення інформаційноаналітичного
забезпечення
системи муніципальної безпеки
у місті Києві

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Прийнято рішення Київської міської ради від 05.07.2018
№ 1195/5259 «Про затвердження Положення про
комплексну систему відеоспостереження міста Києва».
Станом на 31.12.2018 встановлено 5968 од. відеокамер
комплексної
системи
відеоспостереження
м. Києва.
Зокрема у 2018 році встановлено 819 засобів відеофіксації:
- 124 з обладнанням 27 точок доступу WI FI – у місцях
проведення заходів, пов’язаних із підготовкою та
проведенням у м. Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів
УЄФА та Ліги Чемпіонів серед жінок сезону 2017/2018;
- 195 – на входах та виходах із станцій метрополітену міста
Києва;
- 479 – на світлофорних регульованих перехрестях,
небезпечних ділянках автодоріг та основних місцях в'їздувиїзду з міста Києва;
- 11 – на вул. Салютній;
- 8 – на стадіонах закладах загальної середньої освіти № 11
та № 66;
- 2 – у парку «Доброволець».
У
1215
міських
закладах
соціально-культурного
призначення створено автоматичні робочі місця із
встановленням відео реєстраторів та моніторів для
контролю
території
цих
об’єктів
безпосередньо
працівниками закладів для оперативного реагування на
події, збереження архіву та швидкого доступу до
відеоданих.
Централізоване накопичення зберігання та обробка
інформації здійснюється у Київському міському центрі
обробки даних (Дата-центр). Глибина архіву становить
30 діб.
Також до комплексної системи відеоспостереження міста
Києва підключено 317 сторонніх відеокамер, з яких
217 камер на основних шляхах Київської області, що ведуть
до столиці
У 2018 році Головним управлінням Національної поліції у
м. Києві забезпечувалося функціонування централізованої
системи управління нарядами системи «ЦУНАМІ», яка
включає
в
себе
декілька
окремих
підсистем
(геоінформаційну, диспетчерську підсистему керування
нарядами, підсистему відеоспостереження). А саме:

6
варту», який не прийнятий у
другому читанні
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Розвиток міжнародних зв’язків
для
підтримки
програм
профілактики, обміну досвідом
та боротьбою зі злочинністю

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
- автоматичне отримання інформації по локальній мережі
про правопорушення за допомогою електронної картки
спецслужби «102»;
- направлення до місця події нарядів поліції для розкриття
кримінальних правопорушень «за гарячими слідами» з
використанням
геоінформаційної
підсистеми
(GРSпозиціювання автопатрулів на мапі міста Києва);
- отримання необхідної інформації з баз даних Головного
управління Національної поліції у м. Києві «Армор»;
- використання підсистеми відеоспостереження для
візуального контролю місця події (або архівний запис);
- використання
пристрою
колективного
перегляду
«відеостіна»;
- встановлено сучасні комп'ютери із підключенням
3 моніторів;
- забезпечено робочі місця телефонним і радіозв’язком
У 2018 році здійснено візити представників Головного
управління Національної поліції у м. Києві до:
- м. Будапешт (Республіка Угорщина) – участь в
однотижневому курсі в Міжнародній правоохоронній
академії (28.01-03.02.2018);
- Грузії – обмін досвідом та найкращими світовими
практиками у правоохоронній сфері для жінок, взято участь
у конференції «Жінки у поліції» (05.03-10.03.2018);
- м. Париж (Французька Республіка) – участь у тренінгу
на тему: «Річкова поліція» (19-23.03.2018);
- м. Ханчжоу (Китайська народна республіка) – участь у
саміті «2018 Hikvision Al Cloud World Summit» (28.0304.04.2018);
- м. Єреван (Республіка Вірменія) – з метою проведення
окремих слідчих дій (04.06-07.06.2018);
- м. Новаль острів Шаг (Республіка Хорватія) – участь у
проекті міжнародного поліцейського співробітництва
«Безпечний туристичний сезон» (01.07–31.07.2018 та 01.08–
31.08.2018);
- м. Калгарі, Торонто, Отава (Канада) – участь у щорічній
конференції «Жінки у поліції» (23.08–02.09.2018);
- м. Батумі, Грузія – участь у триденному семінаріпрактикумі з впровадження новітніх комунікаційних
платформ на базі платформ OpenScapeEnterprise та
OpenScapeXpert (13.09–16.09.2018);
- м. Стокгольм, Королівство Швеції – участь у
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Завдання 1.2. Профілактика правопорушень
Здійснення
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вчинення
кримінальних
правопорушень
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навчальному візиті в рамках проекту з підтримки реформи
поліції в Україні (30.08–03.09.2018);
- м. Провіденс, США – участь у щорічній конференції
«Проблемно-орієнтований підхід у поліцейській діяльності»
та здійснення навчально-ознайомчих візитів до міст Бостон
та Кембридж із ознайомленням з діяльністю місцевих
органів поліції (03.11–10.11.2018);
- м. Будапешт, Республіка Угорщина – участь у курсі
підвищення кваліфікації в Міжнародній правоохоронній
академії на тему незаконного обігу вогнепальної зброї
(12.11–16.11.2018);
- м. Будапешт, Республіка Угорщина – участь в
однотижневому
курсі
підвищення
кваліфікації
в
Міжнародній правоохоронній академії з питань протидії
злочинам, умотивованих упередженням (03.12–07.12.2018).
У Головному управлінні Національної поліції у м. Києві
відбулися 33 зустрічі з іноземними делегаціями

Виконано
(завдання
2018 року)

У 2018 році працівниками Головного управління
Національної поліції у м. Києві здійснено:
- обхід понад 70 тис. помешкань громадян з врученням
господарям візитних карток та пам’яток-порад щодо
запобігання різним видам кримінальних правопорушень;
- превентивні бесіди з попередження квартирних
крадіжок, неухильного виконання правил дотримання тиші
в громадських місцях, утримання домашніх тварин,
протипожежної безпеки;
- участь дільничних офіцерів поліції у щотижневих
робочих нарадах працівників житлових органів тощо.
Проведено обстеження будинків житлового сектору на
предмет виявлення відкритих горищ, підвалів, інших
технічних приміщень, непрацюючих ліфтів, неосвітлених
під’їздів тощо, за результатами яких виявлено: 351 горище,
331 підвальне приміщення, 14 об’єктів ліфтового
господарства, 54 інших технічних приміщень, а також
516 неосвітлених під’їздів та 113 ліфтів, що не працюють.
До районних в місті Києві державних адміністрацій та
підприємств з обслуговування житлового фонду міста
Києва надано пропозиції щодо вжиття заходів з усунення
причин,
що
сприяють
учиненню
кримінальних
правопорушень.
У 2018 році дільничними офіцерами поліції проведено
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5
більше 940 виступів в трудових колективах, під час яких
висвітлювалися питання щодо доцільності та необхідності
встановлення засобів відеоспостереження на об’єктах
володіння і прилеглій території.
На
офіційному
веб-сайті
Головного
управління
Національної поліції у м. Києві (kyiv.npu.gov.ua) у рубриці
«Громадянам» (підрубрика «Ваш дільничний»), з метою
дієвого зворотного зв’язку населення з правоохоронними
органами та можливості негайного звернення до підрозділів
поліції, розміщено адреси обслуговування та контактні
телефони дільничних офіцерів поліції, графіки прийому
громадян керівництвом управлінь поліції в районах тощо
У 2018 році організовано та проведено:
- заходи щодо ресоціалізації засуджених у рамках
проекту Міністерства юстиції України «Давай разом!»;
- засідання круглого столу «Ініціативи та шляхи для
ефективної
реалізації
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я маю право!» у місті
Києві у 2018» (розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.03.2018 № 354 «Про затвердження
плану заходів з реалізації правопросвітницького проекту
«Я маю право!» у місті Києві у 2018–2019 роках»);
- виставку-форум «Я маю право на нове життя»;
- 507 виступів, лекцій та бесід на правову тематику у
навчальних закладах столиці та за місцем проживання
підлітків;
- профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант»
(упередження та виявлення незаконної легалізації
іноземців);
- 2823 заняття з правової освіти, попередження та
профілактики правопорушень у 519 навчальних закладах
м. Києва якими охоплено понад 81 тис. дітей;
- «Тиждень безпеки дорожнього руху» та Єдиний урок
«Безпека на дорозі – безпека життя» в закладах освіти міста
Києва (21.05-27.05.2018);
- місячник «Увага! Діти – на дорозі!» (20.08-20.09.2018);
- «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності»
(10.09-16.09.2018 та 17.12-23.12.2018);
- 464 профілактичних рейди «Діти вулиці»;
- 144 спільних рейдів із журналістами щодо виявлення та
попередження вчинення правопорушень (кримінальних, де
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суб’єктом кримінальних правопорушень є неповнолітні);
- 24 зустрічі з громадянами та 72 робочі зустрічі з
органами держаної влади з питань профілактики та
попередження вчинення кримінальних правопорушень.
На
офіційному
веб-сайті
Головного
управління
Національної поліції у м. Києві у рубриці «Запитання та
поради» розміщувалися прості рекомендації, дотримання
яких допоможе мешканцям міста не стати жертвою
злочинців.
На сторінці Facebook ювенальної поліції міста Києва
розміщено інформацію «Відповідальність дітей в Україні»,
«Вік і кримінальна відповідальність неповнолітніх в
Україні», «Відповідальність батьків за порушення прав
дитини».
Упродовж року в засобах масової інформації розміщено
12182 матеріали про оперативно-службову діяльність
поліції Києва, з яких 3088 іміджевих.

У процесі
виконання

У 2018 році придбано будівельні матеріали для ремонту
адміністративних приміщень кінологічного центру та
приміщень для утримання собак (159,1 тис. грн) і
проведено вакцинацію службових собак (30,9 тис. грн)
Проводилися заходи з удосконалення програмного
забезпечення, налаштування та відновлення роботи
652 планшетних пристроїв, які забезпечують роботу
нарядів поліції, задіяних для охорони публічної безпеки в
системі єдиної дислокації, слідчо-оперативних груп
чергових частин тощо.
Дільничним офіцерам поліції Головного управління
Національної поліції у м. Києві налаштовано 573 планшетні
пристрої та встановлено на них програмне забезпечення
LIS-М. Проведені заходи щодо відновлення працездатності
32 планшетних пристроїв, які використовуються слідчооперативними групами територіальних (відокремлених)
управлінь поліції Головного управління Національної
поліції у м. Києві в системі «ЦУНАМІ».
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місті Києві
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Станом на 31.12.2018 до системи «ЦУНАМІ» підключено
2 тис. користувачів Головного управління Національної
поліції у м. Києві, яким надано відповідний доступ до баз
даних Інформаційного порталу Національної поліції
України для роботи у системі «ЦУНАМІ».
Упродовж звітного періоду закуплено 1000 мобільних
логістичних пристроїв з програмним забезпеченням LIS-M
на загальну суму 3 888,0 тис. грн.
Забезпечено обслуговування та супроводження серверного
обладнання Call-центру «Avaya» для збереження в системі
«ЦУНАМІ» телефонної розмови із заявником по спецлінії
«102» і своєчасного реагування на повідомлення та їх
миттєвої перевірки.
Введено в експлуатацію обладнання базової системи
АТС «Unify OpenScape 4000» для оперативного реагування
на заяви та повідомлення громадян про вчинення
кримінальних
правопорушень
(оновлено
комплект
телефонного обладнання Open Scape Enterpris Express V9
New.
У 2018 році підключено автоматизовані робочі місця з
доступом до комплексної системи відеоспостереження
міста Києва у всіх районних структурних підрозділах
Головного управління Національної поліції в м. Києві

Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту
Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту
342
Розробка та впровадження
2019-2020
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2019 року
Концепції комплексної безпеки
не настав
міста Києва
343
Розробка та впровадження
2019
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2019 року
Положення про основні засади
не настав
діяльності
комунальних
аварійно-рятувальних
підрозділів
та
статус
рятувальників в місті Києві
344
Завершення
проведення
2018-2019
У процесі
В управлінні з питань цивільного захисту виконавчого
технічної
інвентаризації
виконання
органу Київської міської ради (Київської міської державної
захисних споруд
адміністрації) станом на 31.12.2018 відповідно до вимог
чинного законодавства обліковується 515 захисних споруд
цивільного захисту (сховищ) ІІ–ІV класів усіх форм
власності, з них:
- 289 – державної;
- 125 – комунальної;
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Забезпечення
періодичного
проведення
комплексу
профілактичних
заходів
з
цивільного захисту населення
м. Києва

3

2018-2020

4

Виконано
(завдання
2018 року)

5
- 101 – приватної.
Територіальною інвентаризаційною комісією з проведення
технічної інвентаризації сховищ міста, затвердженою
розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.12.2009 № 1485, організовано заходи з інвентаризації
сховищ комунальної та приватної власності, з яких, станом
на 31.12.2018, проведено технічну інвентаризацію
186 сховищ (83%), зокрема: сховищ комунальної власності
– 124, приватної – 62.
Сховища комунальної власності не передавалися на баланс
іншим балансоутримувачам
У 2018 році в Навчально-методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва пройшли
навчання 1488 осіб (95% плану).
Проведено командно-штабні навчання з органами
управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми м. Києва єдиної державної системи цивільного
захисту:
- 23.02.2018 у Подільському районі за темою: «Дії органів
управління та сил територіальної підсистеми міста Києва
єдиної державної системи цивільного захисту у разі
надзвичайних ситуацій унаслідок аварії в електричних
мережах» (кібератака, відключення енергоносіїв та
інтернет-зв’язку тощо);
- 20.11-22.11.2018 за темою: «Дії органів управління та
сил цивільного захисту територіальної підсистеми міста
Києва єдиної державної системи цивільного захисту у разі
виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в
особливий період».
Проведено штабні тренування:
- 09.04.2018 з цивільного захисту служби охорони
публічного (громадського) порядку Дарницької районної
ланки територіальної підсистеми міста Києва єдиної
державної системи цивільного захисту;
- 15.11.2018 з органами управління територіальної
підсистеми міста Києва єдиної державної системи
цивільного захисту щодо дій у разі виникнення
надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського
каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС).
Взято участь у спеціальних об’єктових тренуваннях:
- 18.04.2018 з ліквідації умовної лісової пожежі на
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З об’єктивних причин не може
бути
проведена
технічна
інвентаризація 25 сховищ
приватної власності (власники
сховищ приватної власності
відмовляються від проведення
технічної інвентаризації)
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Здійснення
інвентаризації,
систематизації та актуалізації
чинних нормативно-правових
актів київської міської влади з
питань цивільного захисту
відповідно до сучасних вимог

2018

Виконано

347

Залучення ЗМІ до заходів з
інформування
та
розповсюдження
інформації
щодо дій громадян у разі
виникнення
надзвичайної
ситуації

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

348

Удосконалення інформаційного
та інформаційно-аналітичного
забезпечення
системи
цивільного захисту у місті
Києві, забезпечення прозорості

2018-2020

У процесі
виконання
Виконано
(завдання

5
території
комунального
підприємства
«Дарницьке
лісопаркове господарство»;
- 17.10.2018 щодо дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій на арсеналах, базах зберігання (складах)
озброєння
Збройних
Сил
України,
атомних
електростанціях і гідроспорудах Дніпровського та
Дністровського каскадів (на базі Інституту ядерних
досліджень НАН України) тощо
З метою приведення нормативно-правових актів Київської
міської влади з питань цивільного захисту відповідно до
чинного законодавства виконавчим органом Київської
міської
ради
(Київською
міською
державною
адміністрацією) видані розпорядження:
- від 13.02.2018 № 224 «Про затвердження Плану основних
заходів цивільного захисту територіальної підсистеми міста
Києва єдиної державної системи цивільного захисту на
2018 рік»;
- від 15.05.2018 № 824 «Про утворення формувань
цивільного захисту в місті Києві», яким утворено
16 територіальних формувань цивільного захисту;
- від 15.05.2018 № 827 «Про деякі питання створення та
накопичення матеріального резерву виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій в місті Києві»
Інформування населення про виникнення надзвичайних
ситуацій організовано через засоби масової інформації
КП Київської міської ради «Телекомпанію «Київ»,
оперативно-чергову
службу
управління
з
питань
надзвичайних
ситуацій
Департаменту
міського
благоустрою виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та оперативночергову службу Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.
У 2018 році комунальною аварійно-рятувальною службою
«Київська
служба
порятунку»
розміщено
168 інформаційних матеріалів у засобах масової інформації

У 2018 році комунальною аварійно-рятувальною службою
«Київська служба порятунку» здійснено 2504 виїзди
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та доступності відповідної
інформації
та
знань.
Підвищення якості реагування
сил цивільного захисту на
надзвичайні ситуації шляхом
скорочення
часу
прибуття
оперативних підрозділів до
місця події через збільшення
чисельності та дооснащення
підрозділів
сучасною
рятувальною
технікою
та
спорядженням,
створення
додаткових
підрозділів:
лівобережного та водолазнорятувального
загонів,
Шевченківського
та
Солом’янського
районних
взводів,
розширення
та
дооснащення правобережного
загону КАРС «Київська служба
порятунку», у відповідності до
цільових індикаторів

Розроблення, з урахуванням
вимог чинної нормативноправової бази та актуальних
потреб
міста,
проектної
документації
і
реалізація
побудови повнофункціональної
сучасної Системи моніторингу і
оперативного
інформування
служб та громадян міста на
основі «Системи оповіщення в
разі виникнення надзвичайних
ситуацій
«у
міському
комунальному
господарстві,
для муніципальних підрозділів
та
зареєстрованих
користувачів»

3

2018-2020

4
2018 року)

5
оперативних підрозділів на ліквідацію надзвичайних
ситуацій. Зокрема:
- техногенного походження – 582;
- природного характеру – 167;
- соціального характеру – 1012;
- профілактика надзвичайних ситуацій – 743.
Під час ліквідації надзвичайних ситуацій врятовано
124 особи.

У процесі
виконання

Комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська
служба порятунку» спільно з КП «ПЛЕСО» здійснювалися
організаційно-розпорядчі
заходи
щодо
передачі
Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби
КП «ПЛЕСО» до складу комунальної аварійно-рятувальної
служби «Київська служба порятунку» (підготовка актів
передачі майна, штату тощо). Остаточна передача
запланована на січень 2019 року.

Виконано
(завдання
2018 року)

Дооснащено правобережний загін комунальної аварійнорятувальної служби «Київська служба порятунку».
Закуплено спецтехніку та спорядження на суму
7583,5 тис. грн

Не виконано

Створення додаткових підрозділів лівобережного загону,
Шевченківського та Солом’янського районних взводів не
відбулося
У рамках виконання комплексної міської цільової програми
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки (рішення
Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 (зі
змінами)) з метою забезпечення оперативного оповіщення
та інформування населення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій на відкритих територіях, яка
повинна
інтегруватися
у
територіальну
систему
централізованого оповіщення міста Києва, упроваджено
систему моніторингу і оперативного інформування служб
та громадян міста на основі «Системи оповіщення в разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій
у
міському
комунальногому
господарстві
для
муніціпальних
підрозділів та зареєстрованих користувучів»

У процесі
виконання
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На 2018 рік у бюджеті міста
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Завдання 2.2. Підвищення рівня інженерного захисту територій
Виконання
робіт
по
2018-2020
Виконано
експлуатації та поточному
(завдання
ремонту гідротехнічних споруд
2018 року)

351

Забезпечення обстеження стану
інженерного захисту територій,
споруд
та
будівель
в
зсувонебезпечних місцях

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

352

Створення резерву паливномастильних
матеріалів,
інструментів тощо на випадок
виникнення
надзвичайних
ситуацій у місті Києві

2018-2020

У процесі
виконання

5
Виконувалися роботи з експлуатації та поточного ремонту
868 од. гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі
КП «СУППР», протяжністю 223,5 км, зокрема:
- дренажно-штольневих систем – 77448,4 м п;
- дренажів мілкого залягання (колодязі до 2 м) –
9906,1 м п;
- лотків та відкритих водостоків – 27856,9 м п;
- підпірних стінок довжиною – 32288,5 м п;
- водостоків, дренажів та дощових колекторів закритого
типу – 61492,5 м п та інших обєктів, які розташовані на
правому березі р. Дніпро
Згідно з Картою-схемою зсувних процесів площа
зсувонебезпечних ділянок на території міста, що
потребують постійного обстеження гідрогеологічною
службою підприємства, становить 4 200 га.
За
дотриманням
вимог
протизсувного
режиму
забудовниками
та
землекористувачами
наглядає
гідрогеологічна служба КП «СУППР».
Проектна документація на будівництво в зсувній та
зсувонебезпечній зоні м. Києва підлягає обов’язковому
погодженню з КП «СУППР».
У 2018 році видано та погоджено технічних умов та
технічних висновків, додаткових послуг, які виконуються у
зв’язку з наданням висновків щодо відведення земельних
ділянок у користування на забудову в зсувонебезпечних
зонах міста, загальною кількістю 524
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.11.2016 № 1192 затверджено номенклатуру та обсяги
матеріального резерву виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в
місті Києві. На теперішній час матеріальний резерв
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) створений на загальну
суму 5475,9 тис. грн, що становить 28,1% потреби.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.05.2018 № 827 «Про деякі питання створення та
накопичення матеріального резерву виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
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адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій в місті Києві у 2018 році»
передбачено закупівлю 500 л дизпалива та захисного
протипожежного одягу.
У 2018 році придбано 90 комплектів захисного
протипожежного одягу на суму 650 тис. грн
Закупівля
500 л
дизпалива
не
відбулася
через
подорожчання палива

Завдання 2.3. Удосконалення системи управління охорони праці на території м. Києва
Сприяння зниженню рівня
2018-2020
Виконано
В усіх районах міста проведено 20 нарад та семінарів з
виробничого травматизму по
(завдання
охорони праці за участю керівників та спеціалістів
місту Києву
2018 року)
підприємств, установ та організацій.
Проведено «Тиждень охорони праці» у рамках якого
організовані:
- «гарячі телефонні лінії»;
- «дні відкритих дверей»;
- надавалася організаційно-методична допомога з питань
охорони праці суб’єктам господарювання;
- відзначено посадових осіб за сумлінну роботу щодо
попередження нещасних випадків на виробництві.
Упродовж звітного періоду проведено вивчення стану
охорони праці та надання методичної допомоги на
23 комунальних підприємствах міста, за результатами яких
надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.
На підприємствах, в установах та організаціях м. Києва
виробничі травми отримали 357 осіб, що на 8,9% менше
ніж за 2017 рік (392 особи)
Забезпечення
надання
2018-2020
Виконано
Під час вивчення стану охорони праці на підприємствах
працівникам соціальних пільг,
(завдання
проводилася перевірка щодо надання працівникам
встановлення
обґрунтованих
2018 року)
відповідно до законодавства соціальних пільг, компенсацій
доплат та надбавок за роботу в
та доплат за роботу у шкідливих та небезпечних умовах
шкідливих та небезпечних
праці. Порушень не виявлено
умовах праці
Забезпечення
належного
2018-2020
Виконано
У 2018 році постійно діючою комісією з перевірки знань з
науково-методичного
та
(завдання
питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів
організаційного
рівня
2018 року)
підприємств, установ та організацій м. Києва, утвореною
проведення
навчання
та
розпорядженням виконавчого органу Київської міської
перевірки знань з питань
ради (Київської міської державної адміністрації) від
охорони праці посадових осіб
10.12.2009 № 1381, проведено перевірку знань з питань
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та спеціалістів підприємств,
охорони праці 310 посадових осіб та спеціалістів
установ та організацій міста
підприємств, установ та організацій м. Києва, які пройшли
Києва
навчання в навчальних центрах
Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві
Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина
Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва
Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини
356
Реставрація
та
розвиток
2018-2020
У процесі
У 2018 році проводилися організаційні роботи щодо
об’єктів культурної спадщини,
виконання
проведення реставрації 6 об’єктів культурної спадщини:
а також створення умов для
1. Проект
«Ремонтно-реставраційні
роботи
фасаду,
сучасного використання таких
пошкоджених
приміщень,
покрівлі,
улаштування
об’єктів
(у
т. ч.
їх
блисковказахисту
приватного
будинку
купця
пристосування до туристичної
М. Апштейна» по вул Спаській, 12:
та музейної діяльності)
- укладено договір на виконання ремонтно-реставраційних
робіт з підрядною організацією ТОВ «Будівельнореставраційна фірма «Відродження» (11.07.2018);
- укладено договір з КП «Київблагоустрій» на подовження
терміну дії відновлення благоустрою після проведення
ремонтно-реставраційних робіт (06.08.2018);
- укладено
договір
з
проектною
організацією
ПП «Сервісінвест» на коригування проекту ремонтнореставраційних робіт (10.09.2018);
- Державною
архітектурно-будівельною
інспекцією
України внесено зміни в дозвіл (в частині зміни підрядника)
на проведення ремонтно-реставраційних робіт (29.09.2018)
та внесено зміни в частині коригування проекту
(20.12.2018);
2. Проект «Ремонтно-реставраційні роботи, гідроізоляція
фундаментів та підвальних приміщень житлового будинку
Биковського» по вул. Костянтинівській, 6/8:
- укладено договір на виконання ремонтно-реставраційних
робіт з підрядною організацією ТОВ «Будівельнореставраційна фірма «Відродження» (11.07.2018);
- укладено договір з КП «Київблагоустрій» на подовження
терміну дії відновлення благоустрою після проведення
ремонтно-реставраційних робіт (06.08.2018);
- Державною
архітектурно-будівельною
інспекцією
України внесено зміни в дозвіл (в частині зміни підрядника)
на проведення ремонтно-реставраційних робіт (29.09.2018);
3. Проект «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та
пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового
будинку ювеліра Захара Брезгунова» по вул. Андріївській
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357

Розроблення
програм
із
залучення грантів, благодійних
коштів та інвестицій

2019-2020

Термін реалізації
не настав

358

Вдосконалення
механізмів
залучення
інвесторів
до
реставраційних
робіт
на
об'єктах культурної спадщини
м. Києва (у т. ч. шляхом
надання субсидій та пільг)

2019-2020

Термін реалізації
не настав

5
узвіз, 5/31:
- укладено
договір
з
проектною
організацією
ПП «Сервісінвест» на коригування проекту ремонтнореставраційних робіт (14.06.2018);
4. Проект «Реставрація адміністративної будівлі» по вул.
Борисоглібській, 6:
- отримано позитивний експертний висновок на проектнокошторисну документацію (13.06.2018);
- підготовлені вихідні дані для закупівлі послуги на
проведення ремонтно-реставраційних робіт- тендер не
відбувся за відсутністю учасників (06.08.2018);
5. Проект «Реставрація корпусу настоятеля та проскурні
Братського монастиря» по вул. Сковороди, 2:
- отримано
позитивний
експертний
звіт
в
ДП «Спеціалізована державна експертна організація»
проекту (стадія «П») на проведення ремонтнореставраційних робіт (21.09.2018);
- укладено договір з ПП «Сервісінвест» на розробку
проектно-кошторисної
документації
(стадія
«Р»)
(04.12.2018);
- виконано 50% роботи з розробки проектно-кошторисної
документації (стадія «Р»);
6. Проект «Реставрація корпусу № 16 – келії Флорівського
монастиря» по вул. Флорівській, 6/8:
- отримано
позитивний
експертний
звіт
в
ДП «Спеціалізована державна експертна організація»
(12.12.2018)
Реалізація заходу запланована з 2019 року

Реалізація заходу запланована з 2019 року
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Реалізація
заходу
здійснюватиметься в рамках
виконання міської цільової
програми
«Охорона
культурної
спадщини
м. Києва на 2019-2021 роки»,
рішення про затвердження
якої прийнято
на сесії
Київради 18.12.2018
Реалізація
заходу
здійснюватиметься в рамках
виконання міської цільової
програми
«Охорона
культурної
спадщини
м. Києва на 2019-2021 роки»,

202
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359

360

361
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Опрацювання
механізму
створення спеціального фонду
міського
бюджету
для
фінансування
охорони
культурної спадщини

2019-2020

Термін реалізації
не настав

5

Реалізація заходу запланована з 2019 року

Завдання 1.2. Контроль за належним утриманням та збереженням об’єктів культурної спадщини
Здійснення інвентаризації та
2018-2020
Виконано
Проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини,
паспортизації
об’єктів
(завдання
за підсумками якої підготовлено облікову документацію на
культурної спадщини, охорона
2018 року)
90 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру
та контроль за їх станом
нерухомих пам`яток України.
Підготовлено 14 облікових паспортів нового зразка на
пам`ятки місцевого значення. Облікову документацію
розглянуто на 9 засіданнях Науково-методичної ради
Київського науково-методичного центру по охороні,
реставрації та використанню пам`яток історії, культури і
заповідних територій та на 24 засіданнях Консультативної
ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту
культури та Департаменту охорони культурної спадщини.
До Міністерства культури України направлено подання на
41 об`єкт культурної спадщини для вирішення питання
щодо їх занесення до Державного реєстру нерухомих
пам`яток України.
Проведено обстеження об`єктів культурної спадщини для
підготовки охоронних договорів. Згідно зі зверненнями
виготовлено 188 проектів охоронних договорів.
Згідно з планом проведено моніторинг виконання
власниками (користувачами) 88 об’єктів культурної
спадщини умов охоронних договорів та проведено роботу з
власниками (користувачами) 66 об’єктів культурної
спадщини, на які не укладено охоронні договори
Систематична
робота
з
2018-2020
Виконано
У 2018 році Київським науково-методичним центром по
виявлення
нових
об’єктів
(завдання
охороні, реставрації та використанню пам’яток історії,
культурної
спадщини
та
2018 року)
культури і заповідних територій виконавчого органу
ініціювання
процедури
їх
Київської міської ради (Київської міської державної
включення до Державного
адміністрації) проводилася робота з виготовлення облікової

6
рішення про затвердження
якої прийнято
на сесії
Київради 18.12.2018
Реалізація
заходу
здійснюватиметься в рамках
виконання міської цільової
програми
«Охорона
культурної
спадщини
м. Києва на 2019-2021 роки»,
рішення про затвердження
якої прийнято
на сесії
Київради 18.12.2018

203
1

2
реєстру нерухомих
України

3

4

пам’яток

362

Створення
окремого
структурного підрозділу КМДА
з питань охорони культурної
спадщини

2018

Виконано

363

Посилення
співпраці
між
КМДА та ЦОВВ у сфері
охорони культурної спадщини
міста Києва, у т. ч. шляхом
створення дорадчих органів

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

364

Розвиток потенціалу територій
Державного
історикоархітектурного
заповідника
«Стародавній Київ», музею
«Київська фортеця» та пам’яток
містобудування
місцевого
значення
Підготовка пропозицій щодо
збільшення
повноважень
органів охорони культурної
спадщини
та
розміру
фінансових
санкцій
за
порушення законодавства у
сфері
охорони
культурної
спадщини

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

Виконано

Розроблення
пам’яткоохоронної
документації
з
визначенням територій, меж та

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

365

366

5
документації на 15 об’єктах для подальшої пропозиції
внесення їх до Переліку щойно виявлених об’єктів
культурної спадщини.
В перелік щойно виявлених об’єктів культурної спадщини
внесено 13 об’єктів
Затверджено положення про Департамент охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2018
№ 381) та його структуру (розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.03.2018 № 513)
Проведено 24 засідання Консультативної ради з питань
охорони культурної спадщини Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та Департаменту охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), до складу
якої
увійшли співробітники
центральних органів
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини
Складено Анотований каталог об`єктів культурної
спадщини
Державного
історико-архітектурного
заповідника «Стародавній Київ».
Проводилася розробка науково-проектної документації
«Режими використання території пам`ятки містобудування
місцевого значення «Комплекс споруд Контрактової
площі», Х ст. - кін. ХХ ст.»
Напрацьовані зміни до Закону України «Про охорону
культурної спадщини»:
- зареєстровано у Верховній Раді України законопроект від
26.03.2018 № 8202 «Про внесення змін до деяких законів
України з питань удосконалення системи охорони
культурної спадщини», який 19.06.2018 прийнято в
першому читанні;
- прийнято рішення Київської міської ради від 17.05.2018
№ 831/4895 «Про звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України щодо заходів, спрямованих на
збереження та охорону культурної спадщини»
Розглянуто та затверджено:
- межі та режими:
 пам`ятки історії місцевого значення «Місце бойових
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204
1

367

2
режимів використання
охорони пам’яток

3

4

5
дій та масової загибелі та масової загибелі громадян в
районі вулиці Інститутської у місті Києві під час акцій
протесту у лютому 2014»;
 використання території та зон охорони пам`ятки
архітектури місцевого значення «Жилий будинок» по
бульв. . Шевченка, 34;
- зони охорони пам`ятки архітектури місцевого значення
«Садиба міська Ф. Г. Міхельсона» по вул. Пушкінській, 3537.
Крім того, проводилася розробка науково-проектної
документації «Режими використання території пам`ятки
містобудування місцевого значення «Комплекс споруд
Контрактової площі», Х ст.-кін. ХХ ст.».
Пропозиції та зауваження до проекту історикоархітектурного опорного плану, який поданий на розгляд
Міністерства культури України (21.06.2018)

Виконано
(завдання
2018 року)

У 2018 році:
- презентовано тестову версію «Інформаційної бази
пам’яток культурної спадщини», яка включає в себе низку
розділів, серед яких: місцезнаходження об’єкту, охоронний
номер, категорія об’єкту (пам’ятка історії, ландшафту,
мистецтва, містобудування, архітектури тощо), технічний
стан, статус об’єкту і форма власності та власник (якщо це
приватна власність), судові справи (якщо є) тощо;
- здійснювалося
наповнення
бази
даних
модуля
інформаційно-аналітичної системи «Майно»:
 внесено облікову документацію по 55 об’єктам в якості
вихідних даних та облікову документацію по
369 об’єктам
Державного
історико-архітектурного
заповідника «Стародавній Київ»;
 внесено інформацію по 93 об’єктам культурної
спадщини (54 садибних комплекси, 39 пам`яток
археології)
Державного
історико-архітектурного
заповідника «Стародавній Київ»;
 проводилося коригування і доповнення внесеної
облікової документації по об`єктам культурної
спадщини
Державного
історико-архітектурного
заповідника «Стародавній Київ»;
 внесено інформацію по 919 об`єктам культурної
спадщини Печерського та частини Шевченківського
району;

зон

Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини
Створення
міського
2018-2020
електронного
каталогу
пам’яток
історії,
монументального
мистецтва,
архітектури та археології
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369

370
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Створення
інтернет-порталу
«Культурна спадщина міста
Києва» та інтерактивної карти
об’єктів культурної спадщини,
яка серед іншого міститиме
інформацію
про
балансоутримувачів
таких
об’єктів, їх поточний стан,
фотозображення тощо
Здійснення
культурнопросвітницької,
науководослідної діяльності у сфері
охорони
та
популяризації
історико-культурної спадщини

2018-2020

У процесі
виконання

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Реалізація соціально-освітнього
проекту
«Туристичне
ознакування
Києва»,
встановлення охоронних дощок
та інформаційних вивісок на
об’єктах культурної спадщини
міста Києва з QR кодами, що
надає
змогу
зчитування
історичної інформації

2019-2020

Термін реалізації
не настав

5
 оцифрована вся документація, яка зберігається в Фонді
науково-проектної документації Київського науковометодичного центру по охороні, реставрації та
використанню пам`яток історії, культури і заповідних
територій на об`єкти культурної спадщини, розташовані
в межах ДІАЗ «Стародавній Київ»
Розроблено
та
презентовано
програмний
модуль
«Культурна спадщина міста Києва» у складі інформаційноаналітичної
системи
«Майно»
(https://gis.kyivcity.gov.ua/map/addr_reestr#map=12//50.41726
883571085//30.48465728759766&&layer=9635591070826271v:1|op:1//1694905893470080507-v:1)

У 2018 році організовано та проведено:
- 12 засідань лекторію в рамках проекту «Михайлівські
зустрічі»;
- захід «Ніч в музеї» до Міжнародного дня музеїв
(18.05.2018);
- Всеукраїнську
науково-практичну конференцію
з
міжнародною участю «Культурна спадщина і сталий
розвиток» (14.12.2018);
- виставки:
 «Київ. Мода. 1920-1960» (червень-вересень 2018 року),
 «Київ
історичний.
Повернення
в
майбутнє»
(16.11-30.11.2018);
 «Археологічний портрет стародавнього Києва: життя
рибалки,
фальшивомонетника,
митника...
(за
матеріалами
розкопок
архітектурно-археологічної
експедиції у 2016–2018 рр. під керівництвом Гліба
Івакіна)» (12.12-30.12.2018)
Реалізація заходу запланована з 2019 року

6

206
1
371

2
Сприяння формуванню у киян
почуття
патріотизму
і
національної свідомості

3
2018-2020

4
Виконано
(завдання
2018 року)

5
У 2018 році проведено:
- урочистості
біля
пам’ятників
Т. Шевченку
та
М. Грушевському з нагоди Дня Соборності України
(22.01.2018);
- культурно-просвітницький захід з нагоди 100-річчя бою
під Крутами «Вечір пам’яті Героїв Крут», який проведено
спільно з Українським інститутом національної пам’яті
(31.01.2018);
- урочистості з нагоди 22-ї річниці Конституції України
(25.06-27.06.2018);
- урочистості з нагоди Дня Державного прапору України та
27-ї річниці незалежності України (23.08-24.08.2018);
- заходи з вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру
(15.09-26.09.2018);
- заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи (19-23.11.2018).
Крім того, проведено засідання комісії з питань
найменувань (13 та 23.03.2018, 22.06.2018, 10.07.2018) та
комісії з питань встановлення пам’ятних знаків у м. Києва
(28.03.2018, 26.06.2018, 22.10.2018)

Сектор 3.2. Культура
Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою
Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури
372
Проведення
вуличних
2018-2020
Виконано
Всього у 2018 році проведено понад 50 проектів, що
театральних
фестивалів
та
(завдання
уявляють собою низку фестивалів, флешмобів, програм,
концертних
програм,
2018 року)
концертів та інших вуличних заходів, серед яких:
флешмобів
- низку
флешмобів
Муніципальною
академічною
чоловічою хоровою капелою ім. Л. Ревуцького:
 з нагоди новорічних свят(13.01.2018);
 з нагоди Всесвітнього дня вишиванки (17.05.2018);
 з нагоди відзначення Дня незалежності України
(23.08.2018) тощо;
- концертні програми на Софійській площі в рамках
новорічно-різдвяних
свят
(01.01–14.01.2018,
19.1231.12.2018);
- Міжнародний
джазовий
фестиваль
«Єдність»
(16.03-17.03.2018);
- концертну програму «Рокам ніколи пам’яті не стерти»
(08.05–09.05.2018);
- фестиваль культури східноєвропейських євреїв «Київ
Клезмер Фест» (12.02–13.05.2018);
- міжнародний фестиваль медіа-мистецтва та медіа-арту
«KLF – Kyiv Lights Festivаl 2018» (18.05–20.05.2018);
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- Міжнародний фестиваль «Київський тиждень мистецтва
«Kyiv Art Week»(18.05–27.05.2018);
- святкову концертну програму в рамках «Фестивалю
чемпіонів УЄФА – 2018» та Дня Києва (27.05.2018);
- ХІІ Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над
Дніпром» за участю близько 30 кращих хорових
аматорських колективів з усієї України та Національного
академічного
українського
народного
хору
ім. Г. Г. Верьовки (27.05.2018);
- Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»
(26.05–02.06.2018);
- міжнародний музично-театральний фестиваль «O-Fest»
(09.06-10.06.2018);
- Мистецький проект «До України повернусь»: концерт
зірок світової опери у супроводі симфонічного оркестру на
Софійській площі (23.06.2018):
- кіно-відеофестиваль «Відкрита ніч» (01.07.2018);
- фінал Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів
(15.07.2018);
- святкову концертну програму «Мистецькі перлини
Києва»,
присвячена
Дню
незалежності
України
(23.08.2018);
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс за участю творчих
колективів «Ти у серці моїм, Україно» (24.08-25.08.2018);
- арт-проект класики джазу «Нічні серенади» в рамках
Міжнародного фестивалю мистецтв «Діалоги культур»
(25.08.2018);
- Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок
«pUp.pet» (08.09.2018);
- патріотичний
фестиваль
«Голосіївська
криївка»
(09.09.2018);
- Свято «День народження Андріївського узвозу»:
концертні програми, музичну екскурсію Андріївським
узвозом (8.09–09.09.2018);
- конгрес мистецької громади міста «Мистецька вісь»:
святкове відкриття театрального сезону 2018-2019 та
«Показ театральної моди» (театралізована хода і виступи
артистів: від Хрещатик по вулицях Прорізній та Ярославів
Вал до Львівської площі. Театралізований показ
театральних костюмів біля адміністративного комплексу за
адресою вул. Хрещатик, 36 (30.09.2018)
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Протягом звітного періоду:
- створено
проект
реставрації
будинку-пам’ятки
архітектури з пристосуванням під музей;
- проведено відкриті торги на реставраційні роботи
(06.06.2018);
- підготовлено дозвільну документацію та розпочато
реставраційні роботи;
- атрибутовано 142 архівних документів для поповнення
фондів музею
374
Проведення
перших
2018-2019
У процесі
У 2018 році відбулася виставка переможниць конкурсу
персональних виставок митців
виконання
Анни Дубовик та Злати Новикової «Мегаполіс. Timelapse»
у Київській міській галереї
(27.11–04.12.2018).
мистецтв «Лавра»
Проект має розвиток і буде продовжено у 2019 році
375
Створення
європейського
2018
Виконано
На виконання пункту 3 рішення Київської міської ради від
культурно-мистецького центру
12.12.2016 № 587/1591 «Про реорганізацію державного
на базі майнового комплексу
комунального підприємства кінотеатру «Краків –
кінотеатру «Краків»
07.05.2018 припинено діяльність ДКП «Краків» та створено
КП «Європейський культурний центр «Краків»
376
Вироблення
спільно
з
2018-2019
У процесі
Організаційним комітетом з підготовки презентації
національно-культурними
виконання
Концепції
комунального
підприємства
«Київський
громадами м. Києва єдиної
муніципальний
дім
національностей»
вироблено
Концепції
створення
пріоритетні
завдання
комунального
підприємства,
Київського
муніципального
органічно поєднавши загальнодержавні інтереси та права
дому
національностей,
громадян на збереження своєї етнокультурної та мовної
реалізація проекту щодо його
приналежності.
створення
Презентацію
Концепції
створення
Київського
муніципального дому національностей заплановано на
квітень 2019 року
Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу
377
Комплексний
ремонт
та
модернізація об’єктів культури
(у
т. ч.
модернізація
їх
матеріально-технічної бази):
377.1
- кінотеатрів
«Лейпциг»,
2018-2019
У процесі
Розроблено проектно-кошторисну документацію.
«Флоренція», «Київська Русь»,
виконання
Отримано позитивні висновки експертизи. Проведено
«Братислава»,
«Промінь»,
електронні закупівлі. Укладено договори на проведення
«Старт»,
здійснення
робіт з капітального ремонту дахів, приміщень, фасадів,
модернізації обладнання для
інженерних мереж та робіт з благоустрою території
кінопоказу
кінотеатрів.
Роботи з капітального ремонту будівель кінотеатрів
продовжено
373

2
Відкриття музею «Іван Франко
і Київ»

3
2018-2020

4
У процесі
виконання
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1
377.2

377.3

377.4

377.5

377.6

377.7

377.8

377.9

2
- головних
навчальних
корпусів
і
гуртожитку
Київського інституту музики
ім. Р. М. Глієра
- коледжу хореографічного
мистецтва
«Київська
муніципальна академія танцю
імені Сержа Лифаря»
- національного
музею
мистецтв ім. Богдана
та
Варвари Ханенків

3
2018-2019

4
Виконано
(завдання
2018 року)

5
Завершено роботи з капітального ремонту фасадів головних
навчальних корпусів і гуртожитку Київського інституту
музики ім. Р. М. Глієра та з капітального ремонту мереж
електропостачання
Завершено роботи з капітального ремонту вуличних сходів
коледжу
хореографічного
мистецтва
«Київська
муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

2018-2019

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

У процесі
виконання

- ремонтно-оздоблювальні
роботи
фасаду
будівлі
комунального закладу «Центр
художньої
та
технічної
творчості «Печерськ»
- реставрація будівлі музею
видатних діячів української
культури
Лесі
Українки,
Миколи
Лисенка,
Панаса
Саксаганського,
Михайла
Старицького з пристосуванням
під експозицію музею «Іван
Франко і Київ»
- ремонтно-реставраційні
роботи у приміщеннях музеюмайстерні І. П. Кавалерідзе
- роботи з реставрації та
пристосування будинку № 5 на
вул. Дегтярівській
Шевченківського
району
м. Києва
під
театральновидовищний заклад «Київська
мала опера»
- ремонтно-реставраційні
роботи
будівель
закладів
культури, які віднесені до
об’єктів культурної спадщини

2018-2019

У процесі
виконання

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2019

Не виконано

2018-2020

У процесі
виконання

Розроблено
проектно-кошторисну
документацію
за
проектом «Реставрація та пристосування будинку № 5 на
вул. Дегтярівській Шевченківського району м. Києва під
комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад
культури «Київська мала опера».
Роботи будуть продовжені

2018-2020

У процесі
виконання

Отримано позитивні висновки експертизи, проведено
електронні закупівлі, укладено договори (11.07.2018) на
проведення ремонтно-реставраційних робіт та робіт з
розробки проектно-кошторисної документації.
Роботи будуть продовжені

6

Розроблено
проектно-кошторисну
документацію
за
проектом «Реставрація флігеля національного музею
мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків на
вул. Терещенківській, 15», яка потребує коригування з
урахуванням передачі музею ще однієї будівлі.
Роботи будуть продовжені
Розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано
позитивний висновок експертизи, проведено електронні
закупівлі, проведено капітальний ремонт приміщень
«Центру художньої та технічної творчості «Печерськ».
Велися роботи з капітального ремонту фасаду
Виконано заплановані будівельні роботи в приміщеннях
музею в межах доведених асигнувань

Роботи не велися

Фінансування
робіт
бюджету міста Києва
2018 році не передбачено
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1
377.10

377.11

378

379

2
- розробка
проектнокошторисної документації на
ремонтно-реставраційні роботи
будівлі музею видатних діячів
української
культури
Лесі
Українки, Миколи Лисенка,
Панаса
Саксаганського,
Михайла
Старицького
(вул. Жилянська, 96)
- ремонтно-реставраційні
роботи приміщень колишнього
будинку
культури
заводу
«Більшовик» (просп. Перемоги,
38, літ. А) з метою створення на
його базі сучасного культурномистецького центру
Розвиток музейної справи:
покращення умов зберігання
фондів, оцифрування найбільш
цінних пам’яток

3
2018-2020

4
Не виконано

5

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Розроблено
проектно-кошторисну
документацію
за
проектом «Ремонтно-реставраційні роботи приміщень
(колишній ПК заводу «Більшовик») на просп. Перемоги, 38,
літ. А»

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Модернізація бібліотек шляхом
їх інформатизації, створення
сучасних
бібліотечних
просторів (бібліохабів)

2018-2019

У процесі
виконання

У 2018 році:
- частково оновлено експозицію «Гетьман Павло
Скоропадський…» в Музеї гетьманства;
- оснащено охороно-пожежною сигналізацією та здійснено
ремонти у двох фондосховищах Музею театрального,
музичного та кіномистецтва України;
- взято на електронний облік 2087 музейних предметів
У 2018 році:
- презентовано:
 оновлений простір Міської спеціалізованої молодіжної
бібліотеки «Молода гвардія»;
 ІІ чергу оновленого простору Центральної бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.
- продовжувалися роботи із створення бібліохабів на базі
бібліотек № 115 для дітей Центральної бібліотечної
системи Деснянського району, ім. Зої Космодем'янської
для дітей Центральної бібліотечної системи Дарницького
району,
Центральної
бібліотечної
системи
Шевченківського району ім. М. Костомарова, Центральної
бібліотечної
системи
Шевченківського
району,
Центральної
бібліотечної
системи
«Свічадо»
Святошинського району, ім. П. Тичини Дніпровського
району;
- відкрито оновлений простір Бібліотеки для дітей на
Подолі (вул. Межигірська, 25);
- реалізовано Громадський проект «БІБЛІОХАБ для людей

Роботи не велися

6
Фінансування
робіт
бюджету міста Києва
2018 році не передбачено

-
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з вадами зору» на базі Центральної районної бібліотеки
«Свічадо» ім. П. Тичини Дніпровського району; «Цифрова
бібілотека Києва» у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки,
творчий простір для творчих людей» «KPI Creative Tawer»
у Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей;
- встановлено обладнання для людей з вадами зору в
Публічній бібліотеці імені Лесі Українки за рахунок
благодійних коштів

6

Оперативна ціль 2. Актуалізація та просування культурної пропозиції
Завдання 2.1. Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог
380
Організація
великих
культурних подій (у т. ч.
шляхом залучення приватного
сектора):
380.1
- міжнародний
конкурс
2018-2020
Виконано
Проведено Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті
молодих
піаністів
пам’яті
Володимира Горовиця за номінаціями «Горовиць-дебют» та
Володимира Горовиця
«Молодша група». У заході взяло участь 70 конкурсантів із
5 країн світу (18.04-25.04.2018)
380.2
- міжнародний
музично2018-2020
Виконано
Проведено
VI
Міжнародний
музично-театральний
театральний фестиваль «Офестиваль «О-ФЕСТ» (09.06-10.06.2018)
ФЕСТ»
380.3
- фестиваль MotoOpenFest
2018-2020
Виконано
Проведено фестиваль MotoOpenFest (16.06-17.06.2018)
380.4

- міжнародний
сучасного
«ГогольFest»

фестиваль
мистецтва

2018-2020

Не виконано

380.5

- київський
міжнародний
кінофестиваль
«Молодість»
тощо
Стимулювання
культурної
пропозиції
та
просування
культурних
ініціатив
на
районному рівні
Проведення
культурномистецьких
заходів
на
концертних
майданчиках,
розташованих на лівому березі
річки
Дніпро,
з
нагоди
державних та міських свят

2018-2020

Виконано

Проведено
Київський
міжнародний
«Молодість» (27.05-03.06.2018)

2018-2020

Виконано

2018-2020

Виконано

Проведено районні культурно-мистецькі заходи з нагоди
новорічно-різдвяних свят, Водохреща і Масляної,
Великодня, Дня пам’яті та примирення, Дня незалежності
України
Проведено районні культурно-мистецькі заходи з нагоди
новорічно-різдвяних свят, Водохреща і Масляної,
Великодня, Дня пам’яті та примирення, Дня незалежності
України, різдвяно-новорічний мистецький проект «Зимова
«Країна мрій» на лівому березі»
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382

В
процесі
підготовки
організаторами
прийнято
рішення
про
проведення
фестивалю «ГОГОЛЬFEST» в
іншому місті –Маріуполі
кінофестиваль
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2
Проведення
мистецьких
конкурсів
з
визначення
культурно-мистецьких
проектів, для реалізації яких
передбачається
надання
фінансової
підтримки
з
бюджету м. Києва
Участь
в
організації
та
проведенні заходів проектівпереможців
громадського
бюджету (бюджету участі)
міста Києва

3
2018-2020

4
Виконано

5
Проведено 20 мистецьких конкурсів на кращі культурномистецькі проекти, для реалізації яких передбачається
фінансова підтримка з бюджету м. Києва, за 7 проектами
(https://dk.kievcity.gov.ua/news/2870.html).
В рамках конкурсів розглянуто 32 конкурсні пропозиції та
визначено 16 переможців

2018-2020

У процесі
виконання

385

Надання
пропозицій
до
щорічного єдиного календаря
культурно-масових подій міста
Києва

2018-2020

Виконано

386

Надання можливості доступу
до унікальних для міста послуг
музеїв

2018-2020

Виконано

В рамках відповідного громадського проекту проведено
«Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості
«Сонячний каштанчик», у якому взяли участь майже
1000 учасників, 22 творчі колективи з 10 країн (Індія, Гана,
Монголія, Туреччина, Польща, Болгарія, Литва, Молдова,
Чорногорія), 6 творчих колективів України (24.05–
30.05.2018).
Кошти на реалізацію проекту-переможця громадського
бюджету «Цифрова бібліотека Києва» передбачені
Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих
м. Києва. Закуплено оргтехніку та частково оцифровано
літературу бібліотеки.
Кошти на реалізацію проекту-переможця громадського
бюджету «КРІ Creative Tower» передбачені Центральній
бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей. Проведено
закупівлю канцелярських та господарських товарів для
творчого проекту.
Кошти на реалізацію проекту-переможця громадського
бюджету «Русанівка – культурний центр «Краків»
передбачені КП «Київкінофільм» (проектування та
встановлення сонячних станцій на даху будівлі
Європейського культурного центру «Краків»). Частину
робіт виконано в межах профінансованих обсягів –
1 553,0 тис. грн. Роботи будуть продовжені у ІІ півріччі
2019 року
Пропозиції до щорічного єдиного календаря культурномасових подій міста Києва на 2018 рік надані у грудні
2017 року.
Пропозиції до єдиного календаря культурно-масових подій
міста Києва на 2019 рік надано у грудні 2018 року
Один день на місяць у кожному музеї проходить «День
відкритих дверей», коли усі верстви населення відвідують
заклади безкоштовно.
Продовжувалося втілення довготривалих проектів: «КИЇВ:
КУЛЬТУРА
БЕЗ
ОБМЕЖЕНЬ»,
«PUR
VITAL»,
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Проведення виставок (у музеях
комунальної власності міста та
центральних
міських
бібліотеках)
Оновлення фондів бібліотек (у
т. ч. на електронних носіях)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Виконано
(завдання
2018 року)
Завдання 2.2. Забезпечення культурних закладів професійними кадрами
Формування творчого складу
2018-2020
Виконано
закладів
культури
на
(завдання
конкурсних
засадах,
2018 року)
підвищення
професійної
компетенції
(відвідування
спеціалізованих
курсів,
семінарів, практикумів тощо).
Підвищення рівня матеріально2018-2020
Виконано
технічного забезпечення
(завдання
2018 року)

Залучення до роботи в закладах
культури
працівників,
які
мають
сучасну
освіту
у
відповідній
галузі,
або
успішний фаховий досвід

2018-2020

2018-2020

Завдання 2.3. Просування культурної пропозиції
Популяризація
сучасного
2018-2020
актуального
українського
мистецтва
(проведення
мистецьких
конкурсів,
флешмобів,
розміщення
інформації про культурні події
на туристичних порталах)

У процесі
виконання

Виконано
(завдання
2018 року)

5
«Культурний декрет»
У 2018 році проведено у:
- музеях міста Києва – 379 виставок;
- центральних міських бібліотеках – 590 книжкових
виставок
До публічних бібліотек Києва надійшло 91765 примірників
нових видань (зокрема на електронних носіях – 430)
Відповідно до затвердженого графіку проведено спеціальні
курси підвищення професійної компетентності для
педагогічних працівників мистецьких шкіл та закладів
культури (кількість слухачів – 370 осіб)

Оновлено матеріально-технічне забезпечення 3 закладів
освіти (шкіл мистецтв), підпорядкованих Департаменту
культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
Виконання цих заходів профінансовано в обсязі
12628,0 тис. грн
Постійно проводиться моніторинг мистецьких шкіл сфери
управління Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо потреби у педагогічних працівниках.
Інформація відображається у регіональному замовленні на
підготовку фахівців згідно з потребами у виробничих
кадрах мистецьких шкіл та враховується при подальшому
працевлаштуванні випускників вищих закладів освіти
мистецького спрямування, підпорядкованих Департаменту
культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Проведено:
- Цикл святкових ювілейних концертів з нагоди 150-річчя
заснування Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра;
- ХХІІІ Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень»);
- Всеукраїнський
фестиваль
недержавних
театрів
«Відкрита сцена» («Open Stage»);
- Фестиваль урбаністичної поезії «На київських пагорбах»;
- Всеукраїнський конкурс бандуристів «Кубок Києва»;
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Розширення
культурних
зв’язків в європейському та
світовому
культурному
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мистецьких
проектах
та
фестивалях

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
- Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку»;
- міжнародний
інструментальний
конкурс
Євгена
Станковича;
- міжнародний джазовий фестиваль «Єдність»;
- урочисту церемонію вручення театральної премії
«Київська пектораль»;
- VIІІ Всеукраїнський фестиваль писанок;
- Культурно-мистецький проект «Художники Києва –
рідному місту»;
- Міжнародний фестиваль-конкурс танців народів світу
«Веселкова Терпсихора»;
- флешмоби Муніципальною академічною чоловічою
хоровою капелою ім. Л. М. Ревуцького:
 з нагоди новорічних свят;
 з нагоди Всесвітнього дня вишиванки;
 до Дня незалежності України тощо;
- Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа
мистецтва «LINOLEUM»;
- Мистецький проект «JAZZ KOLO»;
- V фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків
«Чілдрен Кінофест»;
- Міжнародний фестиваль фільмів, теле- і радіопрограм
«Золоте курча»;
- XVIII
церемонія
нагородження
переможців
Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова»;
- Культурологічний соціальний проект «КОД» (Культура.
Освіта. Духовність) тощо
У 2018 році проведено:
- міжнародний фестиваль «Київський тиждень мистецтва
(KYIV ART WEEK);
- культурно-мистецький проект Міжнародний фестиваль
світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival;
- фестиваль «Французька весна в Україні» із музичносвітловою виставою «Повітря»;
- «Дні Латвійського кіно в Україні»;
- міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kiev Fest»;
- фестиваль MotoOpenFest;
- мистецький проект «В Україну повернусь»;
- міжнародний музично-театральний фестиваль «O-FEST»;
- міжнародний театральний фестиваль камерних театрів
AndriyivskyFest;
- Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок
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«pUp.pet»;
- міжнародний
інструментальний
конкурс
Євгена
Станковича;
- ХVІІ Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність»;
- міжнародний фестиваль-конкурс танцю народів світу
«Веселкова Терпсихора»;
- міжнародний фестиваль «Київські музичні прем`єри»;
- міжнародні
проекти
Київського
національного
академічного театру оперети за підтримки Посольств
Угорщини, Польщі, Грузії, Литви, Азербайджана;
- ІІ міжнародний конгрес «Театр крокує Європою» на базі
Київського академічного театру «Золоті ворота» тощо.
Взято участь у:
- міжнародній туристичній виставці «ІТВ Berlin» у
м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина), під час
проведення якої артисти Українського академічного
фольклорно-етнографічного
ансамблю
«Калина»
виступили з концертними програмами (09.03-13.03.2018);
- міжнародному театральному форумі «M.@rt.контакт2018» у м. Могильов (Республіка Білорусь), на якому
артисти Київського академічного театру «Золоті ворота»
виступили з виставою «Тату, ти мене любив?»
(25.03-27.03.2018);
- щорічному Міжнародному фестивалі барокової музики у
м. Ліон (Французька Республіка), на якому артисти
ансамблю «Благовість» концертно-театрального закладу
культури
«Український
академічний
фольклорноетнографічний ансамбль «Калина» виступили у спільному
концерті з Хором Асоціації дружин дипломатів
Міністерства закордонних справ Італії (23.03.2018);
- XIV угорському фестивалі танцю в м. Дьор (Угорська
Республіка), під час якого виступив Київський академічний
театр «Київ Модерн-балет» (18.06-24.06.2018);
- XI Міжнародному фестивалі народних танців у м. Ізмір
(Турецька Республіка), під час якого виступив Український
академічний
фольклорно-етнографічний
ансамбль
«Калина» (26.08-02.09.2018);
- XXIII Міжнародному театральному фестивалі у м. Брест
«Белая Вежа» (Республіка Білорусь), під час якого
виступив
Київський
академічний
театр
ляльок
(14.09-15.09.2018) тощо.
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культурномистецьких подій міста на
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Умова 1. Фінансове забезпечення
395
Гармонізація міських програм з
положеннями
Стратегії
розвитку
міста Києва
до
2025 року
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Столичні заклади культури презентували своє мистецтво за
кордоном:
- Київський національний академічний театр оперети
представив концертні програми у містах Польщі, Литви,
Норвегії;
- Український академічний фольклорно-етнографічний
ансамбль «Калина» виступив у Стокгольмі (Королівство
Швеція), Стамбулі (Турецька Республіка), Равенні
(Італійська Республіка), Рош-ла-Мольєрі (Французька
Республіка), Сен-Гілені (Королівство Бельгія), брав участь
у ХІ Міжнародному фестивалі народних танців (Турецька
Республіка, м. Ізмір);
- Київський
академічний
театр
«Золоті
ворота»
презентував вистави у Мінську і Могильові (Республіка
Білорусь), Єревані (Республіка Вірменія), Празі (Чеська
Республіка), брав участь у Міжнародному молодіжному
театрально-музичному фестивалі «JULA» у Мюнхені
(Німеччина);
- Київський муніципальний академічний театр опери і
балету для дітей та юнацтва презентував вистави в Італії;
- Київський академічний театр «Колесо» брав участь у
міжнародних театральних фестивалях у Румунії (м. Бирлад)
та Литві (м. Вісагінас)
Виконано
З метою популяризації заходів та залучення до них уваги
(завдання
киян та гостей міста здійснювалася інформаційна
2018 року)
підтримка, зокрема на офіційних туристичних он-лайн
ресурсах Києва: Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління
туризму та промоцій Київської міської державної
адміністрації, www.visitkyiv.travel
Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста
У стадії
виконання

У 2018 році у м. Києві діяло 25 міських цільових програм, з
яких 22 відповідають положенням Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року.
Три міських цільових програм не приведено у відповідність
до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, оскільки
вони мають вузьке спрямування (одна міська цільова
програма завершилася у 2018 році).
За 2018 рік структурними підрозділами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) розроблялися та проходили стадію
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5
погодження 23 проекти міських цільових програм.
Станом на 01.01.2019:
- схвалено 20 проектів міських цільових програм
розпорядженнями виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
- затверджено 16 міських цільових програм рішеннями
Київської міської ради
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) постійно координується робота розробників
проектів міських цільових програм з приведення проектів
міських цільових програм у відповідність до положень
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Станом на 01.01.2019 (за оперативними даними) до
бюджету міста Києва (з урахуванням офіційних
трансфертів) надійшло 57130,9 млн грн, що становить
99,6% річного плану.
Зокрема, доходи:
- загального фонду бюджету м. Києва становили
50447,8 млн грн (101,3% річного плану);
- спеціального фонду бюджету м. Києва становили
6683,1 млн грн (88,6% річного плану)
У звітному періоді проведено 7 засідань регіональної
комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в
м. Києві, на яких затверджено перелік інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку та розподіллено
кошти ДФРР на 2018 рік між 12 проектами на суму
322047,875 тис. грн.
Перелік проектів інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів ДФРР у 2018 році в м. Києві, затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня
2018 року № 372-р (зі змінами).
Проведено оцінювання 25 проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в
м. Києві на 2019 рік. Загальний рейтинговий список
проектів, що брали участь у попередньому конкурсному
відборі інвестиційних програм і проектів, які можуть
реалізуватися за рахунок коштів ДФРР в м. Києві у
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2019 році подано Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
України листом від 27.06.2018 № 002-668.
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від
13 червня 2018 року № 423-р на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку по м. Києву (капітальний
ремонт, реконструкція, будівництво, термомодернізація,
придбання обладнання тощо) за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету передбачені асигнування у
сумі 126827,98 тис. грн.
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Проведено Міжнародну конференцію «Впровадження
державно-приватних партнерств, спрямованих на потреби
людей: кращі міжнародні практики та рекомендації для
України і країн-сусідів» (05.06-06.06.2018) спільно з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, у
партнерстві з Європейською економічною комісією ООН,
Українським центром сприяння розвитку публічноприватного партнерства, з Міжнародною фінансовою
корпорацією, Швейцарським бюро співробітництва в
Україні, за підтримки ТОВ «Safe Roads of Ukraine», Baker &
McKenzie, Академії публічно-приватного партнерства. На
конференції представлено міські інвестиційні проекти,
зокрема в рамках державно-приватного партнерства,
організовано для учасників заходу виїзні робочі зустрічі
(Data center м. Києва (КП «Інформатика»), Олександрівська
клінічна лікарня м. Києва).
Взято участь у заході «Workshop Ukraine PPP Agency»
(07.06-08.06.2018), який об'єднав в м. Києві фахівців з
питань державно-приватного партнерства з міжнародних
фінансових інституцій, центральних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування. Підписано
Протокол про співробітництво в рамках реалізації проекту
(програми) міжнародної технічної допомоги «Інтегрований
розвиток міст в Україні» між виконавчим органом Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ
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Проведено низку зустрічей з представниками компанії ADF
Consulting, на яких представлені пріоритетні проекти
м. Києва для залучення можливих донорів для їх реалізації
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
спільно
з
Німецьким
товариством
міжнародного співробітництва GIZ організовано проведення
семінару на тему «Залучення інвестицій та сприяння
економічному розвитку
міста» для
представників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(23.04.2018)
Відповідно до переліків діючих проектів міжнародної
технічної допомоги за підтримки країн-донорів та
міжнародних організацій, що реалізуються в Україні та
пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
(http://me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=ukUA&tag=Spi
vrobitnitstvoZMizhnarodnimiFinansovimiOrganizatsiiamiTaZal
uchenniaMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogi)
виконавчий
орган Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у 2018 році реалізував такі проекти:
- «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні
(ЗМФІ-ІІ) впровадження» з урядом США через Агентство
США з міжнародного розвитку в рамках проекту
(01.10.2011-30.04.2018);
- «Термосанація»
у
бюджетних
установах
міста
Києва/«Укладання енергосервісних контрактів щодо
впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних
установах міста Києва» з Європейським банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР), як адміністратором
Фонду Східноєвропейського партнерства з питань
енергоефективності та екології (Е5Р) та Північною
екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment
Finance Corporation, НЕФКО) (01.01.2014-31.12.2018);
- «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних
вод і будівництво технологічної лінії по обробці та
утилізації осадів Бортницької станції аерації» для розробки
робочої документації на модернізацію Бортницької станції
очистки стічних вод з Японським агентством міжнародного
співробітництва (01.11.2015-30.03.2018);
- «Вдосконалення доступу для організацій громадського
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5
суспільства в Україні до надання соціальних послуг» з
Координатором
проектів
ОБСЄ
в
Україні
(06.08.2015-31.12.2018);
- «Надання підтримки місту Києву у впровадженні
Відкритого
бюджету»
з
Німецьким
товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХв (01.11.201631.07.2018);
- «Підтримка України в управлінні надзвичайними
ситуаціями» з Німецьким товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) ГмбХв (01.03.2015-31.12.2018);
- «Будівництво ліфту для реабілітаційного центру, м. Київ»
з Урядом США через Міністерство оборони США
(23.08.2018-27.09.2019).
На сьогодні м. Київ співпрацює з такими міжнародними
фінансовими організаціями: Європейський інвестиційний
банк, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР),
Світовий банк (World Bank), Міжнародна фінансова
корпорація (International Financial Organisation (IFC)).
У 2018 році з Європейським інвестиційним банком
здійснювалася реалізація 3 проектів:
- «Міський громадський транспорт України»;
- «Програма розвитку муніципальної інфраструктури
України»;
- «Безпека дорожнього руху в містах України» (також за
участі ЄБРР).
У рамках співпраці з ЄБРР здійснювалася реалізація
2 проектів з оновлення рухомого складу (кредитні угоди
укладені в 2007 році, рухомий склад закуплений та
експлуатується, наразі відбувається погашення позик).
У рамках співпраці зі Світовим банком – проект створення
системи швидкісного масового транспорту (MRT) для
громадських перевезень
Постійно діючою конкурсною комісією по залученню
інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації
об’єктів
житлового
та
нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженернотранспортної
інфраструктури
м. Києва,
утвореною
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 22.10.2007 № 1403 (зі змінами), схвалено пропозиції:
- ТОВ «Укрбуд Девелопмент» за власні кошти виконати
роботи з благоустрою території та встановлення садовопаркової скульптури на о. Муромець (протокол від
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5
25.01.2018 № 104/2018);
- ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за власні
кошти виконати роботи з благоустрою та реконструкції
частини публічного простору прилеглої до ПАТ «Київська
кондитерська фабрика «Рошен» у Голосіївському районі
(протокол від 25.01.2018 № 104/2018);
- громадянина Москалевського В.О. за власні кошти
виконати благоустрій та ремонтні роботи на території
«Київська фортеця» – фортифікації на вул. Лаврській в
Печерському районі (протокол від 25.01.2018 № 104/2018);
- товариства з додатковою відповідальністю Київський
експериментальний машинобудівний завод «СТЕНД» за
власні
кошти
виконати
будівництво
інженернотранспортного коридору (проїзду), що сполучатиме
вул. Стельмаха з вул. Деміївською в Голосіївському районі
(протокол від 11.07.2018 № 109/2018);
- ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» за власні кошти виконати роботи
з благоустрою лісосмуги вздовж вул. Теремківська у
Голосіївському
районі
(протокол
від
11.07.2018
№ 109/2018)

У 2018 році:
- здійснено відряджень за кордон – 126;
- проведено заходи міжнародного характеру у м. Києві
(зустрічі, круглі столи, семінари, тренінги, презентації
тощо) – 223.
Крім того:
- за підтримки Посольства Угорщини в Україні проведено
виставку художніх робіт П. Матла та П. Савчина «По
п’ять»,
присвячену
трагічній
історії
сталінських
концтаборів, у Мистецькому центрі «Шоколадний
будинок» філії Національного музею «Київська картинна
галерея» (16.03-21.03.2018);
- підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво
щодо проектів державно-приватного партнерства між
Київською міською державною адміністрацією та
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
(01.03.2018);
- підписано Меморандум із компанією Аtene KOM GmbH
про співпрацю у сфері розвитку Smart City (22.03.2018);
- підписано угоду про співпрацю між Департаментом
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5
інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Інститутом космічних досліджень НАН
України та Державним космічним агентством України та
громадською організацією «СМАРТ СІТІ ХАБ» в межах
проекту ERA-PLANET в рамках європейської програми
HORIZON 2020 (27.03.2018);
- з ініціативи Посольства Франції в Україні та
Французького інституту в Україні відкрито XV фестиваль
«Французька весна в Україні» музично-світловою виставою
«Повітря» на Софійській площі (31.03.2018). Спільні
франко-українські проекти відбулися протягом квітня
2018 року;
- підписано угоду між виконавчим органом Київської
міської
ради
(Київською
міською
державною
адміністрацією) та Міжнародною фінансовою корпорацією
(IFC) щодо державно-приватного партнерства в секторі
охорони здоров’я (24.04.2018);
- підписано угоду з компанією «Visa» про партнерство та
співробітництво, яка дає можливості для розбудови системи
безготівкових розрахунків у місті Києві (19.06.2018);
- відкрито пам’ятник герою аргентинського народу
Генералу Хосе Франсіско де Сан-Мартіну за участю
Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентинської
республіки в Україні пана Альберто Хосе Алонсо
(22.08.2018);
- спільно з Асоціацією міст України, Норвезьким
інститутом
міських
і
регіональних
досліджень,
Університетським коледжем прикладних наук Осло і
Акерсгуса
продовжувалася
реалізація
проекту
«Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на
місцевому рівні в Україні»;
- підписано Меморандум з Європейським банком
реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою
корпорацією, Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID)
щодо
міжнародного
співробітництва
у
модернізації та розвитку теплоенергетичного комплексу
столиці (27.12.2018) тощо.
Крім того, в рамках співпраці з асоціаціями та містамипобратимами в м. Києві у 2018 році:
- відбулася передача координаторства від міжнародного
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громадського об’єднання «Волинське братство» до
громадського об’єднання «Товариство «Вінничани у Києві»
(9.02.2018);
- проведено засідання Правління Асоціації міст України
(14.02.2018);.
- проведено засідання Правління Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України»
(21.05.2018);
- відбулася передача координаторства від громадського
об’єднання «Товариство «Вінничани у Києві» до
Черкаського земляцтва «Шевченків край у місті Києві»
(18.07.2018);
- підписано Меморандум про співпрацю між Асоціацією
міст України та Конгресом місцевих та регіональних влад
Ради Європи (25.09.2018)
Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики
Завдання 3.1. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія)
402
Реалізація проекту «Бюджет
2018-2020
Виконано
Рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500
участі» з метою залучення
(завдання
внесено зміни до Положення про громадський бюджет
жителів до прийняття рішень,
2018 року)
міста Києва.
поліпшення
діалогу
між
У Києві в 2018 році в рамках Громадського бюджету
місцевою
владою
та
продовжено реалізацію громадських проектів.
громадськістю
шляхом
Відповідно до додатку 11 до рішення Київської міської
співпраці в рамках процесу
ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет
формування бюджету
міста Києва на 2018 рік» (зі змінами) було передбачено
фінансування
на
реалізацію
проектів-переможців
Громадського бюджету у 2018 році на суму 149,2 млн грн
(141 громадський проект).
У 2018 році реалізовано 115 проектів на суму майже
108,9 млн грн.
У рамках реалізації заходу 2.10 Комплексної міської
цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки
модернізовано сервіс «Громадський бюджет». Оновлена
версія системи запущена в роботу. Зокрема:
- Розроблено Регламент підтримки Громадського бюджету,
який затверджено представникам Громадської бюджетної
комісії, Міської робочої групи з питань Громадського
бюджету,
Департаменту
суспільних
комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
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Стимулювання
розвитку
громадських
ініціатив
та
проектів шляхом створення
біржі проектів KyivSmartCity,
проведення програм підтримки
та допомоги (Акселератор)

2018-2020

У процесі
виконання

5
міської державної адміністрації);
- забезпечувалося супроводження та технічне сервісне
обслуговування зовнішніх та внутрішніх користувачів
системи, а саме:
 впроваджено IP-телефонію, яка дозволяє об'єднати всі
канали комунікацій в єдиному інформаційному
середовищі;
 впроваджено єдиний телефонний номер підтримки на
який надходять всі запити користувачів;
 розроблено та використовується «База знань» для
зібрання типових відповідей на запити користувачів;
 введено інноваційну і зручну систему підтримки
користувачів «Service Desk»;
 працює механізм отримання звернень через поштову
скриньку підтримки support.gb@kyivcity.gov.ua, крім
отримання та обробка звернень користувачів з
технічної
підтримки
Громадського
бюджету
забезпечено зворотний зв'язок з користувачами;
 забезпечено інформаційно-консультативну підтримку
користувачів сайту;
- розроблено електронний календар подій та заходів:
модуль «Звіти»; модуль «Нотифікацій та електронних
розсилок»; модуль «Рейтинг доброчесності» тощо;
- інтегровано систему «Громадський бюджет» з:
 месенджером Telegram та соціальною мережею
Facebook;
 інформаційною системою «Муніципальний Реєстр»;
 інформаційною системою Державної фіскальної
служби України у місті Києві для ідентифікації осіб,
які є платниками податків до бюджету Києва, але не
зареєстровані на території міста.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.10.2018 № 1947 введено в дослідну експлуатацію
електронну систему «Громадський проект»
У 2018 році на базі акселератора міських проектів Kyiv
Smart City проведено конкурс інноваційних проектів. Серед
16 представлених робіт визначено сім проектів-переможців
з метою сприяння їх подальшої реалізації.
Три проекти із семи проектів-переможців пройшли
менторську акселераційну програму з метою підготовки їх
до реалізації як пілотні проекти у місті Києві:
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- Evolution – проект, метою якого є ефективне сприяння
особистісного зростання всіх учасників навчального
процесу;
- OnCharge – хмарний сервіс по управлінню зарядними
станціями для електротранспорту та створення SMART
інфраструктури міста;
- Smart City Wallet by Fishpay – мобільний додаток, який
дає можливість швидко здійснювати оплати в рамках
міської цифрової інфраструктури.
Для представлення Києва на міжнародній арені та сприяння
міжнародній співпраці громадська ініціатива «Kyiv Smart
City» спільно із компаніями Pareteum та iPass 15 листопада
2018 року відкрили представництво «Kyiv Smart City» в
місті Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, США, що входить до
Кремнієвої долини
Впровадження
платформи
2018-2020
Виконано
У рамках реалізації заходу 2.11 Комплексної міської
електронної
демократії:
е(завдання
цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки
петиції, е-громадські слухання,
2018 року)
модернізовано сервіс е-петицій (petition.kievcity.gov.ua),
публічні дискусії, е-сервіси
зокрема: створено новий дизайн інформаційної архітектури
е-сервісу електронних петицій; модернізовано інтеграцію з
єдиним
сервісом
авторизації
Київ
ID,
який
використовується
для
ідентифікації
користувачів
офіційного порталу Києва https://kyivcity.gov.ua/
Створення мобільних додатків
2018-2020
У процесі
Проводилися роботи з удосконалення мобільного додатку
для участі в голосуванні,
виконання
1551. Зокрема, з 23 січня 2018 року запущено нову версію
подання петицій тощо
мобільного додатку 1551 для iOS.
Крім того, опрацьовувалися пропозиції мешканців міста
щодо створення мобільних додатків для подання звернень
щодо роботи комунальних підприємств з метою
забезпечення їх впливу на прийняття рішень міською
владою столиці
Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва
Проведення консультацій з
2018-2019
Виконано
У 2018 році проведено 212 консультацій з громадськістю,
громадськістю щодо проектів
(завдання
зокрема обговорення у формі електронних консультацій
муніципальних
нормативно2018 року)
115 проектів нормативно-правових актів за участю близько
правових актів на ранніх етапах
16,7 тисяч користувачів
їх розробки зі встановленням
вичерпного переліку випадків,
коли такі консультації не
проводяться
Створення
умов
для
2018-2019
Виконано
Відповідно до пунктів 2 і 10 розпорядження виконавчого
проведення
громадської
(завдання
органу Київської міської ради (Київської міської державної
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Проведення
аналітичних
опитувань
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Запровадження сервісу онлайноцінювання діяльності КМДА

2019-2020

Термін реалізації
не настав
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Вдосконалення
системи
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бюджетних коштів (проект

2018-2020
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адміністрації) від 12.12.2017 № 1600 «Про проведення
громадської експертизи діяльності виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо взаємодії Київської міської державної
адміністрації з громадськістю під час виконання
покладених на неї завдань»:
- затверджено «Заходи з громадської експертизи
діяльності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо взаємодії
Київської міської державної адміністрації з громадськістю
під час виконання покладених на неї завдань» (далі – План
заходів);
- підготовлено звіт за 2018 рік про виконання Плану
заходів, який опубліковано на Єдиному веб-порталі
територіальної громади міста Києва за посиланням
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hroma
dska_ekspertyza/reiestr_hromadskykh_ekspertyz_diialnosti_vy
konavchoho_orhanu_kyivskoi_miskoi_rady_kmda/hromadska_
ekspertyza_diialnosti_kmda_shchodo_vzaiemodii_kmda_z_hro
madskistiu_pid_chas_vykonannia_pokladenykh_na_nei_zavda
n/zvit_pro_vikonannya_u_2018_rotsi_planu_zakhodivpdf/
Проведено аудит інформаційних та комунікаційних
ресурсів органів державної влади та місцевого
самоврядування м. Києва для забезпечення діалогу «владагромадськість».
Організовано та проведено дослідження комунікаційної
активності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у рейтингових
цифрових та друкованих медіа
Реалізація заходу планується з 2019 року

Виконувалися роботи щодо удосконалення системи
моніторингу використання бюджетних коштів за
допомогою сервісу «Відкритий бюджет» (за підтримки
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Німецького товариства міжнародного співробітництва
(GIZ) ГмбХв):
- підключено новий Типовий класифікатор видатків
бюджету;
- змінено ETL-процедури завантаження даних для
врахування нові КРК-коди (код Типової програмної
класифікації видатків бюджету) замість старих КТКВ (код
Тимчасової програмної класифікації видатків);
- проведено аналіз даних щодо можливості підключення
до аналізу доходів національного класифікатора КВЕД
(Класифікація видів економічної діяльності);
- розроблено звіт (не включено до інтерфейсу) «ТОП 100
платників податків в розрізі окремих податків» на
замовлення Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
- підключено мобільну версію додатку;
- проводився контроль за завантаженням даних тощо
Проводилися роботи із розробки технічних вимог щодо
інтеграції системи державних електронних закупівель із
сервісом «Відкритий бюджет» (за підтримки Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХв)
В місті Києві продовжує функціонувати електронний
ресурс
інформаційно-аналітична
система
«Майно»
(https://gis.kievcity.gov.ua/), який надає доступ до:
- адресного реєстру;
- містобудівної
документації/Генерального
плану
м. Києва;
- пайової участі, інвестиційних об’єктів;
- загальної статистики дорожньо-транспортних пригод;
- паркування;
- моніторингу доріг;
- земельних ділянок;
- моніторингу забудови;
- транспорту тощо.
У рамках подальшого розвитку геопорталу міста
gis.kyivcity.gov.ua
Департаментом
інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):
- розроблено функціонал відображення прив’язки адрес до
закладів освіти для забезпечення роботи сервісу «Запис до
першого класу»;
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- створено шар даних для моніторингу паркувальних
майданчиків міста, розроблено веб-інтерфейс для
використання працівниками КП «Київтранспарксервіс» для
актуалізації інформації;
- створено шар даних для відображення дислокації засобів
відеофіксації комплексної системи відеоспостереження
міста Києва;
- проводилися роботи з модернізації функціоналу модуля
«Пам'ятки культурної спадщини» із відображенням даних
на інтерактивній мапі ІАС «Майно»
Забезпечено публічний доступ через інтернет-портал
«КИЇВАУДИТ» (https://kyivaudit.gov.ua/) до:
- інформації про комунальні організації, підприємства та
установи м. Києва (профіль, контактні дані тощо);
- висновків за результатами аудитів Департаменту
внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
- матеріалів
перевірок
комунальних
організацій,
підприємств та установ м. Києва зовнішніми та
внутрішніми контролюючими органами;
- бюджетної та фінансової звітності комунальних
організацій, підприємств та установ м. Києва за 2017 рік,
І квартал 2018 року, І півріччя 2018 року та 9 місяців
2018 року;
- електронних закупівель комунальних організацій,
підприємств та установ м. Києва;
- аналітичного модулю закупівель bi.prozorro.org;
- зауважень, наданих Департаментом внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за результатами моніторингу закупівель;
- досвіду співпраці з контрагентами тощо
Перелік діючих договорів оренди, орендодавцем за якими
виступає Департамент комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), розміщено на офіційному
сайті
Департаменту
(http://www.gukv.gov.ua/діючідоговори-оренди-2/).
Питання оприлюднення повного тексту договорів оренди
буде реалізовуватись після правового врегулювання цього
питання Київською міською радою. На сьогодні,
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Завдання 3.3. Налагодження комунікації «влада – громадськість»
Розробка
та
затвердження
2018-2020
Виконано
концепції
«Комунікативна
(завдання
стратегія міста Києва на 20202018 року)
2025 роки»

Проведення
щорічного
Київського форуму організацій
громадянського суспільства за
участю Київського міського
голови

2018-2019

Виконано

5
відповідний проект рішення проходить погодженні в
установленому порядку.
Інформація про укладені договори купівлі-продажу із
зазначенням номеру, дати договору, покупця та предмету
договору, акту приймання-передачі розміщується на сайті
Департаменту http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/
Проведено аудит інформаційних та комунікаційних
ресурсів органів державної влади та місцевого
самоврядування м. Києва для забезпечення діалогу «владагромадськість» та дослідження комунікаційної активності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у рейтингових цифрових
та друкованих медіа як перший етап підготовки
Комунікативної стратегії.
Проведено громадські обговорення та зустрічі з
представниками міжнародних некомерційних громадських
організацій, які підтримали необхідність розроблення та
впровадження Комунікативної стратегії Києва.
Рішенням Київської міської ради 18.12.2018 № 461/6512
затверджено
Міську
цільову
програму
розвитку
інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019 –
2021 роки
ІІ Київський форум організацій громадянського суспільства
відбувся 27.04.2018 на території конференц-холу «ДЕПО»
(вул. Антоновича, 50). У Форумі взяли участь понад
280 організацій громадянського суспільства, представників
міжнародних
донорських
інституцій,
структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), інших
зацікавлених підприємств, установ та організацій.
В рамках Форуму проведено:
- тематичну подіумну дискусію та світове кафе
«Проконсультуй владу» – спільне обговорення шляхів
вирішення ключових проблем громади Києва (7 напрямків);
- презентацію результатів впровадження спільного з
Офісом Ради Європи в Україні пілотного проекту
«Сприяння участі громадян у демократичному процесі
прийняття рішень»;
- обговорення шляхів реалізації спільного з Координатором
проектів ОБСЄ в Україні проекту «Вдосконалення доступу
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Створення Центру публічної
комунікації та інформації з
метою координації та контролю
за проведенням громадських
консультацій,
розширення
співпраці місцевих органів
влади
з
неурядовими
організаціями та ефективної
реалізації міжвідомчих проектів
Забезпечення ефективних дій
щодо залучення громадян,
інститутів
громадського
суспільства та консультативнодорадчих органів до суспільнополітичного життя столиці та її
соціально-економічного
розвитку, у т. ч. шляхом
фінансової підтримки органів
самоорганізації населення

2018-2019

Виконано

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

Інформування територіальної
громади міста Києва про
реалізацію міської політики
шляхом:
підтримки
комунальних засобів масової
інформації;
проведення
інформаційних
(комунікативних) кампаній та

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

5
для організацій громадянського суспільства в Україні до
надання соціальних послуг», презентацій діяльності
організацій/кращих практик-кейсів тощо.
За результатами роботи Форуму підготовлено узагальнений
звіт і перелік пропозицій та ініціатив представників
громадських організацій
Комунальне підприємство «Центр публічної комунікації та
інформації» створено рішенням Київської міської ради від
29 листопада 2018 року № 224/6275 «Про зміну
найменування комунального підприємства Київської
міської ради «Вечірній Київ» на «Центр публічної
комунікації та інформації».
Затверджено Статут комунального підприємства «Центр
публічної комунікації та інформації»
З метою повноцінної участі київської громади у формуванні
та реалізації регіональної політики Координаційною радою
з питань сприяння розвитку громадянського суспільства
при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській
державній
адміністрації)
здійснювалися
матеріально-технічне
забезпечення,
координаційна,
організаційно-методична робота з Громадською радою при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) з урахуванням завдань,
передбачених Національною стратегією сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.
За звітний період фінансову підтримку з бюджету міста
Києва отримали 107 органів самоорганізації населення на
суму 22152,9 тис. грн.
Проведено міський конкурс проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування. Із 40 проектних пропозицій
переможцями визнано 31 проект загальною сумою
фінансування за рахунок бюджету міста Києва
2439,5тис. грн
У 2018 році підтримка електронних та друкованих засобів
масової інформації, засновниками яких є Київська міська
рада, здійснювалася в рамках Міської цільової програми на
2016-2018 роки «Київ інформаційний» (рішення Київської
міської ради від 14 квітня 2016 року № 333/333 (зі
змінами)).
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
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5
адміністрації) спрямовує, координує та контролює у межах
своїх повноважень роботу підпорядкованих комунальних
підприємств: комунального підприємства «Вечірній Київ»,
комунального підприємства Київської міської ради
«Телекомпанія
«Київ»,
комунального
підприємства
«Радіостанція «Голос Києва», якими протягом звітного
року забезпечено висвітлення оперативної, об’єктивної та
достовірної інформації про діяльність органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування за тематичними
напрямками зазначеної міської цільової програми.
У рамках виконання Міської цільової програми на
2016-2018
роки
«Київ
інформаційний»,
завдань
центральних органів влади щодо реалізації державної
інформаційної політики у 2018 році Департамент
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечив:
- складання 52 щотижневих медіа-планів, а також понад
300 щоденних планів заходів за участю керівництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та представників
муніципальних засобів масової інформації;
- проведення та підтримку 18 міжвідомчих інформаційнокомунікаційних
кампаній
за
участю
інститутів
громадянського суспільства та структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
- організацію та проведення 16 прес-конференцій,
брифінгів, публічних презентацій, круглих столів,
експертних обговорень, актуальних інтерв’ю тощо на базі
Українського національного інформаційного агентства
«Укрінформ»;
- розсилку щотижневого інформаційного дайджесту
Департаменту суспільних комунікацій (більше 1 тис.
електронних адрес);
- транслювання промо-роликів:
 соціально-освітнього характеру щодо підготовки
Києва до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА в ефірі FMрадіостанцій з позивними «НАШЕ РАДІО», «Ретро
FM», «Радіо П’ятница», «Джем FM», «NRJ»
(07.05-26.05.2018);
 соціального «Спілкуйся українською!» в ефірі «KISS
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420

Розвиток єдиного веб-порталу
Києва
для
інформування
мешканців та забезпечення
зворотного зв'язку із органами
влади у столиці

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

421

Розвиток
проекту
інформування киян через СМСповідомлення та електронну
пошту
Проведення
щорічного
Міського конкурсу проектів
«Громадська
перспектива:
прозора влада та активна
громада»

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

422

5
FM» та «Наше радіо» (17.09-30.09.2018);
 7 тематичних роликів «Київ – комфортний» в ефірі
FM-радіостанцій «Хіт FM», «П’ятниця», «Джем FM»
(05.09-15.10.2018);
- розміщення інформаційних банерів з тематики медичної
реформи, сортування сміття, безвізового режиму з
Європейським Союзом у журналах «ТВ програма»,
«Телегід», «Телекур’єр», «Країна»;
- виготовлення 12 телевізійних просвітницьких програм
загальним хронометражем 18 хв. (тривалістю 1,5 хв. кожна)
про героїв та видатних киян, чиї імена увічнено у назвах
столичних вулиць у 2014–2018 роках на виконання Закону
України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;
- організацію фотовиставки «Київ комфортний, Київ
європейський»
(32 фотографії
в
Українському
національному інформаційному агентстві «Укрінформ»)
У 2018 році модернізовано Єдиний веб-портал
територіальної
громади
міста
Києва
(https://kyivcity.gov.ua/), зокрема:
- удосконалено систему керування контентом порталу,
функціональні можливості пошуку за технологією
Elasticsearch, сприйняття текстової та графічної інформації
користувачами, формат відображення контенту (зокрема
розділів, рубрик, підрозділів);
- налагоджено відображення сторінок веб-порталу для
користувачів із вадами зору;
- впроваджено додаткові онлайн-сервіси: он-лайн форма
подачі запиту: «Подати запит від ЗМІ», он-лайн форма для
акредитації журналістів, он-лайн форма подачі запиту:
«Подати запит на інформацію» тощо
Протягом звітного періоду 2018 року проводилися роботи з
удосконалення сервісу «Особистий кабінет киянина» на
офіційному порталі Києва https://kyivcity.gov.ua/ у частині
інформування киян (електронна пошта)
Здійснено прийом та реєстрацію конкурсної документації
Інститутів громадського суспільства (загалом прийнято
131 конкурсну пропозицію).
Проведено конкурсний відбір та відкритий захист
конкурсних проектів.
Визначено 25 проектів - переможців конкурсу.
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Опрацьовано
фінансово-кошторисну
документацію
Інститутів громадського суспільства щодо реалізації
25 проектів, фінансування яких здійснювалося з бюджету
міста Києва (загалом перераховано коштів в обсязі
4133,2 тис. грн).
Здійснювався постійний моніторинг проектів Інститутів
громадського суспільства (25 проектів) з виїздом
представників Організатора Конкурсу на місце проведення
заходів.
Надано сприяння у підготовці та опрацьовано підсумкові,
фінансові та моніторингові звіти з реалізації проектів, які
наразі розміщені на офіційному веб-сайті організатора
Конкурсу.
Проведено відкриту презентацію реалізованих проектів

Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City
Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними
423
Створення
загальноміської
2018-2020
Виконано
За
інформацією
Департаменту
інформаційномережевої
інфраструктури,
(завдання
комунікаційних технологій виконавчого органу Київської
розбудова міського дата-центру
2018 року)
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
та
створення
резервного,
2018 році:
створення платформи інтернету
- завершено будівництво загальноміської мережевої
речей,
створення
системи
інфраструктури, яка включає локальні обчислювальні
корпоративного
міського
мережі структурних підрозділів виконавчого органу
зв’язку,
створення
єдиних
Київської міської ради (Київської міської державної
корпоративних
сервісів
адміністрації), районних в місті Києві державних
(електронна пошта, міське
адміністрацій,
об’єктів
соціально-культурного
файлове сховище та інші),
призначення, агрегуючі майданчики комплексної системи
модернізація
локальних
відеоспостереження міста Києва, системи управління
обчислювальних
мереж
світлофорних об‘єктів тощо у рамках виконання заходу 2.1
структурних
підрозділів
Комплексної міської цільової програми «Електронна
КМДА,
оновлення
парку
столиця» на 2015-2018 роки. Розширено кількість
ПЕОМ,
створення
систем
керованих IMC мережевих пристроїв на 500 од. Завершено
кібербезпеки
прокладання оптичних ліній зв'язку для забезпечення
відмовостійкості вузлів мережі.
Завершено дооснащення мережевої інфраструктури
активним обладнанням та здійснено закупівлю програмних
засобів для аудиту, обліку та візуалізації з геоприв'язкою
кабелів, оптичних волокон, комутацій та активного
обладнання мережі (всього понад 400 км оптоволоконних
кабелів електрозв’язку).
Забезпечено
належну
експлуатацію
мережевої
інфраструктури, надано технічну підтримку користувачам;
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здійснено
ремонт
та
відновлення
пошкоджень
оптоволоконної
мережі;
технічне
обслуговування
мережевого обладнання; віртуальних пристроїв тощо у
підключених об'єктах (структурні підрозділи Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ
та організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва);
- виконувалися заходи із розвитку центру обробки даних
міського дата-центру на вул. Дегтярівській, 37 та
впровадження технічних, програмних і організаційноадміністративних заходів для підтримки цілісності даних,
унеможливлення несанкціонованого доступу до них,
уникнення витоку інформації тощо. Шляхом використання
потужностей
резервного
дата-центру
забезпечено
резервування створених інформаційних систем і сервісів,
створено
можливості
оперативного
нарощування
потужності
ресурсів
з
урахуванням
подальшого
розширення (масштабування) інформаційних систем і
сервісів;
- проведено
підключення
абонентів
до
системи
корпоративного міського зв`язку (майже 20 структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних в
місті Києві державних адміністрацій), що забезпечує
зменшення витрат міста на послуги зв'язку, підвищення
його якості та надійності, забезпечення можливості
використання прямих міських номерів без географічної
прив‘язки;
- здійснювалася підтримка та налаштування створених
єдиних корпоративних сервісів (електронна пошта, міське
файлове сховище тощо). Відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 03.08.2018 № 1394
введено
в
дослідну
експлуатацію
корпоративні
інформаційні сервіси виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
- проведено закупівлю моноблоків, БФП та ноутбуків,
розпочато закупівлю додаткових ПЕОМ для забезпечення
оновлення парку комп’ютерів для потреб структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
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Створення
єдиної
міської
платформи
електронної
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інтеграція
інформаційно-аналітичних
систем
у
єдину
міську

2018-2020

У процесі
виконання
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(Київської міської державної адміністрації) у рамках
реалізації заходу 2.6 Комплексної міської цільової
програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки,
- затверджено Положення про забезпечення захисту
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій,
підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва
або передані до сфери управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 03.07.2018 № 1135).
Розроблено ескізний проект для створення системи захисту
від кіберзагроз та проведено комплексну оцінку захисту
мережевої інфраструктури для посилення захисту і
забезпечення
інформаційної
безпеки
мережевої
інфраструктури, зокрема: проведено навантажувальні тести
мережі (пристрої IP маршрутизації, комутації та
обладнання
широкосмугового
доступу),
додатків,
обладнання інформаційної безпеки в реальних умовах;
здійснено моделювання великого обсягу трафіку для
перевірки реальної продуктивності мультисервісної мережі
і пристроїв інформаційної безпеки; виявлено та усунено
слабкі місця інформаційної безпеки; забезпечено умови для
зниження витрат на засоби інформаційної безпеки шляхом
підвищення
продуктивності
їх
використання
(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2018
№ 614).
У зв’язку із відсутністю фінансування на модернізацію
локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) роботи не проводилися
Сформовано концепцію побудови єдиної міської
платформи електронної взаємодії, управління даними та
сервісами із взаємозв'язками із зовнішнім оточенням у
вигляді інформаційних та телекомунікаційних систем (далі
- Платформа). Розроблено графічну схему складових
Платформи.

6

236
1

2
платформу: удосконалення та
збільшення кількості сервісів
для населення в електронному
вигляді та забезпечення її
подальшого розвитку

3

4

425

Створення корпоративної шини
для
взаємодії
електронних
міських
сервісів
та
інформаційно-аналітичних
систем,
інтеграція
їх
з
реєстрами,
системами
та
порталами центральних органів
влади

2018-2020

У процесі
виконання

426

Впровадження інформаційноаналітичних систем управління
в
структурних
підрозділах
КМДА: розвиток внутрішнього
корпоративного
інформаційного
порталу,
автоматизованої
системи
управління проектами

2018-2020

У процесі
виконання

427

Навчання
та
підвищення
кваліфікації персоналу (у т. ч. із
використанням
нових
ІТтехнологій)
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Платформу електронної взаємодії, управління даними та
сервісами створено шляхом постачання ліцензійного
програмного забезпечення (надання ліцензій на право
користування програмним забезпеченням): встановлення,
налаштування, тестування, виявлення та усунення
недоліків
із
налаштуванням
взаємодії
існуючої
комп’ютерної програми з поставленим програмним
забезпеченням
Створено корпоративну шину для взаємодії електронних
сервісів Київської міської державної адміністрації, яка у
2018 році проходила дослідну експлуатацію на базі
комунального підприємства «Головний інформаційнообчислювальний центр».
Проведено організаційні заходи для забезпечення
можливості реалізації електронної взаємодії міських
електронних сервісів (через корпоративну шину для
взаємодії, управління даними та сервісами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та державних електронних інформаційних
ресурсів (із використанням системи «Трембіта»))
Введено в дослідну експлуатацію оновлений внутрішній
корпоративний веб-портал (ІІ черга).
Здійснювався супровід та проведено подальшу розробку
внутрішнього інформаційного корпоративного порталу
(ІІІ черга (portal.kmda.gov.ua)) для забезпечення ефективної
взаємодії між керівництвом та працівниками виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), розвитку сервісів та автоматизації процесів.
На базі внутрішнього інформаційного корпоративного
порталу розроблено електронні послуги: замовлення
відвідування пленарного засідання Київської міської ради
та замовлення оренди колонної зали.
У рамках розвитку автоматизованої системи управління
проектами (АСУП) проведено удосконалення процесів
ведення та координації реалізації проектів, розробка нових
сервісів з колективної роботи та уніфікації роботи для
підвищення ефективності роботи і зменшення термінів
виконання проектів
За інформацією Комунального навчального закладу
«Київський міський центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
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установ і організацій» (далі – Центр) упродовж 2018 року
відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування на 2018 рік 2408 осіб підвищили
кваліфікацію в Центрі.
Персонал виконавчого органу систематично підвищує
кваліфікацію за очно-заочною формою навчання,
навчається
за
програмою
спеціалізованого
короткострокового навчального курсу з мовної підготовки
(англійська мова).
У звітному періоді взято участь у:
- реалізації проекту «Київ заговорить англійською»;
- семінарах, вебінарах, тренінгах на різну тематику
(тренінги: «Проблеми психологічної адаптації працівників
у колективі» та «Інноваційні технології управління
персоналом»,
спеціалізований
короткостроковий
навчальний курс «Діловодство та культура українського
ділового мовлення», тематичні короткострокові семінари:
«Інноваційні
перетворення
як
чинник
адаптації
промисловості міста Києва до вимог Європейського
Союзу», «Засади державної антикорупційної політики в
Україні (Закон України «Про запобігання корупції»)»,
«Громадська експертиза: теоретичні та практичні аспекти»,
«Презентації у програмі Microsoft PowerPoint засобами
растрової графіки» тощо).
Крім того, на базі КП «Головний інформаційнообчислювальний центр» впроваджено у дослідну
експлуатацію систему управління навчанням (Learning
Management System, LMS) та тематичний цільовий контент
до неї
Завдання 4.2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань
Розробка стандартів Smart City
2018-2020
У процесі
Спільно з представниками громадської ініціативи Kyiv
з
метою
стимулювання
виконання
Smart City проводилася робота із вивчення існуючого
співробітництва між містом,
досвіду та наявних практик для стимулювання співпраці
бізнесом, спільнотою
міста Києва з бізнесом та громадськістю.
27.03.2018 підписано Угоду про співробітництво між
виконавчим органом Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та ТОВ «Атене КОМ»
щодо впровадження міських проектів у галузі Smart City
інфраструктури, покращення комфорту, рівня життя та
безпеки мешканців міста Києва.
31.10.2018 з метою обміну досвідом між містами з питань
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створення
проектів
із
застосуванням
новітніх
інформаційно-комунікаційних
технологій,
залучення
провідних компаній світу до реалізації інноваційних
проектів у місті Києві за підтримки Київської міської
державної адміністрації проведено «Kyiv Smart City Forum
2018» (розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.08.2018 № 1515). Під час проведення форуму
експерти тематики smart city продемонстрували передові
технології та
інновації, завдяки яким сьогодні
функціонують «розумні міста». Понад 50 провідних
українських та міжнародних експертів представили успішні
зразки впровадження smart-рішень у містах.
На теперішній час у м .Києві вже працює низка цифрових
сервісів для киян, а саме: «Відкритий бюджет», «Бюджет
участі», «Безпечне місто», «ІАС «Майно», електронні
петиції, Контактний центр 1551, система інформування та
оповіщення мешканців міста
На базі оновленого акселератора міських проектів Kyiv
Smart City 01 лютого 2018 року проведено конкурс
інноваційних проектів, за результатами якого визначено сім
проектів-переможців з метою сприяння їх подальшої
реалізації:
 OnCharge – хмарний сервіс по управлінню зарядними
станціями для електротранспорту та створення SMART
інфраструктури міста.
 Геній
парковки –
мобільний
додаток,
який
інформуватиме владу та спільноту про факт порушення
правил паркування.
 Green Road – мобільний додаток, який дає можливість
визначати оптимальну швидкість пересування автомобілем
для потрапляння в «зелену хвилю» на дорозі.
 EcoBrd – мобільний додаток, який показує киянам та
гостям міста місцезнаходження туалетів, баків для
вторинної сировини, місця прийому сировини, пунктів
прийому батарейок, державних закладів.
 Єдина диспетчерська Overvis – об’єднання об’єктів
комунального господарства в єдину службу контролю.
 Evolution – проект, метою якого є ефективне сприяння
особистісного зростання всіх учасників навчального
процесу.
 Smart City Wallet by Fishpay – мобільний додаток, який
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Створення сучасної ефективної
платформи управління міською
інфраструктурою та даними у
різних сферах життєдіяльності
міста: створення платформи
«Єдиний
освітній
простір
м. Києва»; створення Єдиної
міської бази даних про факти
ненадання або надання не в
повному
обсязі
житловокомунальних послуг, зниження
якості цих послуг; створення
системи
дистанційного

2018-2020

У процесі
виконання

5
дає можливість швидко здійснювати оплати в рамках
міської цифрової інфраструктури.
Станом на 01.01.2019 тривали роботи щодо реалізації у
м. Києві трьох пілотних проектів із семи проектівпереможців: Evolution, OnCharge та FishPay.
У рамках Kyiv Smart City School у 2018 році проведено
більше 50 відкритих подій міської тематики, прочитано
понад 50 лекцій. Kyiv Smart City HUB став основним
центром проведення хакатонів, презентацій та круглих
столів. Більше 250 дітей навчилися програмувати завдяки
Академії кодування на базі Kyiv Smart City HUB. У
цифровій інфраструктурі міста вже працюють стартапи, які
пройшли акселераційні програми Kyiv Smart City:
«Поліклініки без черг» та OnCharge.
Укладено угоду про партнерство та співробітництво між
виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією) та компанією
«Pareteum Corporation» від 15.11.2018 у сфері реалізації
міських проектів у рамках Концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ
2020», впровадження проектів у галузі smart city
інфраструктури, зокрема реалізації проектів щодо
покращення комфорту, рівня життя та безпеки мешканців
міста Києва шляхом створення Smart City Innovation Hub.
15 листопада 2018 року для представлення Києва на
міжнародній арені та сприяння міжнародній співпраці
громадська ініціатива «Kyiv Smart City» спільно із
компаніями Pareteum та iPass відкрито представництво
«Kyiv Smart City» у місті Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія,
США, що входить до Кремнієвої долини
У 2018 році:
- продовжено функціонування системи електронного
запису дітей в заклади дошкільної освіти. Створено
функціонал для реалізації механізму сплати базового
фінансового нормативу утримання дитини у закладі
дошкільної освіти (проект «Гроші ходять за дитиною»). У
рамках інформаційної системи «Муніципальний Реєстр»
проводилася робота із створення електронного реєстру
дошкільнят та учнів міста, а також модулю для ведення
інформації про заклади освіти міста Києва, працівників та
здобувачів освіти у цих закладах (створено первинну базу
даних, виділено серверні потужності);
- створено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в
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міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно
від форм власності (далі – АСОП) шляхом інтеграції та
адаптації існуючих автоматизованої системи оплати
проїзду та обліку пасажирів в міському наземному
пасажирському транспорті м. Києва і автоматизованої
системи проходу пасажирів в метрополітені міста Києва до
потреб цієї системи (розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.04.2018 № 706). Підготовлено низку
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), відповідно до
яких:

визначено мету, структуру елементів АСОП,
учасників АСОП, їх права та обов’язки, процедуру
організації оплати проїзду, способи оплати та
порядок реєстрації проїзду, правила придбання та
поповнення
транспортного
ресурсу
носія
електронного
квитка,
правила
користування
транспортною
карткою
та
інші
питання
функціонування АСОП (від 22.10.2018 № 1887);

введено з 30 жовтня 2018 року в дослідну
експлуатацію АСОП у Київському метрополітені,
фунікулері, міській електричці, у трамваях і
тролейбусах, автобусних маршрутах загального
користування, які працюють у звичайному режимі
руху, а також автобусних маршрутах загального
користування, які працюють в режимі маршрутного
таксі (від 26.10.2018 № 1934);

доповнено діючі види разових та проїзних квитків
новим видом оплати – тарифами при одноразовому
придбанні шляхом поповнення транспортного
ресурсу носія електронного квитка визначеної
кількості поїздок у будь-якому виді міського
комунального
транспорту,
який
працює
у
звичайному режимі руху (автобус, трамвай,
тролейбус, фунікулер, метрополітен та міська
електричка), та проведення тестування АСОП на
діючому місячному проїзному квитку на чотири
види транспорту без обмеження кількості поїздок.
Решта тарифів і вартості проїзних квитків
залишаються незмінними (від 29.10.2018 № 1936);
- забезпечувалася підтримка функціонування міського
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медичного веб-порталу.
Робота із створення системи дистанційного моніторингу
енергоспоживання
та
створення
єдиної
системи
взаєморозрахунків не проводилася у зв’язку з відсутністю
фінансування на 2018 рік
Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб
Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації
431
Проведення
відкритих
і
2018-2020
У процесі
Проводилися відкриті і прозорі конкурси на зайняття посад
прозорих конкурсів на зайняття
виконання
державної служби в органах влади відповідно до вимог
посад державної служби в
чинного законодавства, зокрема Закону України від
органах влади відповідно до
10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» (зі змінами),
вимог чинного законодавства
постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246
України
«Про
державну
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
службу»
зайняття вакантних посад державної служби» (зі змінами)
Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади
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Оптимізація
організаційної
2018-2020
У процесі
Структура виконавчого органу Київської міської ради
структури органів міської влади
виконання
(Київської міської державної адміністрації) затверджена
(у т. ч. скорочення рівнів
рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 741/741
ієрархії, оптимізація кількості
«Про упорядкування діяльності виконавчого органу
персоналу)
та
процесів
Київської міської ради (Київської міської державної
управління містом з метою
адміністрації)» (із змінами і доповненнями, внесеними
виключення
дублювання
рішенням Київської міської ради від 18.12.2018
повноважень управліннями та
№ 472/6523).
відділами,
централізації
/
Граничну чисельність працівників структурних підрозділів
децентралізації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
адміністративних
функцій
міської
державної
адміністрації)
затверджено
(бухгалтерія,
робота
з
розпорядженням Київського міського голови В. Кличка від
персоналом, закупівлі, ІТ тощо)
18.01.2018 № 12 .
Відповідно до рішення Київської міської ради від
29.11.2018 № 219/6271 «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких рішень Київської
міської ради» встановлена чисельність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) загальна чисельність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) становила 2 258 штатну одиницю (зокрема
апарату – 313 одиниць), з яких до посад державної служби
відноситься – 2 235 посад (зокрема в апараті – 287 посад)
(станом на 31.12.2018).
Прийнято рішення Київської міської ради від 22.03.2018
№ 374/4438 «Про деякі питання діяльності виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
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адміністрації)», відповідно до якого утворено управління з
питань цивільного захисту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Збільшено граничну чисельність працівників районних в
м. Києві державних адміністрацій з 3562 на 3849 осіб
(постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018
№ 563 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91»)
Вдосконалення електронного
2018-2020
У процесі
У рамках виконання заходів Комплексної міської цільової
документообігу
для
виконання
програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки
прискорення
інформаційного
проведено модернізацію інформаційно-телекомунікаційної
обміну
та
контролю
системи «Єдиний інформаційний простір територіальної
проходження документів
громади міста Києва» (ІТС ЄІПК) щодо удосконалення
системи електронного документообігу на базі ліцензійних
програмних засобів АСКОД. Внесено зміни до програмних
засобів ІТС ЄІПК відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 17.01.2018 № 55 та пропозицій
користувачів системи, яких станом на 31.12.2018
налічувалося близько 7000.
Для модернізації програмних засобів відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55
проведено
закупівлю
ліцензійного
програмного
забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи
«Електронний архів міста Києва».
Київській міській раді надано можливість безпосередньо
отримувати кореспонденцію через систему електронного
взаємо обміну органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ),
здійснювати взаємообмін документами із іншими
користувачами СЕВ ОВВ
Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії
Створення
єдиної
системи
2018-2020
У процесі
У рамках виконання заходів Комплексної міської цільової
оперативного диспетчерського
виконання
програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки
управління для інтеграції та
придбано відповідне програмне забезпечення для створення
підвищення
якості
й
єдиної системи оперативного диспетчерського управління
ефективності
діяльності
комунальними підприємствами та службами міста Києва
комунальних підприємств та
(автоматизація централізованого приймання дзвінків при
служб міста
аварійних ситуаціях, зверненнях громадян тощо, керування
ліфтами будинків, регулювання освітлення у під’їздах
будинків, контроль за виконанням звернень громадян
працівниками житлово-комунальних служб).
Також, продовжувалися роботи зі створення та
функціонування:
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Створення єдиного міського
ситуаційного
центру
для
оперативного
моніторингу,
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містом у сферах безпеки (аварії,
надзвичайні
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рух,
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якості
комунальних послуг)

2018-2020

У процесі
виконання

436

Впровадження
системи
оповіщення
у
разі
надзвичайних
ситуацій,
оснащення
датчиками
та
створення системи обробки
даних
(контроль
стану
навколишнього
середовища,
радіаційний контроль тощо),

2018-2020

У процесі
виконання

5
- інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Інформаційно-аналітична звітність для органів влади,
громадян та бізнесу» на виконання розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 28.07.2017 № 917;
- комплексної
інформаційно-аналітичної
системи
управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
на виконання розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
09.10.2017 № 1249
У звітному періоді:
- проведено
дооснащення
програмно-апаратного
комплексу ситуаційного центру протидії загрозам у місті
Києві (збільшення кількості каналів, ліцензій аналітичних
модулів та апаратного забезпечення інтелектуальноаналітичного
комплексу
комплексної
системи
відеоспостереження м. Києва (вул. Дегтярівська, 37)
відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.04.2018 № 614 «Про затвердження
переліку
заходів
з
подальшого
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
сфери
життєдіяльності міста Києва на 2018 рік»;
- визначено замовника будівництва ситуаційного центру
протидії загрозам у м. Києві (КП «Інформатика») та його
нове місце розміщення (розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.11.2018 № 2027 «Про будівництво
ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на
вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі»).
Подальше виконання заходу включено до Комплексної
міської цільової програми «Електронна столиця» на 20192022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512
У звітному періоді:
- у IV кварталі 2018 року проведено закупівлю послуг із
розробки проектних рішень на створення системи
програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних
про стан довкілля міста Києва, метою створення якої є
постійний контроль екологічної ситуації в місті,
забезпечення органів державної влади та мешканців міста
оперативною об'єктивною інформацією про стан довкілля
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для мінімізації негативного впливу забруднення на їх
здоров'я, та попередження в разі різкого підвищення рівня
забруднення (у рамках виконання розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.04.2018 № 614);
- впроваджено систему моніторингу і оперативного
інформування служб та громадян міста на основі «Системи
оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій у
міському комунальному господарстві для муніципальних
підрозділів та зареєстрованих користувачів» (у рамках
виконання Комплексної міської цільової програми
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки)
Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій
Розробка
і
впровадження
2018-2020
У процесі
З метою забезпечення ефективності діяльності підприємств,
системи управлінської звітності
виконання
організацій, установ, що належать до комунальної власності
для комунальних підприємств
територіальної громади міста Києва видані розпорядження
міста
Києва,
які
мають
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
стратегічне
значення
для
міської
державної
адміністрації,
підготовлені
столиці у відповідності до
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
міжнародних практик
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації):
- від 20 листопада 2018 року № 2101 «Про затвердження
Методичних
рекомендацій
щодо
розроблення,
затвердження
та
контролю
за
виконанням
середньострокових
стратегічних
планів
розвитку
підприємств, організацій, установ, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва,
та господарських товариств, у якому є частка майна
комунальної власності територіальної громади міста Києва
в розмірі не менше як 30%»;
- від 20 листопада 2018 року № 2102 «Про внесення змін
до
розпорядження
Київської
міської
державної
адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323 «Про
затвердження Положення про порядок складання річного
фінансового
плану
підприємством,
організацією,
установою, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, та господарським
товариством, у якому є частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як
30%» в частині порядку складання фінансових планів даної
категорії підприємств;
- від 03 грудня 2018 року № 2178 «Про затвердження
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5
Методичних рекомендацій щодо визначення ключових
показників ефективності діяльності та завдань підприємств
та організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та здійснюють
господарську діяльність з метою одержання прибутку і
діють на засадах економічної самостійності, самоокупності
та самофінансування»;
- від 18 грудня 2018 року № 2296 «Про внесення змін до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 19 лютого
2003 року № 237 «Про деякі питання діяльності
підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва»
в частині порядку оцінювання результатів їх діяльності
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) розроблено проект рішення Київської міської
ради «Про деякі питання управління підприємствами, що
належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва», яким будуть затверджені критерії, відповідно
до яких утворення наглядових рад комунального
підприємства територіальної громади міста Києва є
обов’язковим; порядок утворення, організації діяльності та
ліквідації наглядової ради комунального підприємства
територіальної громади міста Києва та її комітетів (у разі їх
утворення); порядок призначення членів наглядової ради
комунального підприємства територіальної громади міста
Києва та вимоги до незалежного члена наглядової ради
підприємства, комунального підприємства територіальної
громади міста Києва.
Зазначений проект рішення Київської міської ради
проходить опрацювання у заступників голови Київської
міської державної адміністрації та відповідних структурних
підрозділах виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на предмет
надання зауважень та пропозицій, після чого відповідно до
Регламенту Київської міської ради проект рішення буде
подано на розгляд Київській міській раді
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.11.2001 № 2323 «Про затвердження
Положення про порядок складання річного фінансового
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плану підприємством, організацією, установою, що
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, та господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» керівники
підприємств складають і затверджують фінансові плани на
наступний календарний рік і щоквартально звітують про
його виконання.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання
діяльності підприємств, установ та організацій, що
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» у 2018 році проводилися засідання балансових
комісій з розгляду показників фінансово-господарської
діяльності підприємств комунальної власності міста та
підприємств, переданих до сфери управління районних в
м. Києві державних адміністрацій за підсумками роботи за
півріччя та за рік.
Надали до Департаменту комунальної власності м. Києва
звіти про фінансові результати за:
- 2017 рік - 315 комунальних підприємств м. Києва
(78 підприємств – не надали);
- І півріччя 2018 року - 310 комунальних підприємств
м. Києва (81 підприємство - не надало);
- 9 місяців 2018 року - 306 комунальних підприємств
м. Києва (80 підприємств - не надало).
Інформація щодо надання звітів про фінансові результати за
2018 рік буде оприлюднена в квітні 2019 року
В рамках впровадження системи внутрішнього контролю
COSO Департаментом внутрішнього фінансового контролю
та аудиту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):
- проаналізовано інформацію структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо оцінки ризиків та
впровадження контрольних заходів на 2018 рік. Інформацію
надано Управлінню з питань запобігання та виявлення
корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для розробки
антикорупційної програми Київської міської державної
адміністрації на 2018 рік.
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Антикорупційна програма затверджена розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.04.2018 № 701;
- продовжуваласья розробка методології з організації
внутрішнього контролю в Київській міській державній
адміністрації
Розробка
та
затвердження
2019-2020
Термін реалізації Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської
стратегічних планів діяльності
не настав
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
підприємств,
установ,
20.11.2018 № 2101 «Про затвердження Методичних
організацій
комунальної
рекомендацій щодо розроблення, затвердження та
власності
м. Києва
на
контролю за виконанням середньострокових стратегічних
середньострокову перспективу
планів розвитку підприємств, організацій, установ, що
належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, та господарських товариств, у якому є частка
майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва в розмірі не менше як 30%» розробка та
затвердження стратегічних планів запроваджується з
2019року
Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень
Збір та систематизація даних,
2019-2020
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2019 року
які використовують структурні
не настав
підрозділи КМДА у своїй
діяльності
Побудова
системи
2019-2020
Термін реалізації Реалізація заходу запланована з 2019 року
управлінської
звітності
на
не настав
основі
консолідації
даних
структурних підрозділів КМДА

Проведення у 2020 році
моніторингу
показників,
передбачених
Глобальними
цілями сталого розвитку ООН
до 2030 року, з метою
порівняння їх з досягненням
індикаторів
результативності
Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року
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2020

4

Термін реалізації
не настав

Реалізація заходу запланована у 2020 році
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Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста
Забезпечення
державної
2018-2020
Виконано
реєстрації
речових
прав
територіальної
громади
м. Києва
на
об’єкти
нерухомості
комунальної
власності та реєстрація цих
прав

446

Створення бази даних майна
територіальної
громади
міста Києва, із наповненням її
інформацією
щодо
використання майна, у т. ч.
управлінських рішень власника
тощо, в рамках концепції Kyiv
Smart Сity

2018-2020

Виконано
(завдання
2018 року)

447

Наповнення бюджету міста
Києва за рахунок коштів від
відчуження
майна
територіальної
громади
міста Києва

2018-2020

Не виконано

5
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) проводилася робота щодо реєстрації речових
прав на нерухоме майно у строки відповідно до
законодавства.
У 2018 році зареєстровано 1880 об’єктів (з початку
здійснення повноважень зареєстровано 4052 об’єкти).
Крім того, робота із забезпечення районними в місті Києві
державними адміністрації реєстрації речових прав
територіальної громади м. Києва включено до щомісячної
оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій
Вказана робота проводиться в межах реалізації заходів
Комплексної міської цільової програми «Електронна
столиця» на 2015–2018», затвердженої рішенням Київської
міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, та спрямована на
реалізацію концепції Kyiv Smart City.
Зокрема:
- забезпечувався подальший розвиток та підтримка
функціонування ІАС «Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва», зокрема розширено
функціональні можливості модуля «Інформаційна база
пам’яток культурної спадщини міста Києва», який
призначений для обліку об’єктів культурної спадщини,
формування інформації про їх поточний стан та управління
заходами щодо їх охорони.
Інформаційно-аналітична система «Управління майновим
комплексом територіальної громади міста Києва» містить
більше 40 шарів інформації
За 2018 рік до бюджету міста Києва надійшло коштів від
відчуження майна територіальної громади міста Києва на
загальну суму 149,2 млн грн. Виконання річного плану 42,6%
Невиконання планових показників, надходжень від
відчуження майна, що знаходиться у комунальній
власності, пояснюється нормативною неврегульованістю
процедури приватизації.
07.03.2018 набрав чинності Закон України «Про
приватизацію державного і комунального майна», яким
передбачено необхідність розробки ряду нормативноправових актів як на центральному так і на місцевому
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рівнях, що призвело до повної зупинки процесів
приватизації, оскільки лише окремі об’єкти були продані
відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону.
Розроблені та затверджені Кабінетом Міністрів України
акти з питань приватизації державного та комунального
майна набрали чинності в червні 2018 року.
Необхідне для продажу об’єктів малої приватизації
територіальної громади міста Києва Положення про
діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої
приватизації комунальної власності територіальної громади
міста Києва
розроблене Департаментом комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в червні
2018 року, а затверджене лише у грудні 2018 року на
пленарному засіданні Київської міської ради рішенням
від 20 грудня 2018 року № 546/6597
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.11.2001 № 2323 «Про затвердження
Положення про порядок складання річного фінансового
плану підприємством, організацією, установою, що
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, та господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» керівники
підприємств складають і затверджують фінансові плани на
наступний календарний рік і щоквартально звітують про
його виконання.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання
діяльності підприємств, установ та організацій, що
належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» проводилися засідання балансових комісій з
розгляду показників фінансово-господарської діяльності
підприємств комунальної власності міста та підприємств,
переданих до сфери управління районних в м. Києві
державних адміністрацій за підсумками роботи за півріччя
та за рік.
Структурними підрозділами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районними в м. Києві державними адміністраціями
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Впровадження
системи
довгострокового
планування
діяльності
комунальних
підприємств міста Києва, які
мають стратегічне значення для
столиці
Приватизація на відкритих
електронних
аукціонах
комунальних
підприємств
(муніципальної
частки
в
статутних
капіталах
підконтрольних
громаді
господарських товариств), якщо
функціонал таких підприємств і
товариств не є критичним для
належного
виконання
виконавчим органом своїх
функцій і не призводить до
завдання
шкоди
суттєвим
суспільним інтересам

2019-2020

Термін реалізації
не настав

2018-2020

Виконано
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організовано та проведено засідання балансових комісій з
розгляду показників фінансово-господарської діяльності
підпорядкованих їм підприємств установ, організацій
територіальної громади м. Києва за:
- 2017 рік - у березні-квітні 2018 року;
- І півріччя 2018 року - у липні-серпні 2018 року.
Проведення засідань балансових комісій з розгляду
показників
фінансово-господарської
діяльності
підпорядкованих їм підприємств установ, організацій
територіальної громади м. Києва за 2018 рік планується у
березні-квітні 2019 року
Реалізація заходу запланована з 2019 року
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За результатами проведених відкритих електронних
аукціонів комунальних підприємств у 2018 році укладено
10 договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомості
комунальної власності територіальної громади міста Києва
на загальну суму 128,1 млн грн

Додатками до цього Звіту є:
Додаток 1 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році
в частині капітальних вкладень за січень-грудень 2018 року» на 7 арк. в 1 прим.
Додаток 2 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки по об’єктах будівництва (реконструкції), які
передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів, в частині капітальних вкладень за січень-грудень 2018 року» на 34 арк. в 1 прим.
Додаток 3 «Звіт про виконання індикаторів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за 2018 рік» на 31 арк. в 1 прим.

