Додаток 1
Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

Обсяг реалізованої
промислової
продукції

152,0
млрд грн

172,9
млрд грн

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

2.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва
2.1.1. Розвиток та підтримка промисловості міста
1.

Залучення
промислових
підприємств до виконання
міських цільових програм

Виконано
На виконання заходів Комплексної
київської міської цільової програми
сприяння розвитку підприємництва,
промисловості та споживчого ринку
на 2015 – 2018 роки у 2017 році
залучено промислові підприємства з
виробництва конкурентоспроможної,
імпортозамінної продукції, зокрема
в рамках реалізації договору між
виконавчим
органом
Київської
міської ради (Київською міською
державною
адміністрацією)
та
ДК «Укроборонпром» від 22.12.2015:
- офіційно
оголошено
про
завершення державних випробувань
і сертифікації системи БпАК-МП-1
для використання в збройних силах
України.
Після
отримання
замовлень,
ВАТ
«Меридіан
ім. С.П. Корольова» (виробництво
безпілотних авіаційних комплексів),
запустить їх в серійне виробництво;
- розроблено дослідний зразок та
направлено на випробовування у
військові
частини
гранатомет
РПГ-М7,
розроблено
міномет

113,8%

За
наявними
даними
офіційної
статистики
(2017 рік)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

(калібр 60 та 120), крупнокаліберна
снайперська винтівка СГМ-12,7,
гладкоствольний міномет М120-15
«Молот», пехотний та десантний
варіант міномету М-60 ПАТ «Маяк»
(виробництво
стрілецької
та
артилерійської
легкої
зброї,
пристроїв спеціального призначення
для авіаційної техніки; модернізація
бронетехніки);
- розроблено дослідний зразок та
проведено випробування ракетного
комплексу «Вільха» ДПКБ «Луч»
(виробництво
переносних
протитанкових комплексів). Всі
складові ракети «Вільха» вироблено
в Україні, зокрема нова система
управління, нове ракетне паливо й
нова бойова частина;
- розпочато проведення дослідноконструкторської
роботи
із
створення
нового
приладу,
шифр
«Розрядник»
ДП «Завод
«Генератор»
за
договором
з
КП «Науково-виробничий комплекс
«Іскра», м. Запоріжжя;
- виконано
дослідноконструкторську роботу з розробки
приладу
UA
КИУ-7
(багатопроменевого
імпульсного
клістрону (перетворювач току)) для
комплектування
перспективних
вітчизняних
РЛС
79К6
та
«Зоопарк-3»
(бойових
засобах
радіотехнічних військ Повітряних
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

2.

Назва заходу/ проекту

Проведення
конкурсів,
виставок-ярмарків

Інформація про хід виконання
Сил Збройних Сил України), з
наступним проведенням державних
випробувань
та
оформленням
відповідної
документації
щодо
початку серійного виробництва
Виконано
Проведено
конкурс
«Кращий
експортер року» та нагороджено 16
підприємств-переможців,
які
отримали почесну відзнаку в якості
найкращих столичних-експортерів, в
рамках
виставки-презентації
«Зроблено в Києві» (25.05.2017)

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

1. Збільшення
обсягу експорту
товарів до

9 020
млн дол.
США

8 927,6
млн дол.
США

99,0%

Проведено конкурс «Столичний
стандарт якості» та нагороджено 10
підприємств-переможців,
яким
вручено
диплом
«Столичний
стандарт
якості»,
сертифікат
відповідності за системою CERTEX
та право маркування своєї продукції
знаком «Столичний стандарт якості»
(21.12.2017)

2. Кількість
учасників
конкурсу
«Столичний
стандарт якості»

30 од.

40 од.

133,3%

Видано розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 11.01.2017 № 13
«Про
проведення
виставокпрезентацій промислової продукції
київських виробників «Зроблено в
Києві» (зі змінами)
В рамках святкування Дня Києва
25.05.2017
відбулася
виставкапрезентація продукції київських

3. Кількість
проведених
виставок-ярмарків

2 од.

2 од.

100%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

За
наявними
даними
офіційної
статистики
(січень-листопад 2017 року)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

товаровиробників
«Зроблено
в
Києві». Виставкова експозиція була
представлена на площі 3000 кв. м, де
свої
досягнення
представили
149 промислових
підприємстввиробників із 10 районів міста
Києва,
41
наукових
установ
НАН України.
Окремими
експозиціями були представлені:
науковий
парк
«Київський
університет імені Тараса Шевченка»,
освітній
інформаційнотехнологічний
кластер
легкої
промисловості,
Київське
інвестиційне агентство, Київська
торгово-промислова палата.
Всього
представлено
197
виставкових експонентів
Проведена
XIV
Міжнародна
спеціалізована виставка «Зброя та
безпека – 2017», яка відбулася на
території
Міжнародного
виставкового центру. Обороннопромисловий комплекс України був
представлений 390 підприємствами
ДК «Укроборонпром»,
громадськими організаціями «Ліга
оборонних підприємств України»,
«Асоціація виробників озброєння та
військової
техніки
України»,
експозиціями
профільних
міністерств і відомств та стендами
державних і приватних підприємств.
У павільйонах та на відкритих
майданчиках виробники військової
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

3.

Назва заходу/ проекту

Проведення
заходів
з
фахівцями
України
та
зарубіжних
країн
щодо
питань
виходу
продукції
київських підприємств на
європейський
ринок;
проведення
тренінгів
за
участю
представників
промислових
підприємств
міста щодо імплементації
європейського законодавства
з
питань
промислових
стандартів
та
оцінок
відповідності країн ЄС

Інформація про хід виконання
та спецтехніки продемонстрували
більше 80 натурних зразків війської
та спеціалізованої техніки, а також
обладнання
для
виробництва
озброєнь
Виконано
Відбувся III Національний форум з
підтримки експорту, в якості
співорганізатора якого виступив
Департамент
промисловості
та
розвитку
промисловості
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (24.0525.05.2017)
Були розглянуті актуальні питання
застосування механізмів державної
та недержавної підтримки експорту,
як всередині країни, так і за її
межами, введення інвестиційної
діяльності. В програмі форуму взяли
участь представники промислових
підприємств
м.
Києва,
Ради
директорів підприємств, установ та
організацій м. Києва, Київської
міської асоціації роботодавців
В рамках форуму проведено два
круглі
столи:
«Інноваційний
розвиток підприємств м. Києва, як
основа успішного функціонування
та економічного зростання» та
«Використовуй інформацію – будуй
свій бізнес»
Департаментом промисловості та
розвитку
промисловості

Індикатори виконання
Назва

Кількість
проведених
круглих
столів,
тренінгів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

3 од.

3 од.

100,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з
Державною установою «Інститут
економіки
та
прогнозування
Національної
академії
наук
України» проведено круглий стіл
«Міжнародний досвід державної та
регіональної
підтримки
промислового
виробництва:
рекомендації
для
Києва»
(12.12.2017), на якому обговорені
питання
міжнародного
досвіду
державної та регіональної підтримки
промислового
виробництва,
інноваційного прориву як драйверу
зростання конкурентоспроможності
української економіки та шляхи
подолання тенденцій скорочення
промислового виробництва тощо
2.1.2. Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату
4.

Розробка і подання до
центральних
органів
виконавчої
влади
дерегуляційних ініціатив (в
т. ч.
щодо
спрощення
адміністративних процедур,
пов’язаних з
відкриттям,
веденням
та
закриттям
бізнесу)

Не виконано
Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
за
результатами
проведеного
опитування районними в місті Києві
державними
адміністраціями
підприємців відповідних районів та
їх громадських об’єднань та наданих
структурними
підрозділами
виконавчого
органу
Київської

Кількість проектів
регуляторних
актів

2 од.

–

–

Департаментом
промисловості та розвитку
підприємництва
не
подавалися до центральних
органів виконавчої влади
запропоновані дерегуляційні
ініціативи,
оскільки
у
Верховній Раді України
очікують
розгляду
законопроекти:
- № 4981,
№ 4981-1,
№ 4981-2
щодо
впровадження
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

5.

Назва заходу/ проекту

Запровадження
прозорого
обговорення
проектів
регуляторних
актів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) та
Київської міської ради (в т. ч.
із застосуванням Методики
оцінки витрат та економічних
вигід «cost-benefit analysis» та
М-Тесту)

Інформація про хід виконання
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) пропозицій
сформовано перелік проблемних
питань ведення бізнесу та пропозиції
щодо їх вирішення на місцевому та
державному рівнях
Зазначений перелік проблемних
питань розглянуто відповідними
структурними
підрозділами
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
та
підтримано 2 пропозиції, які можуть
бути реалізовані на державному
рівні за напрямками: охорона
здоров’я
та
побутового,
торговельного
обслуговування,
громадського харчування
Виконано
Відповідно до вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності»
всі
проекти
регуляторних актів з аналізом
регуляторного
впливу
та
повідомленням про оприлюднення
розміщуються на Єдиному вебпорталі територіальної громади
міста Києва (http://kievcity.gov.ua) з
метою одержання зауважень та
пропозицій

Індикатори виконання
Назва

Кількість заходів з
обговорення
проектів
регуляторних
актів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

50 од.

45 од.

90,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
загальнообов’язкового
соціального
медичного
страхування;
- № 1440,
№ 1440-1,
№ 2155а, № 2155а-1, № 4306
щодо
розширення
повноважень
органів
місцевого самоврядування в
частині надання міським
радам права вирішувати
питання
стосовно
визначення місць торгівлі
алкогольними напоями

У 2017 році на Єдиному веб-порталі
територіальної громади міста Києва
оприлюднено
45
проектів
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

регуляторних актів з відповідними
аналізами регуляторного впливу та
повідомленнями про оприлюднення,
з яких:
24 – проекти
рішень
Київської
міської ради (із них 10 проектів
повторно оприлюднені);
21 – проект
розпоряджень
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
На
Єдиному
веб-порталі
територіальної громади міста Києва
(https://kievcity.gov.ua/news/?c=148) у
2017 році оприлюднено 35 звітів про
результати
відстежень
результативності регуляторних актів
(проектів регуляторних актів), з них:
3 – періодичне
відстеження
результативності
регуляторного
акта;
13 – повторне
відстеження
результативності
регуляторного
акта;
19 – базове
відстеження
результативності
проекту
регуляторного акта
Крім
того,
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
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

6.

Індикатори виконання

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

Співпраця
виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА) з Радою бізнесомбудсмена (в т. ч. розгляд на

економічних
вигід
«cost-benefit
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
Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
взято
участь у презентаціях:
- «Покращення
регуляторного
середовища на місцях: можливості
для бізнес-об’єднань та влади», яка
організована
Державною
регуляторною службою України за
сприяння Центру міжнародного
приватного підприємництва (СІРЕ –
Україна) (11.07.2017);
- спеціалізованої
навчальної
програми з регуляторної політики
для фахівців державного управління,
яка
організована
Державною
регуляторною службою України
спільно з Програмою USAID
«Лідерство,
в
економічному
врядуванні» за участю Національної
академії державного управління
(04.12.2017)
Виконано
Проведено засідання Експертної
групи за участю представників:
Департаменту міського благоустрою

Кількість
скарг
підприємців,
розглянутих
на

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

40 од.

6 од.

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Зменшення кількості скарг,
які виносяться на розгляд
експертної групи свідчить
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

7.

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

1. Кількість
наданих
консультацій

10 000
од.

14 553
од.

145,5%

2. Кількість
укладених
договорів

80 од.

87 од.

108,7%

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

експертній раді окремих скарг
підприємців,
поданих
суб’єктами підприємництва
на дії чи бездіяльність КМДА)

та
збереження
природнього
середовища,
Департаменту
містобудування
та архітектури,
Департаменту земельних ресурсів,
Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури,
Департаменту
фінансів, Департаменту з питань
державного
архітектурнобудівельного контролю міста Києва,
Печерської районної в місті Києві
державної
адміністрації,
Солом’янської районної в місті
Києві
державної
адміністрації,
КП «Київблагоустрій»
та
ПАТ «Київенерго» (30.03.2017)
Експертною групою розглянуто
6 скарг підприємців та надано їм
роз’яснення

засіданні
експертної ради, у
разі
їх
надходження до
Ради
бізнесомбудсмена

Диверсифікація
діяльності
КП «Київський
міський
бізнес-центр»:
- набуття
статусу
акредитованого
суб’єкта
державної реєстрації;
- запуск проекту «Організація
молодіжного co-working та
бізнес-центру»

Виконано
Для надання допомоги підприємцям
з питань ведення діяльності у
столиці функціонує КП «Київський
міський
бізнес-центр»,
забезпечується діяльність районних
інформаційно-консультативних
центрів як структурних підрозділів
КП «Київський
міський
бізнесцентр» у 10 районах міста Києва
Міністерство
юстиції
України
акредитувало
КП «Київський
міський бізнес-центр» як суб’єкт
державної реєстрації
у сфері
державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців у

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
про те, що столична влада
оперативно реагує на скарги
підприємців та, в межах
компетенції,
усуває
перешкоди
з
яким
стикається бізнес у своїй
роботі
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

повному обсязі (10.07.2017)
У 2017 році укладено 87 договорів з
суб’єктами
підприємництва
на
надання офісних, інформаційноконсультативних та інших послуг та
надано понад 14,5 тис. консультацій
Розпорядженням
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 27.02.2017 № 220
«Про
закріплення
нежитлових
приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва
за КП «Київський міський бізнесцентр»
закріплено
на
праві
господарського відання нежитлові
приміщення на вул. Ярославів Вал,
33-Б. Проводилася робота з передачі
зазначеного
приміщення
КП «Київський
міський
бізнесцентр»
КП «Київський
міський
бізнесцентр» підписав меморандум з
«Вищою міжнародною школою
бізнесу
(ISM
Словаччини)
у
Прешові» щодо співпраці в сфері
науково-методичного
розвитку
муніципального
молодіжного
коворкінг-центру
в
м. Києві
(25.07.2017)
Проведено
навчально-науковий
візит до Словацької Республіки
співробітників
Департаменту
фінансів
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

4 од.

5 од.

125,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

міської державної адміністрації) та
Департаменту
внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) по програмі
«Муніципальні фінанси, стандарти
ЄС, досвід Словаччини» (09.1217.12.2018)
8.

Проведення
засідань
координаційних рад з питань
розвитку підприємництва та
регіональної
ради
підприємців в м. Києві, участь
у заходах взаємодії бізнесу та
влади
(форуми,
бізнесзустрічі тощо)

Виконано
Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проведено:
- засідання Координаційної ради з
питань розвитку підприємництва
при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
(01.02.2017);
- засідання
регіональної
ради
підприємців
в
місті
Києві
(24.02.2017,
02.06.2017
та
08.09.2017, 15.12.2017);
- зустріч
з
представниками
ПАТ «КРЕДО-БАНК» стосовно їх
участі
у
Програмі
надання
фінансово-кредитної
підтримки
суб’єктам господарювання м. Києва
(12.01.2017) та «USmart» щодо
організації 26.03.2017 першої в
Україні
Освітньої
виставкифестивалю
кращих
навчальних

1. Кількість
проведених
засідань
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
курсів
та
організацій,
яка
охоплюватиме курси іноземних мов,
професійні
курси
та
курси
підвищення кваліфікації у різних
сферах (20.01.2017);
- презентацію Програми фінансовокредитної
підтримки
суб’єктів
малого
та
середнього
підприємництва за участю Київської
міської
влади,
представників
посольства Федеративної Республіки
Німечинна, представництва ЄС в
Україні,
програми
USAID
«Лідерство
в
економічному
врядуванні», банків партнерів тощо
(30.10.2017)
за
результатами
робочих зустрічей з представниками
Програми
Агентства
США
з
міжнародного розвитку (USAID)
«Лідерство
в
економічному
врядуванні» (06.03.2017, 13.03.2017,
17.03.2017, 20.04.2017);
- реалізовано Перший фінансовий
ярмарок,
який
об’єднав
представників
малих,
середніх
підприємств та влади (04.04.2017)
тощо
Взято участь у:
- конференції
«2017-2020.
Що
очікувати
ринку
малого
та
середнього бізнесу в Україні та
шляхи виживання», яка проводилася
Національною платформою малого
та середнього бізнесу» (23.02.2017).
- навчальному семінарі на тему:

Індикатори виконання
Назва

2. Кількість
заходів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

10 од.

27 од.

270,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

«Інструменти
впровадження
стратегії та операційних програм з
особливим врахуванням фінансових
інструментів», який відбувся в
рамках
проекту
«Підвищення
інвестиційної
привабливості
України та конкурентоспроможності
регіонів», м. Варшава (02.0308.03.2017);
- дводенному тренінгу щодо моделі
Центрів
сприяння
розвитку
підприємництва
за
ініціативи
Міністерства розвитку республіки
Польщі (13.04-14.04.2017);
- бізнес-форумі
Австрія-Україна
«Можливості для бізнесу в Україні в
контексті промислової модернізації»
за участю представників бізнесу та
уряду
України
та
Австрії
(16.05.2017);
- V Міжнародній інвестиційній
конференції «New Ukraine» за
участю представників бізнесу та
влади
України
та
зарубіжжя
(17.05.2017);
- регіональному семінарі в Грузії в
рамках
міжнародної
програми
Шведської міжнародної агенції з
розвитку та кооперації (SIDA)
«Private Sector Growth Strategies»
(PSGS) (27.05-04.06.2017);
- тематичному короткостроковому
семінарі «Європейська інтеграція в
умовах
реалізації
Угоди
про
асоціацію між Україною та ЄС»
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

(26.06.2017);
- семінарі з питань державної
допомоги, організатором якого був
Антимонопольний комітет України в
рамках реалізації проектів технічної
допомоги
ЄС
«Підтримка
впровадження систем контролю
державної допомоги в Україні»
(26.07.2017);
- заключній конференції Програми
USAID «Лідерство в економічному
врядуванні» на тему: «Розвиваємо
мале та середнє підприємництво –
будуємо майбутнє» (конференц-хол
«Депо», м. Київ) (10.10-11.10.2017);
- Get Business Festival (стадіон
«Олімпійський», м. Київ) під час
якого обговорено дієві інструменти
для ведення бізнесу, організовано
майстер-класи та практикуми для
підприємців (20.10.2017);
- спільній
робочій
зустрічі
керівників структурних підрозділів
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
з
Громадською
радою
при
виконавчому
органі
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з питань
налагодження взаємодії (20.10.2017);
- VII Міжнародному форумі «Дні
Польського бізнесу» (26.10.2017);
- засіданні за круглим столом
«Саморегулювання в Україні: баланс
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

15 од.

4 од.

26,7%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

інтересів
бізнесу,
влади,
споживачів» (03.11.207) тощо
2.1.3. Інвестиційна політика
9.

Укладання
інвестиційних
договорів за результатами
проведених
конкурсів
із
залучення інвесторів

Виконано частково
У 2017 році укладено 4 інвестиційні
договори, з орієнтовним обсягом
інвестицій понад 506 млн грн, за
проектами:
- облаштування
підземного
переходу
між
вулицями
Костьольною,
Михайлівською,
Софіївською
та
Майданом
Незалежності в Шевченківському
районі (договір від 25.04.2017
№ 050-13/і/163);
- будівництво житлового будинку з
об’єктами
соціально-культурного
призначення
та
підземним
паркінгом (з виділенням частки
квартир
для
потерпілих
від
діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на
вул.
Оноре
де
Бальзака
(вул. Польова) в Деснянському
районі (договір від 30.05.2017
№ 050-13/і/164);
- будівництво
спортивного
комплексу на проспекті Генерала
Ватутіна в Деснянському районі
(договір
від 27.06.2017
№ 05013/і/165);
- облаштування футбольного поля із
штучного покриття та супутньою
інфраструктурою
ліцею
«Голосіївський» № 241 міста Києва

Кількість
договорів

1. Відсутність затвердженої
містобудівної документації
по інвестиційним проектам з
високою стадією готовності,
що значно подовжує строк
підготовчих
(передінвестиційних) робіт
2. Супротив громадськості
щодо реалізації окремих
інвестиційних проектів
3. Недотримання
суб’єктами
погодження
проектів рішень Київської
міської ради/ розпоряджень
виконавчого
органу
Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
щодо
реалізації
інвестиційних
проектів
строків
погодження,
визначених Регламентом
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

10.

Назва заходу/ проекту

Забезпечення участі міста
Києва
в
ключових
міжнародних заходах щодо
розвитку міст та інвестицій:
- проведення
щорічного
Інвестиційного форуму міста
Києва;
- участь у Міжнародній
виставці нерухомості «МІРІМ
2017» (м. Канни, Франція);
- «European
Week
of
Regions and Cities 2017»
(м. Брюссель,
Королівство
Бельгія);
- Fund Forum International
(м. Берлін, Німеччина);
- City Prosperity Initiative –
Metropolitan
Cities
International
Conference:
Municipal Finance & Urban
Economy
(м. Женева,
Швейцарія);
- The World Forum for
Foreign
Direct
Investment
(м. Шанхай, Китай)

Інформація про хід виконання
на вул. Голосіївській, 12 у
Голосіївському
районі»
(від
10.10.2017 № 050-13/і/166)
Виконано
Організовано
та
проведено
Інвестиційний форум м. Києва,
м. Київ (26.09.2017), який об’єднав
понад 600 учасників з різних країн
світу, серед яких представники
бізнесу та інвестиційної спільноти,
органів міської та державної влади,
експертів та медіа
Взято участь у:
- Міжнародній виставці нерухомості
«МІРІМ 2017», м. Канни, Франція
(14.03-17.03.2017), в рамках якої
м. Київ отримав нагороду у рейтингу
видання Foreign Direct Investment
Magazine «Global cities of the future
2016-2017».
Нагороду
столиці
України присудили у номінації «Cost
effectiveness»
(показник
рентабельності). За підсумками
участі м. Києва у «МІРІМ 2017»
проведено
прес-конференцію
в
ІА «Інтерфакс-Україні» (м. Київ,
20.03.2017);
- міжнародній
інвестиційній
виставці «Investment Management
Exhibition» (ІМЕ), м. Франкфурт,
Федеративна Республіка Німеччина
(07.04-08.04.2017);
- семінарі щодо сприяння залучення
інвестицій
та
розвитку
співробітництва на запрошення

Індикатори виконання
Назва

Кількість заходів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

6 од.

6 од.

100,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

11.

Назва заходу/ проекту

Інформування
інвесторів
щодо
інвестиційної
привабливості міста Києва:
- підготовка
та
виробництво інформаційнопрезентаційного
продукту
щодо
інвестиційного
потенціалу міста Києва;
- розсилка
ключових
повідомлень для провідних
профільних медіа-ресурсів в
Україні та за кордоном;
- забезпечення ефективної
роботи інвестиційного вебпорталу «Invest in Kyiv»

Інформація про хід виконання
Посольства Китайської Народної
Республіки, провінція міст Фучжоу,
Чанша,
Сямень,
Путянь
Китайської Народної Республіки
(05.04-29.04.2017);
- 9 Європейському економічному
конгресі, м. Катовіце, Польща
(08.05-12.05.2017);
- 10
Міжнародному
форумі
місцевого та економічного розвитку,
м Тбілісі, Грузія (12.09-15.09.2017)
Виконано
Виготовлено буклет «InvestinKyiv»
про економічний та інвестиційний
потенціал міста Києва
Забезпечувалося
наповнення
сторінок та редагування розділів
порталу «Invest in Kyiv». На вебпорталі розміщено інформацію щодо
інвестиційного
та
експортного
потенціалів м. Києва
Постійно проводився технічний
супровід
та
оновлення
інвестиційного порталу протягом
звітного періоду
Розміщено ключові повідомлення на
інвестиційному веб-порталі «Invest
in Kyiv» щодо інвестиційного
потенціалу та участі у міжнародних
заходах міста Києва («МІРІМ 2017»,
виставці «Investment Management
Exhibition» (IME), Бізнес-форумі
української діаспори, III Форумі
енергоефективного партнерства’17
«Енергетичний менеджмент: Досвід

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість
ключових
повідомлень

24 од.

68 од.

283,3%

2. Кількість
буклетів

300 од.

500 од.

166,7%

Назва

3. Відвідуваність
веб-порталу

20 000
14 417
відвідувань відвідувань
на рік

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

72,1%
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

27,1
млн грн

98,0
млн грн

в 3,6 раза
більше

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

кращих», виставці «Зроблено в
Києві», анонсування проведення
Інвестиційного форуму м. Києва,
участі підприємств у Програмі
підтримки експорту до Канади
U CAN EXPORT, щодо бізнес-турів
ринками нерухомості Іспанії та
Катару,
Бізнес-форуму
«Дні
Польського Бізнесу», проведення
Інвестиційного форуму м. Києва,
проведення інвестиційних конкурсів
тощо)
2.1.4. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення
12.

Проведення засідань міської
та
районних
тимчасових
комісій з питань погашення
заборгованості із виплати
заробітної
плати,
пенсій,
стипендій
та
інших
соціальних виплат.
Налагодження конструктивної
співпраці з контролюючими
та
правоохоронними
органами щодо притягнення
до
відповідальності
(адміністративної,
кримінальної) посадових осіб
підприємств-боржників
за
порушення законодавства про
працю та оплату праці

Виконано частково
Питання погашення заборгованості
із заробітної плати на підприємствах
міста щомісячно розглядалося на
засіданнях міської та районних в
місті Києві тимчасових комісій з
питань погашення заборгованості із
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
У 2017 році:
- проведено
128
засідань
відповідних комісій, на яких
заслухано
544 керівників
підприємств-боржників та всіх їх
попереджено про відповідальність
за порушення законодавства про
працю та оплату праці;
- надіслано 142 листа-звернення
(подань)
до
власників
або
уповноважених
ними
органів

Зниження
заборгованості із
виплати заробітної
плати до

На загальну ситуацію щодо
зростання заборгованості із
заробітної плати значно
впливає незадовільний стан
її погашення на державних
підприємствах міста, які
належать
до
сфери
управління
центральних
органів виконавчої влади
(55,0%
загальної
суми
заборгованості)
Заборгованість в установах
фінансової сфери (банки, які
ліквідовуються) –
12,1 млн грн (5 установ)
Погашення
зазначеної
заборгованості здійснюється
Фондом
гарантування
вкладів
фізичних
осіб
відповідно
до
Закону
України
«Про
систему
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

13.

Назва заходу/ проекту

Проведення засідань міської
та районних робочих груп
(комісій) з питань легалізації
виплати заробітної плати і

Інформація про хід виконання
177 підприємств-боржників
щодо
сприяння у прискоренні погашення
заборгованості із заробітної плати та
недопущення її виникнення у
подальшому;
- передано до контролюючих та
правоохоронних
органів
інформацію про 421 підприємствоборжника для вжиття відповідних
заходів реагування;
- керівникам підприємств надано
1 397 рекомендацій щодо усунення
виявлених порушень законодавства
та недопущення їх у подальшому
За
інформацією
Головного
управління Держпраці у Київській
області у 2017 році проведено 90
перевірок підприємств-боржників із
виплати заробітної плати, за
результатами
яких
внесено
68 приписів, складено 65 протоколів
про
адміністративне
правопорушення за статтею 41
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення,
які направлено до районних судів
м. Києва
У
2017 році
підприємствамиборжниками міста Києва погашено
заборгованість із заробітної плати
на суму майже 64,4 млн грн
Виконано
Інформація щодо економічних та
соціальних
переваг
отримання
легальних доходів та оформлення

Індикатори виконання
Назва

Зростання
середньої
заробітної плати

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

112,7%

126,5%

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
гарантування
вкладів
фізичних осіб»

За
наявними
даними
офіційної
статистики
(грудень 2017 року у
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

зайнятості населення
Проведення
широкої
інформаційнороз’яснювальної роботи серед
громадян та роботодавців
щодо негативних соціальних
наслідків
нелегальних
трудових відносин та виплати
заробітної
плати
в
«конвертах»

належним чином трудових відносин,
забезпечення участі в системі
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування постійно
висвітлюється на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста
Києва та на сайті Департаменту
соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
За результатами розгляду звернень
громадян, інформація щодо фактів
виплати неофіційної заробітної плати
або
неналежного
оформлення
трудових відносин, направлялися до
міських
підрозділів
Державної
фіскальної служби Державної служби
з питань праці та Національної
поліції
України
в
порядку
інформування
та
відповідного
реагування
У 2017 році підрозділами з питань
праці міста:
- проведено аналіз ситуації на
743 підприємствах
в
рамках
контролю
щодо
дотримання
мінімальних державних гарантій з
оплати праці;
- передано
інформацію
щодо
238 підприємств до контролюючих та
правоохоронних органів для вжиття
заходів реагування до посадових осіб
підприємств за порушення норм
трудового законодавства

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
порівнянні з відповідним
місяцем минулого року)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Переліки окремих підприємств, на
яких за результатами проведеного
моніторингу виявлено, що розмір
середньої заробітної плати значно
нижчий середнього показника по
м. Києву за відповідним видом
економічної діяльності, надсилалися
до органів Державної фіскальної
служби міста для проведення
перевірок та вжиття відповідних
заходів реагування
У 2017 році зазначена інформація
надіслана щодо 156 столичних
суб'єктів господарювання
У місті також активно працювала
міська та районні робочі групи
(комісії)
з
питань
легалізації
заробітної
плати
і
зайнятості
населення, до складу яких входять
представники фіскальних органів,
органів Пенсійного фонду, Державної
служби з питань праці та органів
Національної поліції України
У 2017 році:
проведено 111 засідань таких
робочих груп (комісій), на яких
заслухано
керівників
828 підприємств
та
організацій
столиці, що мають невиправдано
низький рівень заробітної плати (в
окремих випадках навіть нижче
розміру
мінімальної
заробітної
плати). За результатами засідань
суб’єктам
господарювання
рекомендується
вживати
дієвих
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

заходів
щодо
поступового
підвищення заробітної плати до
середнього
рівня
по
місту
(за відповідним видом економічної
діяльності) з урахуванням фінансових
можливостей
За результатами вжитих спільних
заходів та контрольно-перевірочної
роботи територіальними органами
Державної
фіскальної
служби
м. Києва протягом у 2017 році:
- виявлено
та
залучено
до
оподаткування майже 2,0 тис.
найманих осіб, не оформлених
належним чином роботодавцями (до
бюджету
м.
Києва
додатково
надійшло 0,7 млн грн податку з
доходів фізичних осіб та майже
0,9 млн грн єдиного соціального
внеску);
- залучено до державної реєстрації
понад 2,7 тис. фізичних осіб (сума
сплачених ними податків становила
1,5 млн грн);
- за
рахунок
проведеної
індивідуальної
роз’яснювальної
роботи підвищили рівень заробітної
плати понад 2,3 тис. суб’єктів
господарювання
(додатково
надійшло до бюджету м. Києва понад
17,0 млн грн податку на доходи
фізичних осіб);
- за
результатами
проведених
102 перевірок
у
84
суб’єктів
господарювання виявлено порушення
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

14.

Назва заходу/ проекту

Сприяння
збереженню
існуючих робочих місць та
розширенню
сфери
прикладання праці за рахунок
створення нових робочих
місць

Інформація про хід виконання
законодавства
(загальна
сума
додатково нарахованого податку на
доходи фізичних осіб становила
майже 6,2 млн грн та понад
2,6 млн грн єдиного соціального
внеску);
- майже
3,7
тис.
суб’єктів
господарювання підвищили рівень
заробітної
плати
найманим
працівникам (за рахунок чого рівень
надходжень податку на доходи
фізичних осіб зріс майже на
22,4 млн грн)
Виконано
Питання утримання ситуації у сфері
зайнятості населення знаходиться під
постійним контролем міської влади:
проводиться постійний моніторинг у
сфері зайнятості населення, робота з
розширення сфери прикладання праці
за рахунок створення робочих місць
За даними Київського міського
центру зайнятості у 2017 році:
- кількість
громадян,
які
перебували на обліку в центрах
зайнятості
і
шукали
роботу,
становила 30 984 безробітних осіб, з
яких 19,4 тис. осіб зареєстровано у
звітному році;
- працевлаштовано за сприянням
служби
зайнятості
14,7
тис.
безробітних осіб, що на 4,9% більше
порівняно з відповідним періодом
попереднього року;
- отримали одноразову виплату

Індикатори виконання
Назва

Чисельність
прийнятих
на
роботу на створені
нові робочі місця

План на
2017 рік

Факт
виконання

70
тис. осіб

60,0
тис. осіб

% виконання
до
запланованого

85,7%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

За
наявними
даними
Головного
управління
Пенсійного фонду України в
м. Києві у січні-листопаді
2017
року
у
столиці
створено
59 971
нових
робочих
місць
(у
відповідному
періоді
2016 року – 52 139 нових
робочих місць)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

15.

Назва заходу/ проекту

Надання
консультацій,
відповідної
професійної
підготовки з орієнтації на
підприємницьку діяльність,
одноразової
виплати
допомоги по безробіттю для
відкриття власної справи.
Проведення
масових
інформаційних
та
профорієнтаційних заходів за
участю роботодавців, у першу
чергу
серед
учнів
загальноосвітніх
шкіл
та
молоді, яка вперше шукає

Інформація про хід виконання
допомоги
по
безробіттю
для
організації
підприємницької
діяльності та зареєструвалися як
суб’єкти підприємництва – 136 осіб
безробітних;
- працевлаштовано на нові робочі
місця
шляхом
компенсації
роботодавцям єдиного соціального
внеску – 172 особи;
- проходили професійне навчання –
понад 3 тис. безробітних осіб;
- реалізували ваучер на навчання –
24 особи;
- взяли участь в громадських
роботах
та
інших
роботах
тимчасового
характеру
–
майже 4 тис. безробітних осіб;
- навантаження в розрахунку на
10 вільних
робочих
місць
(вакансій)
на
кінець
грудня
2017 року – 14 осіб
Виконано
У 2017 році надано 271 консультація
з питань пошуку, відбору та найму
персоналу, оформлення трудових
відносин,
державної
реєстрації
суб’єктів
господарювання,
податкового законодавства тощо

Служба зайнятості сприяє розвитку
підприємництва шляхом надання
одноразової виплати по безробіттю
для організації підприємницької

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість осіб,
яким
надано
послуги з питань
організації
підприємницької
діяльності
та
ведення
власної
справи

500 осіб

407 осіб

81,4%

2. Чисельність
осіб, які відкрили
власну
справу
шляхом

260 осіб

136 осіб

52,3%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Низькі показники щодо
кількості осіб, які відкрили
власну справу, пов’язано з
тим, що відповідно до
абзацу 1 пункту 2 частини 1
статті 7 Закону України
«Про збір та облік єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування» всі фізичні
особи-підприємці
зобов’язані
сплачувати
єдиний соціальний внесок в
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Індикатори виконання

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

роботу,
з
метою
популяризації та підвищення
престижності
робітничих
професій

діяльності
та
проведення
відповідних семінарів. Особлива
увага приділяється послідовності
кроків безробітного до створення
власного бізнесу
У 2017 році:
- проведено семінари:
 «Як розпочати свій бізнес»
(96 семінарів,
охоплено
847 особи);
 «Від бізнес-ідеї до власної
справи»
(15 семінарів,
охоплено 120 осіб);
- проходили професійне навчання:
з
основ
підприємницької
діяльності – 67 осіб;
 за професіями спрямованими
на подальшу самозайнятість
(перукар,
манікюрниця,
кондитер, візажист, закрійник,
кухар,
кравець
тощо)
–
172 безробітних

отримання
одноразової
виплати допомоги
по безробіттю

У 2017 році проведено:
- 140 «Уроків реального трудового
життя», якими охоплено понад
6,1 тис. учнів старших класів шкіл
міста Києва, з метою ознайомлення
учнів з ситуацією на сучасному
ринку
праці,
правилами
та
помилками
вибору
професії,
формування мотивації до вибору
актуальних
на
ринку
праці
професій, зокрема – робітничих;
- 49 екскурсій на підприємства

3. Кількість осіб,
охоплених
профорієнтаційними послугами

План на
2017 рік

Факт
виконання

100
тис. осіб

92,6
тис. осіб

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
розмірі 704 грн на місяць,
навіть якщо тимчасово не
мають ніякого прибутку, що
є непривабливим для осіб,
які
тільки
планують
започаткувати
власну
справу

92,6%
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

міста, охоплено майже 1,2 тис.
старшокласників
Учні
побували
на
провідних
підприємствах
міста
і
познайомилися
з
робітничими
професіями:
ВАТ
«Київський
маргариновий завод» (машиністка,
лаборант, оператор, пакувальник),
Київський
ремонтно-механічний
завод
(електромонтер,
електрогазозварник,
стругальник,
терміст, коваль, транспортувальник,
ливарник,
фрезерувальник),
Авіаційний
науково-технічний
комплекс
імені О. К.
Антонова
(електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування,
коваль,
пресувальник – вулканізаторник,
слюсар з механоскладальних робіт,
чистильник металу, шліфувальник),
санаторій
«Феофанія»,
ТОВ ВК «Велма»,
акціонерна
енергопостачальна
компанія
«Київенерго»,
«Бліц-інформ»,
ПП «Ярослав», «Пожежна частина
№
13»,
ТОВ
«Відзнака»,
ВАТ ШФ «Воронін»,
підприємство «Тойота – Україна»,
інститут мікробіології і вірусології
ім. Д. К. Заболотного тощо;
- 27 семінарів для працівників
освіти, майже 0,7 тис. осіб отримали
методичну
допомогу
від
профконсультантів
служби
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

74,9
тис. га

73,0
тис. га

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

зайнятості;
- охоплено профорієнтаційними
послугами 40,7 тис. осіб з числа
учнівської молоді
2.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин
16.

Організація
проведення
землевпорядних
робіт,
проектно-вишукувальних
робіт, розробка технічної
документації із землеустрою
та інвентаризації земель

Виконано
Згідно з даними міського земельного
кадастру
проведено
земельнокадастрову інвентаризацію на площу
73,0 тис. га
У 2017 році:
- прийнято рішення Київської
міської
ради
від
06.07.2017
№ 772/2934
«Про
розроблення
проекту
землеустрою
щодо
встановлення та зміни меж міста
Києва»,
відповідно
до
якого
проведено електронні торги та
визначено
розробника
проекту
землеустрою щодо встановлення та
зміни меж міста Києва (укладено
договір з КП «Київський інститут
земельних відносин» від 18.09.2017
№ 31)
Головне
управління
Держгеокадастру
у
м. Києві
здійснює реєстрацію земельних
ділянок в Державному земельному
кадастрі відповідно до розроблених
технічних
документацій
із
землеустрою
та
інвентаризації
земель
У 2017 році:
- укладено 166 договорів щодо

Площа
земель
міста, на яких
проведено
земельнокадастрову
інвентаризацію

97,5%

Укладено з КП «Київський
міський центр земельного
кадастру та приватизації
землі»
договір
від
04.09.2017 № 450 про
закупівлю послуг з розробки
технічної документації із
землеустрою
щодо
інвентаризації земель міста
Києва за державні кошти за
об’єктами
комунальної
власності, що перебувають у
господарському віданні (на
балансі)
КП «Київжитлоспецексплуатація». Термін
виконання
договору
01.07.2018
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

17.

Назва заходу/ проекту

Формування ринку землі,
землеоціночні
та
землевпорядні роботи для
продажу та оренди ділянок

Інформація про хід виконання
оренди земельних ділянок та 170
додаткових угод;
- зареєстровано 2 438 кадастрових
справ
- опрацьовано 3 910 клопотань
про
надання
дозволів
на
розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
Виконано
У 2017 року :
- проводилися
землевпорядні,
землеоціночні
роботи
та
розроблялася
містобудівна
документація з підготовки ділянок
до
продажу,
розроблено
ряд
тендерних
документацій
по
предметам закупівлі послуг з
підготовки
до
продажу
ряду
земельних ділянок;
- укладалися
договори
на
виконання експертної грошової
оцінки
земельних
ділянок,
призначених для продажу;
- проведено 3 аукціони з продажу
земельних ділянок або прав на них
(07.03.2017, 28.03.2017, 27.07.2017);
- продано 21 земельну ділянку
несільськогосподарського
призначення з розташованими на
них об’єктами нерухомого майна

Індикатори виконання
Назва

Загальна
сума
надходжень
коштів
до
бюджету
міста
Києва за рахунок
земельних
ресурсів
міста
Києва, в тому
числі від продажу

План на
2017 рік

Факт
виконання

4 150
млн грн

5 209,5
млн грн

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

125,5%

186,0
млн грн
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

18.

19.

Назва заходу/ проекту
Розробка
проектів
землеустрою щодо організації
і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду
та іншого природоохоронного
призначення,
оздоровчого,
рекреаційного,
історикокультурного,
лісогосподарського
призначення, земель водного
фонду та водоохоронних зон,
обмежень у використанні
земель
та
їх
режимоутворюючих об’єктів
Розвиток
та
утримання
інформаційно-аналітичних
систем у містобудівній та
землевпорядній
діяльності,
моніторингу забудови
та
використання
земель.
Актуалізація
даних
та
оновлення
картографічних
матеріалів

Інформація про хід виконання
Не виконано

Виконано
Підготовлено та погоджено технічні
вимоги до проекту «Модернізація
міської
інформаційно-аналітичної
системи забезпечення містобудівної
діяльності
(ПК МІАС ЗМД)
«Містобудівний кадастр м. Києва»
Підготовлено технічне завдання для
проекту «Розробка інформаційного
ресурсу територіальної структури
міста
з
детальним
описом
характеристик
та
технікоекономічними показниками»
У 2017 році внесено інформацію по
1 486 га до містобудівного кадастру

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

Встановлення меж

25,0
тис. га

0,3
тис. га

1,2%

1. Частка об’єктів
міського простору,
що внесені до
містобудівного
кадастру

20,0%
загальної
кількості
об’єктів

100,0%
загальної
кількості
об’єктів

–

2. Частка земель
міста, що внесена
до
міського
земельного
кадастру

86,0%
загальної
площі
земель
міста

86,0%
загальної
площі
земель
міста

–

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Недостатнє фінансування

Проведено закупівлю та укладено
договір від 28.04.2017 № АС-17/5 на
послуги з аерофотозйомки території
м. Києва з роздільною здатністю
5 см та виготовлення цифрових
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

20.

Назва заходу/ проекту

Розробка та затвердження
основних
документів
містобудування:
Генерального плану Києва,
планів
зонування
міста,
детальних планів розвитку
окремих територій

Інформація про хід виконання
ортофотопланів
з
роздільною
здатністю 5 см. Проте договір
розірвано з причин неякісного
надання послуг, а саме комплект
цифрових
ортофотопланів
виготовлено із порушеннями вимог
технічного
завдання
та
умов
договору
Виконано частково
У 2017 році:
- продовжувалася
розробка
Генерального плану Києва та планів
зонування міста (виконано 90%) і
плану зонування окремих частин
м. Києва (виконано 69%);
- виконано I етап 3 детальних
планів території міста Києва:
 о. Труханів – 587 га;
 о. Гідропарк – 192 га;
 району садибної забудови
с. Троєщина – 911 га;
- доопрацьовувалися
проектні
матеріали 11 детальних планів
території
міста
Києва,
які
фінансувалися за рахунок коштів
бюджету міста Києва
- розроблено
та
затверджено
рішеннями Київської міської ради
9 детальних планів території (далі –
ДПТ), а саме:
 зміни
до
ДПТ
району
Теремки III;
 в межах вулиць СаперноСлобідської та проспекту Науки;
 в
районі
Дніпровської

Індикатори виконання
Назва

Кількість проектів
документів /
документів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

20 од.

9 од.

45,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Проводився
моніторинг
містобудівної документації
з розробки Генерального
плану Києва, приводилися
техніко-економічні
показники та вносилися
зміни до текстових та
графічних
матеріалів
проекту Генерального плану
міста Києва у відповідність
до показників, наведених у
звіті
ДП «Укрдержбудекспертиза».
За наданими зауваженнями
продовжено
роботу
з
доопрацювання проектних
матеріалів детальних планів
територій
(за
кошти
бюджету міста Києва)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

21.

Назва заходу/ проекту

Проведення
розробки
інтегрованого плану розвитку
транспортної інфраструктури
м. Києва та його приміської
зони

Інформація про хід виконання
набережної вулиці Здолбунівської,
проспекту Петра Григоренка в
Дарницькому районі міста Києва;
 в межах бульвару Перова,
вулиць Сулеймана Стальського,
Петра
Вершигори,
проспекту
Генерала Ватутіна в Дніпровському
районі міста Києва;
 в межах бульвару І. Лепсе,
вул. Суздальської, вул. Академіка
Білецького і залізниці;
 в межах вул. Донецької,
просп.
Повітрофлотського,
вул. Смілянської, вул. Фастівської
та залізниці;
 в межах просп. Перемоги,
вул. Лагерної, Авіаконструктора
Сікорського,
залізничної
колії,
вул. Тимофія
Шамрила,
Дорогожицької,
Олени
Теліги,
Олександра Довженка;
 в межах проспекту Перемоги
та залізничної колії;
 в
межах
вулиць
Дорогожицької, Мельникова, Якіра,
Сім'ї Хохлових
Не виконано
Видано розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 07.02.2017 № 129
«Про
розробку
Концепції
інтегрованого
розвитку
транспортної інфраструктури «План
сталої міської мобільності м. Києва»

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Інтегрований план

так/ні

ні

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

До Програма економічного і
соціального
розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки,
затверджена
рішенням
Київської міської ради від
21.12.2017
№1042/4049,
включено захід «Розробка та
затвердження стратегічного
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Департаментом містобудування та
архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
спільно з Комунальною організацією
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Інститут
Генерального
плану
м. Києва»
19.12.2017 укладено договір на
«Розробку
Комплексної
схеми
транспорту міста Києва у складі
інтегрованого
плану
розвитку
транспортної інфраструктури міста
Києва та його приміської зони» та
розпочато роботи з виконання
І етапу договору

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
документа
з
розвитку
міського транспорту «План
сталої міської мобільності
міста
Києва»,
який
планується
виконати
у
2018 році
Строк виконання послуг
відповідно до договору
31 грудня 2019 року

2.1.6. Розвиток індустрії туризму
22.

Організація та проведення
виставок, семінарів, нарад та
науково-практичних
конференцій
з
питань
розвитку туризму в місті
Києві
із
залученням
вітчизняних та іноземних
фахівців

Виконано частково
Взято участь у виставках:
- New York Times Travel Show,
м. Нью-Йорк,
США
(27.0129.01.2017),
- Baltour 2017, м. Рига, Латвія
(03.02-05.02.2017);
- IMTM 2017, м. Тель-Авів, Ізраїль
(07.02-08.02.2017);

Кількість
виставок,
семінарів, нарад

15 од.

14 од.

93,3%

Внесено зміни до паспорту
бюджетної
програми
місцевого
бюджету
на
2017 рік (КПКВ 7317500
«Інші заходи пов’язані з
економічною діяльністю») в
частині зменшення кількісті
заходів з 15 од. до 11 од.
Додаткові заходи проведено
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
- ITB
2017,
м.
Берлін,
Федеративна Республіка Німеччина
(08.03-12.03.2017);
- UITT,
м. Київ,
Україна,
(29.03-31.03.2017);
- COTTM, м. Пекін, Китайська
Народна
Республіка
(29.0331.03.2017);
- IMEX, м. Франкфурт,
Федеративна Республіка Німеччина
(16.05-18.05.2017);
- IFTM Tor Resa, м. Париж,
Французька
Республіка
(26.0929.09.2017)
Проведено 5 семінарів:
- Підготовка міста Києва до
пісенного конкурсу «Євробачення –
2017» (27.04.2017);
- Кращі
практики
надання
екскурсійних послуг для гостей
пісенного конкурсу «Євробачення –
2017»
та
інформування
про
особливості екскурсійної діяльності
під
час
проведення
масових
розважальних подій міжнародного
рівня в місті Києві (24.0430.04.2017);
- «Розвиток подієвого та ділового
туризму в м. Києві «Kyiv nice
for MICE» (25.09.2017)
- «Маркетинг
туристичного
продукту в м. Києві» (31.10.2017);
- «Презентація
проектів
туристичного активу м. Києва в
грудні 2017 року» 21.12.2017)

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
за рахунок економії коштів
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

23.

24.

25.

Назва заходу/ проекту

Організація
рекламноінформаційних турів для
закордонних
представників
туристичної галузі та ЗМІ

Організація
реклами
туристичних
можливостей
міста Києва в засобах масової
інформації та на зовнішніх
носіях

Виготовлення промо-роликів
про місто Київ, в тому числі
циклу інформаційних сюжетів
і документальних фільмів

Інформація про хід виконання
29.10-12.11.2017
проведено
фотовиставку в Мінську (Республіка
Беларусь)
Виконано частково
У 2017 році проведено рекламноінформаційні прес-тури для:
- представників країн учасників
пісенного конкурсу «Євробачення –
2017»;
- представника
Об’єднаного
Королівства Британії та північної
Ірландії;
- представників
Американських
ЗМІ;
- представників
Індії
та
Азербайджану
Виконано частково
Проводилася робота з розміщення
реклами туристичних можливостей
міста Києва в засобах масової
інформації та на зовнішніх носіях –
розміщення реклами в періодичних
бортових виданнях авіакомпаній
східної та центральної Європи
(Wizz-Air, LOT, BelAvia, Panorama
(МАУ)) та бортових журналах
потягів Intercity

Виконано
Виготовлено 2 промо-ролика про
м. Київ

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Кількість турів

5 од.

4 од.

80,0%

Кількість
розміщеної
реклами в засобах
масової
інформації та на
зовнішніх носіях

50 од.

8 од.

16,0%

Кількість
виготовлених
промо-роликів

2 од.

2 од.

100%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Внесено зміни до паспорту
бюджетної
програми
місцевого
бюджету
на
2017 рік (КПКВ 7317500
«Інші заходи пов’язані з
економічною діяльністю») в
частині зменшення кількісті
турів з 5 до 1 од.
Додаткові
прес-тури
проведено
за
рахунок
економії коштів
Внесено зміни до паспорту
бюджетної
програми
місцевого
бюджету
на
2017 рік (КПКВ 7317500
«Інші заходи пов’язані з
економічною діяльністю») в
частині зменшення кількісті
розміщеної
реклами
в
засобах масової інформації
та на зовнішніх носіях з 50
до 7 од.
Додатково
розміщено
рекламу за рахунок економії
коштів
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

26.

27.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Встановлення
нових
та
оновлення
існуючих
вказівників
до
об'єктів
екскурсійного
показу
та
туристичних інформаційних
стендів (пілонів), в т. ч.
іноземними мовами

Виконано частково
Здійснено закупівлю з оновлення
вказівників та стендів (пілонів).
Складено дефектні акти, локальні та
загальні
кошториси,
проведено
експертизу 47 існуючих вказівниках
та 50 існуючих стендам (пілонам). За
результатами проведених робіт:
- 22 вказівника демонтовано та
знаходяться на реставрації
- 37 стендів (пілонів) оновлено, в
тому числі встановлено 10 нових
стендів (пілонів)
Виконано частково
У 2017 році виконано роботи з
нанесення відповідної розмітки біля
встановлених знаків на 20 зупинках
туристичного транспорту із 22, що
були
облаштовані
знаками
у
2016 році

Облаштування
місць
паркування, стоянок і зупинок
туристично-екскурсійного
автотранспорту відповідними
знаками і розміткою

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість
вказівників

95 од.

47 од.

49,5%

2. Кількість
стендів (пілонів)

91 од.

50 од.

54,9%

Кількість
місць
паркування

33 од.

20 од.

60,6%

Будівництво
(придбання) житла

4,1
тис. м2

–

–

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Роботи
з
оновлення
вказівників
та
стендів
(пілонів)
тривають
та
плануються продовжити у
2018 році

Внесено зміни до Договору
щодо кількості зупинок
туристичного транспорту,
на яких нанесено відповідну
розмітку
в
частині
зменшення їх кількості з 22
до 20 у зв’язку зі зміною
вулично-дорожньої мережі

2.2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
2.2.1. Житлова політика
28.

Будівництво
(придбання)
житла для дітей-сиріт

Не виконано

Програмою соціального і
економічного
розвитку
м. Києва на 2017 рік кошти
бюджету м. Києва на
будівництво
(придбання)
житла
для
відповідної
категорії
осіб
не
передбачалися
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

29.

Будівництво
(придбання)
житла
для
соціально
незахищених
верств
населення, які потребують
поліпшення житлових умов

Не виконано

Будівництво
(придбання) житла

1,6
тис. м2

–

–

30.

Будівництво
(придбання)
житла
для
вирішення
житлових питань громадян,
які потребують поліпшення
житлових
умов
та
проживають в непридатних
для проживання (аварійних)
приміщеннях

Виконано
Програмою
економічного
і
соціального розвитку м. Києва на
2017 рік на заходи з придбання
житла для черговиків квартирного і
соціального квартирного обліку
передбачалося 127 358,6 тис. грн
У 2017 році укладено договір на
придбання майнових прав на
закупівлю 110 квартир загальною
площею 6 387,15 кв м та загальною
вартістю 127 293,3 тис. грн
Разом з тим, на замовлення
КП «Спецжитлофонд» за рахунок
залучених коштів у звітному періоді:
- завершено
будівництво
житлового
будинку
на
вул. Професора Підвисоцького, 4-В
на 550 квартир, з яких, 122 квартири
загальною площею 6 920,5 кв. м
збудовано
для
працівників
медичних закладів комунальної
форми власності м. Києва за
собівартістю
на
умовах
співфінансування – кошти громадян
та кошти КП «Спецжитлофонд»;
- проводилися
роботи
з

Будівництво
(придбання) житла

6,3
тис. м2

6,3
тис. м 2

100,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Програмою соціального і
економічного
розвитку
м. Києва на 2017 рік кошти
бюджету м. Києва на
будівництво
(придбання)
житла
для
відповідної
категорії
осіб
не
передбачалися
Програмою економічного і
соціального
розвитку
м. Києва на 2017 рік (зі
змінами)
запланований
обсяг придбаної житлової
площі становив 6,3 тис. м2
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

31.

Будівництво
(придбання)
житла
для
одиноких
громадян, які перебувають на
квартирному обліку

32.

Будівництво
(придбання)
житла
для
тимчасового
поліпшення житлових умов

Інформація про хід виконання
реконструкції житлового будинку
на бульв. Кольцова, 24-А (колишній
гуртожиток, визнаний непридатним
для проживання);
- здійснювалася
реконструкція
аварійного
будинку
на
вул. Дмитрівській, 60/19 (ступінь
будівельної готовності становить
29,5%)
Не виконано

Не виконано

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Будівництво
(придбання) житла

4,2
тис. м2

–

–

Будівництво
(придбання) житла

19,1
тис. м2

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Програмою соціального і
економічного
розвитку
м. Києва на 2017 рік кошти
бюджету м. Києва на
будівництво
(придбання)
житла
для
відповідної
категорії
осіб
не
передбачалися
Програмою соціального і
економічного
розвитку
м. Києва на 2017 рік кошти
бюджету м. Києва на
будівництво
(придбання)
житла
для
відповідної
категорії
осіб
не
передбачалися

2.2.2. Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
33.

Виконання енергоефективних
заходів у житлових будинках
міста Києва, в яких створено
ОСББ та ЖБК, на умовах
співфінансування з міського
бюджету та
реалізація
програми
здешевлення

Виконано частково
У 2017 році оголошено та проведено
конкурс проектів з реалізації
енергоефективних
заходів
у
житлових будинках міста Києва, в
яких
створені
об'єднання
співвласників
багатоквартирних

1. Кількість
проектів
з
впровадження
енергоефективних
заходів, що буде
реалізовано
на

220 од.

110 од.

50,0%

Внесення змін до адресного
переліку та затвердження
його
наприкінці
вересня 2017 року призвели
до
відтермінування
виконання запланованих у
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Індикатори виконання

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

кредитів, що надаються ОСББ
та ЖБК, на впровадження
енергоефективних заходів

будинків, а також у кооперативних
будинках та визначено переможців
конкурсу
Укладено 12 договорів на розробку
проектно-кошторисної документації
для 135 проектів, затверджених
розпорядженням
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 02.06.2017 № 659
«Про визначення замовника робіт,
що виконуватимуться за рахунок
коштів бюджету міста Києва в
рамках проектів, які перемогли у
2017 році у конкурсі проектів з
реалізації енергоефективних заходів
у житлових будинках міста Києва, в
яких
створені
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинків, а також у кооперативних
будинках» (зі змінами)
За звітний період:
- роботи виконано в повному
обсязі по 110 об’єктам. Проведено:
 реконструкцію (модернізацію)
індивідуальних теплових пунктів
(далі – ІТП) в 29 житлових
будинках;
 утеплення
фасадів
в
33 будинках;
 утеплення крівлі в 3 житлових
будинках;
 заміну дверей та вікон на
енергозберігаючі у 35 будинках;
 енергоефективні заходи з заміни

умовах
співфінансування
з
бюджету
м. Києва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
2017 році робіт, зокрема:
- не виконано роботи
ОСББ (30%);
- не
отримано
або
несвоєчасно
отримано
технічні
умови
від
ПАТ «Київенерго»;
- збільшення вартості та
обсягу робіт у зв’язку зі
зміною технічних умов
ПАТ «Київенерго» тощо
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

40 од.

25 од.

62,5%

14,4 км

13,5 км

93,8%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

освітлення на енергозберігаюче в
10 будинках;
- роботи виконано частково на
15 об’єктах (виконано роботи з
заміни дверей та вікон на
енергозберігаючі);
- роботи
не
виконано
на
10 об’єктах (для 7 об’єктів – ІТП,
1 – запровадження альтернативних
джерел енергії, 2 – фасади)
У 2017 році міською програмою
здешевлення кредитів скористалися
та отримали відшкодування частини
кредиту 25 позичальників

34.

Реалізація
проектів
будівництва та реконструкції
зовнішніх
мереж
водопостачання та каналізації
міста

Виконано
Будівництво другої нитки Головного
міського каналізаційного колектора
у м. Києві
Станом на 01.01.2018 відсоток
готовності
об'єкту
в
цілому
становить – 98,5% (9,7 км)
У 2017 році введено в експлуатацію
І, ІІ чергу та І пусковий комплекс
ІІІ черги будівництва
ІІ пусковий комплекс ІІІ черги
планується завершити у травні
2018 року (технологічні роботи, які
мають бути реалізовані після
повного переключення стоків на
другу нитку)

2. Кількість
будинків,
залучених
програми
здешевлення
кредитів

до

Прокладання
інженерних мереж

Відшкодування
здійснювалося
по
мірі
надання
уповноваженими
банками
реєстрів
позичальників,
що
є
підставою для здійснення
відшкодування
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Лiквiдацiя аварiйної ситуацiї на
самопливному
каналiзацiйному
колекторi на вул. Ленiна, 50 у
Дарницькому районi м. Києва
Роботи виконано в повному обсязі.
Ліквідовано аварійну ситуацію на
160 м каналізаційної мережі (0,2 км)
Реконструкція аварійної ділянки
водоводу
Д=900
мм
по
вул. О. Бальзака від вул. О. Сабурова
до вул. М. Цвєтаєвої
Роботи виконано в повному обсязі
Прокладено трубопровід (шляхом
санації та укладка відкритим
способом) Д=800 мм (713,5 м),
завершено роботи з реконструкції
водопровідної камери ВК1, ВК2,
влаштовано технологічну камеру
ОК1
Реконструкція водопровідних та
каналізаційних
мереж
по
вул. Ярославській у Подільському
районі м. Києва
Роботи виконано в повному обсязі
У звітному періоді виконано:
- реконструкцію
водопровідних
колодязів (2-6) – 5 шт.;
- реконструкцію
каналізаційних
колодязів (2-7) – 6 шт.;
- прокладання труби Д=300 мм –
215,6 м
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Санацiя
водопровiдних
мереж
Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та
вул. Ленiна в мiкрорайонi Жуляни
м. Києва
Роботи виконано в повному обсязі
I черга будiвництва (837,6 м):
- завершено
виконання
будiвельних робiт;
- пiдписано
акт
технiчного
приймання в експлуатацiю;
ІІ черга будівництва (1 851,5 м):
- проведено санацію;
- встановлено запірну арматуру,
пожежні гідранти;
- проведено роботу з підключення
до абонентів;
- виконано роботи з влаштування
дорожніх плит ПД-6 (76 шт.) над
колодязями проїжджої частини
Реконструкція
водопроводу
Д=500 мм по вул. Борщагівській від
пров.
Ковальського
до
Повітрофлотського мосту
У звітному періоді прокладено
тимчасовий
трубопровід;
влаштовано 16 камер, прокладено
труби ВЧШГ Д=500 мм – 1 721 м
Виконання
робіт
планується
продовжувати у 2018 році
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

35.

36.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Підвищення
ефективності
роботи
каналізаційних
очисних споруд міста

Виконано
У рамках Угоди між урядом України
та Японії українською стороною у
2017 році завершено роботи на
п’ятому
пусковому
комплексі
першої
черги
реконструкції
Бортницької станції аерації (далі –
БСА)
Виконано підготовчі роботи зі
звільнення «Піонерних мулових
полів», які розташовані на території
цеху аеробної стабілізації осаду в
північній частині ІІ та ІІІ блоків
очисних споруд БСА загальною
площею 14,6 га та підготовлено
територію
перспективного
будівництва площею 19,7 га для
будівництва нового І блоку очисних
споруд та комплексів з обробки та
утилізації осадів БСА
Консорціумом японських проектних
організацій розроблялася робоча
документація проекту реконструкції
Бортницької станції аерації в рамках
наданої технічної допомоги урядом
Японії
Виконано частково
Термомодернiзацiя
будівель
бюджетної сфери
У 2017 році:
- розроблено проектно-кошторисну
документацію
та
отримано
експертні звіти по 12 об’єктах;
- проведено відкриті
торги та
визначено підрядні організації,

Впровадження
енергоощадних заходів у
бюджетних установах (школи,
дитячі садочки та ін.)

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Завершення робіт
по
пускових
комплексах
першої
черги
реконструкції
Бортницької
станції
аерації,
5 пусковий
комплекс

1 од.

1 од

100%

Річна
економія
витрачання
енергоресурсів на:
- опалення

266,8
Гкал/рік
(40%)

–

–

- освітлення

20,0 тис
кВтГ/рік
(30%)

–

–

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Очікуваний
показник
економії
затрат
енергоресурсів
можливо
визначити через рік після
запроваджених
заходів
(ІІ квартал 2019 року)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
укладено договори по 5 об’єктах;
- проводилися робити з утеплення
покрівлі, фасаду, цоколю, заміни
вікон,
заміни
опалення
та
вентиляції, оздоблення відкосів,
заміни електрообладнання:
 ДНЗ № 584 «Софiї Русової» на
просп. Правди, 82;
 ДНЗ № 599 на вул. Василя
Стуса, 26-А;
 спецiалiзованій загальноосвiтній
школі I-III ступенiв № 316 з
поглибленим вивченням української
мови на просп. Миколи Бажана,
32-А;
 ЗНЗ № 200 на вул. Семашка, 9
Роботи планується завершити у
2018 році;
- виконано в повному обсязі
будівельно-монтажні
роботи
(утеплення
покрівлі,
фасаду,
цоколю, заміна вікон, заміна
опалення та вентиляції, оздоблення
відкосів, заміна електрообладнання)
по ДНЗ № 300 вул. Радунська, 22/9А
Крім того, завершено роботи по 3
об’єктах, будівельні роботи на яких
виконувалися за рахунок коштів
НЕФКО та по 4 об’єктах отримано
експертні
звіти,
визначено
виконавців будівельних робіт та
укладено
договори,
розпочато
будівельні роботи, які планується
завершити у 2018 році

Індикатори виконання
Назва

- гаряче
водопостачання

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

253,4
Гкал/рік
(до 70%)

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Реконструкція
систем
теплопостачання,
гарячого
водопостачання
та
електропостачання
закладів
бюджетної сфери із застосуванням
відновлювальних джерел енергії
У зв’язку зі зміною розрахунку
середньомісячної заробітної плати
проводилося корегування проектної
документації,
розробленої
в
2016 році. По 11 об’єктах отримано
експертні висновки
Встановлення
індивідуальних
теплових пунктів в закладах
бюджетної сфери та об'єктах
комунальної власності
Розпорядженням
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 07.09.2017 № 1025
затверджено адресний перелік на
13 об’єктів
Укладено 2 договори на виконання
проектних робіт та 2 договори на
виконання будівельних. Виконано
проектні та будівельно-монтажні
роботи – встановлено 3 ІТП в
2 бюджетних закладах
Оснащення
інженерних
вводів
бюджетних закладів та об’єктів
комунальної власності системами
обліку
Розпорядженням
виконавчого

45

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

37.

Назва заходу/ проекту

Заміна та капітальний ремонт
теплових мереж

Інформація про хід виконання
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 25.01.2017 № 37
затверджено адресний перелік на
38 об’єктів
Розроблено
проектно-кошторисну
документацію по всім об’єктам.
Отримано
експертні
звіти.
Проведено допорогові закупівлі та
укладено договори на виконання
будівельних робіт. Встановлено 20
теплолічильників в 19 закладах
Виконано
Реконструкція теплової магістралі
№ 1 ТЕЦ-5 на ділянці від теплової
камери 624 до теплової камери 628
на
проспекті
Соборності
(Возз'єднання)
Будівельно-монтажні
роботи
з
реконструкції 1 118,0 м магістралі
повністю завершено
Проведено
випробування.
З
15.10.2017
теплова
магістраль
працює в звичайному режимі.
Відновлено благоустрій території

Індикатори виконання
Назва

Протяжність
теплових мереж,
які
планується
відремонтувати

План на
2017 рік

Факт
виконання

11 км

1,2 км

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Роботи,
на
які
передбачалися
кошти
відповідно до Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на
2017 рік
(зі
змінами),
виконані в повному обсязі

Реконструкцiя теплової магiстралi
№-6 СТ-1 на дiлянцi вiд теплової
камери 627 до теплової камери 630
на вул. Коперника
Розроблено
та
затверджено
проектно-кошторисну
документацію
Укладено договір з ТОВ «БРК
Термотехнолоджи» на будівельно-
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

38.

39.

Назва заходу/ проекту

Поліпшення
організації
поводження
з
твердими
побутовими
відходами
(сортування,
переробка,
утилізація),
заходи
з
впровадження
роздільного
збирання
ресурсоцінних
компонентів
побутових
відходів

Реконструкція та будівництво
міських кладовищ

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

2 000 од.

202 од

10,1%

2. Зменшення
об’ємів
захоронення ТПВ

50 м3

8 691,5 м3

в 173,8 раза
більше

3. Розробка
проектів
сміттєпереробних
заводів

2 од.

–

–

Не
вирішено
питання
відведення
земельних
ділянок

–

–

1. Вiдсутнiсть
права
користування
земельною
дiлянкою.
З
Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на
2017 рік виключені об’єкти:
- розширення
Лісового
кладовища;
- будівництво ІІ черги
Південного кладовища;

Назва

монтажні роботи. Будівельні роботи
І черги виконано в повному обсязі
(реконструйовано 50 м мережі
Д-400 мм)
Виконано частково
Кількість
контейнерів,
планується
придбати

Будівництва
сміттєпереробних
заводів на вул. Пирогівській шлях,
94-А (вул. Червонопрапорна), в
с. Підгірці
(полігон
твердих
побутових відходів № 5) та
вул. Колекторній
Об’єкти виключено з Програми
економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2017 рік оскільки не
вирішено
питання
відведення
земельних ділянок
Не виконано

що

1. Кількість нових 24 000 од.
місць
для
поховання

В бюджеті міста Києва на
2017
рік
асигнування
передбачалися на придбання
202
контейнерів
(52
підземних контейнерів та
150
контейнерів
для
небезпечних відходів)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

40.

Назва заходу/ проекту

Виконання
інженерного
територій

робіт

з
захисту

Інформація про хід виконання

Виконано частково
У
2017
році
проводилися
протизсувні роботи на 4 аварійнонебезпечних схилах:
Протизсувні роботи на схилі озера
Глинка
Влаштовано 90 м тимчасової дороги,
встановлено інклінометричні труби
для моніторингу стану схилу,
виконано роботи зі знесення зелених
насаджень в зоні влаштування
монтажної
площадки
для

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

2. Збільшення
кількості
місць
для поховання у
порівнянні
з
минулим роком на

3,5%

–

–

1. Кількість
зсувонебезпечних
ділянок, на яких
призупинено
зсувні процеси

3 шт.

–

–

2. Кількість
гідротехнічних
споруд,
які
планується
утримувати

868 од.

Назва

868 од.

100,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
- реконструкція Байкового
кладовища, вул. Байкова, 6
2. Неможливість планування
розширення кладовища до
завершення
приєднання
КП «Підрядне
спеціалізоване
ремонтнобудівельне управління» до
Ритуальної
служби
спеціалізованого
комунального підприємства
«Спеціалізований комбінат
підприємств
комунальнопобутового
обслуговування».
Об’єкт
«Розширення
Мiського
кладовища
по
вул. Стеценка, 18
в
м. Києвi»
виключено
з
Програми економічного і
соціального
розвитку
м. Києва на 2017 рік

У зв’язку з необхідністю
виконання додаткових робіт
проектна
документація
потребує
коригування.
Роботи
на
об’єкті
призупинено.
Отримання
нового експертного звіту
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
будівництва
підпірної
стіни,
прокладено
кабелі
0,4
КВ
електропостачання,
проводилися
роботи з будівництва підпірної
стіни, виконано
улаштування
бурових
паль
діаметром
залізобетонної закидки, влаштовано
дренажну
систему,
розпочато
будівництво насосної станції
У зв’язку з необхідністю виконання
додаткових
робіт
проектна
документація потребує коригування.
Роботи на об’єкті призупинено
Протиаварійні роботи із укріплення
зсувонебезпечного схилу Совської
балки біля вул. Петра Радченка
Пiдрядною
органiзацiєю
ТОВ «Основа»
виконано
улаштування
залізобетонних
підпірних
стін,
улаштування
гідроізоляції; улаштування дренажу;
змонтовано 5 оглядових колодязів.
Крім того, виконано улаштування
бетонної
підготовки
для
обв’язувальної балки і пояса,
тимчасове електропостачання –
916 м/п, дренажної системи – 430 м,
дощова каналізація – 60 м, виконано
під’єднання
системи
водовідведення
до
міського
колектору
У зв’язку з виникненням додаткових
робіт,
проектну
документацію
скориговано.
Отримано
новий

Індикатори виконання
Назва

3. Протяжність
дренажоштольневих
систем,
які
планується
утримувати

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

223,5 км

223,5 км

100,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Роботи
призупинені
на
період
коригування
проектної документації та
проведення
переговорної
процедури для укладання
нового
договору
на
додаткові
роботи,
які
планується завершити у
2018 році
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

експертний
звіт.
Проведено
переговорну
процедуру,
за
результатами якої укладено договір
на додаткові роботи з підрядною
організацією ТОВ «Основа»
Укріплення схилу біля будівлі на
вул. Нижньоюркiвськiй, 53
У 2017 роцi пiдрядною органiзацiєю
ТОВ «Варда спецбуд монтаж»
встановлено бурові ін’єкційні палі,
улаштовано застійний дренаж –
85 м; планування схилу 1 100 кв. м2;
відновлення арматурних випусків
паль;
армування
монолітного
обв’язувального поясу – 50 м,
виконувалися роботи з відновлення
гідроізоляції та планування грунту
до проектних відміток
Роботи зупинено у зв’язку з
необхідністю коригування проектнокошторисної документації
Проектно-кошторисну
документацію
скориговано
та
передано в експертизу

Роботи зупинено у зв’язку з
необхідністю коригування
проектно-кошторисної
документації
та
необхідністю
проведення
нової процедури відкритих
торгів

Реконструкцiя
(протиаварiйнi
роботи) пiдпiрних стiнок на схилi
бiля будинку № 14 на проспектi
Червонозоряному у Солом'янському
районi
Завершено
будівельно-монтажні
роботи
І
черги
будівництва.
Виконано перерахунок кошторисної
документації
на
ІІ
чергу

Роботи
планується
завершити у 2018 році
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

41.

Назва заходу/ проекту

Збільшення
кількості
громадських
вбиралень,
відкритих для відвідування

Інформація про хід виконання
будівництва. Отримано експертний
звіт
За звітній період влаштовано буронабивні палі, застінний дренаж,
армування
Розпочато виконання зворотньої
засипки ґрунту. Роботи з планування
та благоустрою території планується
завершити у 2018 році
Виконано
У 2017 році Спеціалізованим
водогосподарським
КП «Київводфонд»
проведено
капітальний ремонт 7 громадських
вбиралень:
- Гідропарк К3;
- Гідропарк К10;
- вул. Зодчих, 50;
- парк ім. О. Пушкіна, б/н 2;
- парк Генерала Потапова, б/н;
- сквер Котляревського, б/н)
Роботи виконано в повному обсязі

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість
громадських
вбиралень, на яких
проведено
капітальний
ремонт

6 од.

7 од.

116,7%

2. Питома
вага
кількості
громадський
вбиралень,
капітальний
ремонт
яких
планується
здійснювати,
до
загальної кількості
громадських
вбиралень,
що
потребує
проведення

25%

30,4%

–

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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№
п/п

42.

Назва заходу/ проекту
Ремонт
бюветів

та

будівництво

Інформація про хід виконання
Виконано
Роботи виконано в повному обсязі
Спеціалізованим водогосподарським
КП «Київводфонд» відремонтовано
23 та побудувано 5 бюветних
комплексів
(артезіанських
свердловин), а саме:
– по 23 об`єктах капітального
ремонту (21 бюветний коплекс та 2
артезіанськіх свердловини малої
продуктивності);
– по 5 об’єктах капітального
будівництва:
 артезіанські свердловини малої
продуктивності на вул. Теодора
Драйзера, 32, вул. Олександра
Сабурова, 9/61, вул. В. Кiквiдзе,
41, Кловському Узвозi, 7;
 бюветного
комплексу
на
вул. I. Кудрi, 37-39

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

- відремонтувати

30 шт.

23 шт.

76,7%

- збудувати

5 шт.

5 шт.

100,0%

1. Кількість
об’єктів
будівництва
реконструкції

15 од.

17 од.

113,3%

18 од.

16 од.

88,9%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Кількість бюветів,
які планується:
Програмою економічного і
соціального
розвитку
м. Києва
на
2017 рік
передбачалися кошти на
капітальний
ремонт
23 бюветів

2.2.3. Розвиток транспортної інфраструктури
43.

Будівництво та реконструкція
вулично-шляхової
мережі
м. Києва

Виконано частково
У 2017 році виконувалися роботи з
будівництва
(реконструкції)
на
17 об’єктах, на яких освоєно
1 106,4 млн грн.
З них завершено роботи на 3
об’єктах:
- реконструкція просп. Перемоги;
- реконструкція
вул. Васильківської
на
ділянці
від Голосіївської
площі
до
Амурської площі;
- реконструкція
дороги
від

2. Проектновишукувальні
роботи

та

Роботи
на
об’єктах
виконувалися відповідно до
затверджених графіків з
урахуванням погодних умов
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п/п

44.

45.

46.

Назва заходу/ проекту

Капітальний ремонт вуличношляхової мережі м. Києва

Будівництво
Подільського
мостового переходу через
р. Дніпро в м. Києві

Розвиток
мережі
метрополітену:
- будівництво
дільниці
Святошино-Броварської лінії

Інформація про хід виконання
вул. Електриків,
29-А
до
вул. Набережна-Рибальська
Крім того, виконувалися проектні
роботи на 16 об’єктах
Виконано частково
Проводилися роботи з капітального
ремонту 68 об’єктів шляхової
мережі,
на
яких
освоєно
540,5 млн грн
З них завершено роботи на
24 об’єктах
Крім того, завершено роботи з
капітального
ремонту
міжквартальних
проїздів
та
прибудинкових
територій
на
304 об’єктах
Виконано частково
У 2017 році на об’єкті виконано
робіт на суму 508,9 млн грн, що
становить 44,8% запланованого
обсягу, що дозволило побудувати
0,461 км
Профінансовано з урахуванням
авансових платежів 1103,6 млн грн
(97,2% передбачених обсягів)
Проводилися виплати компенсацій
садівникам, виконувалися проектні
роботи, нараховано податок з оренди
землі,
проводилося
відселення
мешканців гуртожитку. Розпочато
виконання будівельних робіт
Виконано частково
Дільниця Сирецько-Печерської лінії
метрополітену» до ж/м Виноградар
Отримано експертний звіт від

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Кількість об’єктів
капітального
ремонту

105 од.

68 од.

64,8%

Побудовано

1,78 км

0,461 км

25,9%

2 од.

1 од.

50,0%

Назва

Розробка проекту
будівництва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Роботи
на
об’єктах
виконувалися відповідно до
затверджених графіків

Будівництво
зазначеного
об’єкту
розпочато
у
2004 році і заплановано
завершити в кінці 2020 року
Роботи
на
об’єктах
виконувалися відповідно до
затверджених графіків з
урахуванням погодних умов
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

київського метрополітену від
станції
«Святошин»
до
станції
«Новобіличі»
із
зворотнім
електродепо
«Новобіличі»;
- спорудження
дільниці
Сирецько-Печерської
лінії
метрополітену від станції
«Сирець» до ж/м Виноградар

ДП «Укрдержбудекспертиза»
(загальна
кошторисна
вартість
будівництва
становить
11,2 млрд грн)
та
затверджено
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
23.08.2017 № 1028 «Про схвалення
техніко-економічного обґрунтування
«Будівництво дільниці СирецькоПечерської лінії метрополітену від
станції «Сирець» на житловий масив
Виноградар
з
електродепо
у
Подільському районі»
Велися роботи з розроблення
проектної
документації
(стадія
«Проект»)
У звітному періоді освоєно та
профінансовано
48 млн грн
(виконано проектні роботи та
експертизу стадії ТЕО)
Дільниця Святошино-Броварської
лінії київського метрополітену до
станції «Новобіличі»
Роботи у 2017 році не проводились

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Роботи з розробки проекту
будівництва «Новобіличі»
не проводилися в зв’язку з
неможливістю
визначити
виконавців робіт (торги
тричі визнавались такими,
що не відбулись)
Повторне
оголошення
торгів
заплановано
у
2018 році
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

47.

48.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Капітальний
ремонт,
реконструкція та будівництво
світлофорних об’єктів та
знаків
маршрутного
орієнтування

Виконано частково
Проведено роботи з капітального
ремонту 139 світлофорних об’єктах

Придбання нової комунальної
техніки

Побудовано
об’єктів

44

світлофорних

Виконано
КП «Київдорсервіс»
Придбано:
- фургон
вантажопасажирський
Renault Dokker Exression – 3 од.;
- підімально-транспортувальне
обладнання (кран-маніпулятор) –
1 од.;
- мінінавантажувач
BOBCAT
S550 – 1 од.;
- автогідропідіймач на базі шасі –
3 од.;
- колісний ковшовий екскаватор
навантажувач В730 – 1 од.
КП «Київміськсвітло»
Проведено закупівлю комунальної
техніки:
- 2 автопідйомників на суму
4 152,0 тис. грн;
- 2
вантажопасажирських

Індикатори виконання
Назва

Кількість
встановлених
засобів
регулювання
дорожнього руху:
- світлодіодних
світлофорів
- дорожніх знаків
Кількість
побудованих
світлофорних
об’єктів

Кількість
придбаної
комунальної
техніки

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 943 од.

684 од.

35,2%

3 000 од.
22 од.

1 582 од.
44 од.

52,7%
200,0%

50 од.

47 од.

94,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Паспортом
бюджетної
програми
місцевого
бюджету на 2017 рік (зі
змінами) визначено:
1. Кількість встановлених:
- світлодіодних
світлофорів – 684 од.
- дорожніх
знаків
–
1 464 од.
2. Кількість
побудованих
світлофорних об’єктів –
44 од.
Завдання виконано в межах
бюджетних призначень
Завдання виконано в межах
бюджетних призначень
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

49.

50.

Назва заходу/ проекту

Придбання нових трамваїв,
тролейбусів та автобусів,
електробусів

Створення
комплексів
візуальної
ідентифікації
транспортних
засобів
із
можливістю
автоматичного
розпізнавання
типу
транспортного
засобу
та
державного
реєстраційного
знаку

Інформація про хід виконання
автомобілей
на
суму
1 968,00 тис. грн
КК «Київавтодор»
Придбано:
- пиловсмоктувач,
миючоснігоочисна, самохідна машини зі
змінним обладнанням – 22 од.;
- снігоприбиральна машина на
базі трактора тягового класу 1 з
комплектом обладнання – 8 од.;
- евакуатор на базі автомобіля
вантажного колісної формули 6х6 зі
снігоочисним відвалом – 2 од.;
- легковий
автомобіль
(вантажопасажирський автомобіль
типу «пікап») – 2 од.
Виконано частково
КП
«Київпастранс»
проведено
тендери на закупівлю:
- 100
автобусів
очікуваною
вартістю 528,785 млн грн;
- 80
тролейбусів
очікуваною
вартістю 499,860 млн грн;
- 47 трамваїв очікуваною вартістю
2 114,2 млн грн

Індикатори виконання
Назва

Кількість
придбаних:
- трамваїв
- тролейбусів
- автобусів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

10 од.
30 од.
60 од.

27 од.
17 од.
47 од.

270,0%
56,7%
78,3%

28 од.

–

–

Не виконано
Кількість
встановлених
комплексів
візуальної
ідентифікації
транспортних
засобів

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Паспортом
бюджетної
програми
місцевого
бюджету
на
2017 рік
визначено придбання:
- трамваїв – 47 од.
- тролейбусів – 80 од.
- автобусів – 100 од.
Загальний дефіцит коштів
на придбання рухомого
складу у 2017 році становив
2 669,38 млн грн
Програмою соціального і
економічного
розвитку
м. Києва на 2017 рік кошти
бюджету м. Києва на
створення
комплексів
візуальної
ідентифікації
транспортних засобів не
передбачалися
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

51.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Модернізація та розвиток
системи
зовнішнього
освітлення,
а
також
проектування і будівництво
додаткових мереж у різних
районах міста

Виконано частково
Завершено роботи з:
- реконструкції
мереж
зовнішнього освітлення:
 Сирецького
парку
(вул. Тимофiя Шамрила);
 вул. Петра Сагайдачного;
- будівництва
мережі
архітектурно-декоративного
підсвічування:
 дерев
по
Дніпровській
набережній
від
мосту
iм. Є. О. Патона через річку
Дніпро до Дарницького шосе;
 дерев
на
Броварському
проспектi вiд мосту Метро
через рiчку Днiпро до станцiї
Київського
метрополiтену
«Лiвобережна»;
 дерев
по
Русанiвськiй
набережнiй
вiд
мосту
iменi Є. О. Патона через рiчку
Днiпро до вулицi Флоренцiї;
 павiльйону
над
руїнами
Золотих ворiт;
 пiшохiдного
мосту
через
Петрiвську алею бiля стадiону
«Динамо» в м. Києвi;
- будівництва
7
пішохідних
переходів (проведено роботи з
проектування на 50 пішохідних
переходах)

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

1. Кількість
замінених ртутних
та
натрієвих
світильників
на
світлодіодні
світильники

44,3
тис. шт.

1,33
тис. шт.

3,0%

2. Кількість
капітально
відремонтованих
мереж
зовнішнього
освітлення

49
об’єктів

37
об’єктів

75,5%

3. Кількість нових
та
додаткових
мереж
зовнішнього
освітлення

1,8
тис. шт.

0,107
тис. шт.

5,9%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Завдання виконано в межах
бюджетних призначень

Проведено капітальний ремонт:
- мереж
архітектурно-
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

1. Надання
матеріальної
допомоги на суму

22,4
тис. осіб
56 100,0
тис. грн

27,2
тис. осіб
168 822,4
тис. грн

121,4%

2. Надання
допомоги
на
стаціонарне
лікування

8 особам

14 осіб

175,0%

2 200,0
тис. грн

412,8
тис. грн

18,8%

220
осіб

1 281
особа

у 5,8 раза
більше

2 202,4
тис. грн

11 142,8
тис. грн

у 5,1 раза
більше

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

декоративного освітлення моста
ім. Є. О. Патона та моста Метро;
- мереж зовнішнього освітлення:
 на 5 вулицях, 1 площі та
1 проспекті;
 прибудинкових
територій,
міжквартальних проїздів, алей
та житлових мікрорайонів на
23 об’єктах;
 Гідропарку
та
Золотоворітського скверу;
 з заміною ртутних та натрієвих
світильників на світлодіодні
світильники на 3 вулицях
2.2.4. Соціальний захист населення, допомога учасникам АТО
52.

Забезпечення
надання Виконано
матеріальної
допомоги У 2017 році:
учасникам АТО, членам їх - отримали щомісячну адресну
сімей, членам сімей загиблих матеріальну допомогу для покриття
(померлих) киян – учасників витрат
на
оплату
житловоАТО, членам сімей Героїв комунальних послуг 2 193 киянНебесної
Сотні
та учасників АТО та сім’ї киян, які
забезпечення
оздоровлення загинули під час проведення АТО на
дітей киян – учасників АТО суму 32 249,6 тис. грн;
віком до 7 років у супроводі - отримали матеріальну допомогу
матері, батька або особи, яка 24 426 киян-учасників АТО на
замінює батьків
загальну суму 122 307,9 тис. грн;
- отримали матеріальну допомогу
530
членів
сімей
загиблих
(померлих) киян, які брали участь в
проведенні
антитерористичної
операції,
на
загальну
суму
13 240,9 тис. грн та 28 членів сімей
киян, які загинули або померли

3. Забезпечення
оздоровленням
на суму

300,9%

Показники
змінено
відповідно
до
рішень
Київської міської ради від
16.03.2017
№11/2233,
01.06.2017 № 426/2648,
14.09.2017 № 33/3040 та від
28.11.2017 № 550/3557 «Про
внесення змін до рішення
Київської міської ради від
03.03.2016 №116/116 «Про
затвердження
міської
цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам» на 20162018 роки». Внесено зміни:
- в
частині
надання
матеріальної
допомоги
збільшено
суму
фінансування та додано
категорію
осіб,
яким
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
внаслідок
поранень,
каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час участі у
Революції
Гідності,
на
суму
700 тис. грн;
- отримали щомісячну адресну
матеріальну допомогу 10 малолітніх
та неповнолітніх дітей, пасинків,
падчерків киян, які загинули або
померли
внаслідок
поранень,
каліцтва,
контузії
чи
інших
ушкоджень здоров'я, одержаних під
час участі у Революції Гідності, на
суму 324 тис. грн;
- отримали допомогу 63 особи на
поховання киян-учасників АТО на
суму 315 тис. грн та 135 сімей
отримали матеріальну допомогу
(часткова компенсація членам сімей
загиблих (померлих) кияни, які
брали
участь
у
проведенні
антитерористичної операції), на
виготовлення
та
встановлення
надгробків, на суму 5 681,5 тис. грн;
- отримали компенсацію витрат,
пов’язаних
із
стаціонарним
лікуванням, 14 киян-учасників АТО
на суму 412,8 тис. грн
Станом на 01.01.2018:
-видано 1 281 путівку на загальну
суму 11 142,8 тис. грн, з них:
 1 267 путівок (658 дитячих та
609 дорослих) для дітей киянучасників АТО;
 14 путівок (7 дитячих та 7

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
надається
матеріальна
допомога;
- до 1 розділу Програми, а
саме доповнено пунктом 15
«надавати
кошти
на
стаціонарне
лікування
киянам-учасникам
антитерористичної
операції»;
- в частині фінансування,
затверджено кошти для
надання
матеріальної
допомоги
на
часткову
компенсацію членам сімей
загиблих (померлих) киян,
які
брали
участь
у
проведенні
АТО,
на
виготовлення
та
встановлення надгробків та
допомогу на поховання
киян-учасників АТО;
- в частині забезпечення
оздоровленням дітей киянучасників АТО віком до
7 років змінено кількість
осіб,
яким
надається
путівка,
та
сума
матеріальної допомоги;
- включено оздоровлення
дітей військовослужбовців
військових
частин
та
змінено суму коштів і
кількість одержувачів;
- до 11 розділу Програми
додано категорію осіб, які
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

дорослих)
для
дітей
військовослужбовців;
- придбано та видано 2 290 проїзних
квитків
військовослужбовцям
військових
частин
на
суму
1 565,1 тис. грн

53.

54.

Забезпечення
а
виконання
рішень
Уряду
щодо
підвищення
ефективності
Програми
призначення
житлових субсидій окремим
категоріям киян

Виконано
У 2017 році за призначенням
житлової
субсидії
звернулося
395 309 сімей
Призначено субсидію 392 042 сім’ям
Отримали субсидію 282 503 сімей
Середньомісячний розмір субсидії
на житлово-комунальні послуги
становить 966 грн

Надання окремим категоріям
громадян соціальних послуг
на платній основі через
мережу
районних
територіальних
центрів

Виконано
У
міському
та
районних
територіальних центрах соціального
обслуговування
запроваджено
надання платних соціальних послуг

Кількість
сімей,
340,0
що
отримали тис. сімей
житлові субсидії

282,5
тис. сімей

83,1%

1. Кількість
отримувачів
платних послуг

23 особи

32,9%

70 осіб

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
мають право на придбання
проїзних квитків для проїзду
міським
пасажирським
транспортом
(військовослужбовці
військових
частин)
та
затверджено суму коштів
для придбання проїзних
квитків
Постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
26.04.2017 № 300 «Про
внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів
України»,
що
набула
чинності
з
01.05.2017,
внесено суттєві зміни до
Положення про порядок
призначення та надання
населенню
субсидій,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 21.10.1995 № 848 (зі
змінами та доповненнями), а
саме в частині доходів для
перепризначення житлових
субсидій в автоматичному
режимі
У міському та районних
територіальних
центрах
соціального обслуговування
на інформаційних стендах та
в
соціальній
мережі
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту
соціального обслуговування

55.

Забезпечення
надання
транспортних послуг особам з
інвалідністю (в т. ч. з числа
учасників
АТО)
з
порушенням опорно-рухового
апарату

Інформація про хід виконання
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.12.2009
№ 1417 «Деякі питання діяльності
територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)»
У
2017
році
Територіальним
центром
соціального
обслуговування
Деснянського
району 22 громадянам надано 931
послугу (придбання та доставка
продуктів
харчування,
продовольчих,
промислових
та
господарських товарів, вологе та
генеральне
прибирання,
оплата
платежів)
Сума коштів, що надійшла від
отримувачів
платних
послуг,
становила 31,24 тис. грн
Виконано
Відділ
транспортного
обслуговування
інвалідів
з
порушенням
опорно-рухового
апарату при Київському міському
територіальному центрі соціального
обслуговування забезпечував доступ
осіб з обмеженими фізичними
можливостями
до
об’єктів
соціальної
інфраструктури.
В
автопарку міського територіального
центру
на
даний
час
використовується 25 автомобіль
обладнані
підйомниками
та
пандусами для перевезення осіб з
інвалідністю з порушенням опорно-

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

2. Кількість
платних послуг

1,0 тис.
послуг

3. Сума коштів за
надані послуги

20,0
тис. грн

0,932
тис.
послуг
31,44
тис. грн

1. Кількість
виконаних заявок

5,0 тис.
заявок

5,0 тис.
заявок

100,0%

2. Кількість
перевезених осіб з
інвалідністю

650 осіб

908 осіб

139,7%

Назва

3. Кількість
здійснених
перевезень

6,0 тис.
14,9 тис.
перевезень перевезень

93,2%

157,2%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
(https:www.facebook.com/km
tcso) розміщена інформація
щодо
надання
платних
послуг окремим категоріям
громадян
Незначна
кількість
громадян, що отримують
платні послуги, пояснюється
високими тарифами за їх
надання

у 2,5 раза
більше
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

56.

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

1. Кількість
зареєстрованих
осіб в системі
«Картка киянина»

39,6
тис. осіб

38,4
тис. осіб

97,0%

2. Кількість осіб
утримувачів
карток
«Картка
киянина»

38,6
тис. осіб

3,0
тис. осіб

7,8%

11 000
осіб

11 155
осіб

101,4%

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

Продовження
проекту
багатофункціональної картки
«Картка
киянина»
з
розширенням
залучених
категорій
населення
та
спектра наданих послуг

рухового апарату
У 2017 році виконано 4 951 заявку,
що надійшли від 908 осіб з
інвалідністю, в тому числі громадян
похилого віку та учасників АТО, та
здійснено 14 881 перевезень
Виконано
Станом на 01.01.2018 за даними
звітів
інформаційнотелекомунікаційної системи «Картка
киянина»
(далі
–
Картка),
зареєстровано в системі утримувачів
Картки – 798,5 тис. громадян (в 2017
році – 38,4 тис. громадян)
Станом на 01.01.2018 утримувачами
карток було 724,1 тис. громадян
(станом на 01.01.2017 – 721,1 тис.
громадян)

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Причиною
незначної
загальної
кількості
активованих Карток станом
на 01.10.2017 порівняно з
початком року є:
- закінчення терміну дії
пільгового посвідчення;
- зняття
з
обліку
утримувача Картки у зв’язку
зі смертю;
- блокування
карток
банком-емітентом
(по
причині
несплати
банківських послуг)

2.2.5. Підтримка дітей, сім’ї та молоді
57.

Проведення
заходів,
спрямованих на сприяння
творчому та інтелектуальному
розвитку молоді, підвищення
її культурно-освітнього рівня,

Виконано
У 2017 році проведено:
 гумористичні
чемпіонати
студентської творчості «Київська
Ліга
Сміху»
(22.01-23.01.2017,

1. Охоплення
культурномистецькими
заходами
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

організація
роботи
з
талановитою та обдарованою
молоддю
та
проведення
конкурсу
з
визначення
програм (проектів, заходів),
розроблених молодіжними та
дитячими
громадськими
організаціями, для виконання
(реалізації) яких надається
фінансова підтримка

26.05.2017, 16.09-17.09.2017);
 «Молодіжний Зимовий Кубок
Києва «Що? Де? Коли?» (25.01.2017)
та змагання «Що? Де? Коли?»
(17.05-19.05.2017, 24.10-25.10.2017);
 навчальний
семінар
для
молодіжних
громадських
організацій
«Проектний
менеджмент» (15.03.2017);
 тренінг для молоді «Молодіжний
працівник» (26.04-28.04 2017);
 фестиваль обдарованої молоді
«Один день життя Києва» (10.0431.05.2017);
 заходи з підготовки волонтерів
під час проведення пісенного
конкурсу «Євробачення 2017»;
 фестиваль
студентської
творчості
«Lifeguard
Fest»
(01.07.2017);
 молодіжну акцію «Color Youth
Day» (12.08.2017);
 молодіжний
фестиваль
«Гайдамаки» (28.10-25.11.2017);
 Всеукраїнську
акцію,
спрямовану
на
забезпечення
інтелектуального розвитку молоді,
«Відкрий
Україну»
(08.1112.11.2017);
 Всеукраїнську
акцію
з
вшанування
героїв
боротьби
українського народу за незалежність
і територіальну цілісність України
«День гідності» (17.11.2017);

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

 форум
студентського
самоврядування до Дня студента
(18.11-19.11.2017);
 фестиваль українських звичаїв
«Андріївські вечорниці» (09.12.2017)
тощо
Відзначено
представників
обдарованої
молоді
премією
Київського міського голови за
особливі досягнення молоді у
розбудові столиці України – містагероя
Києва
та
нагороджено
дипломами лауреата (27.06.2017)

2. Відзначення
представників
обдарованої
молоді
премією
Київського
міського голови за
особливі
досягнення молоді
у
розбудові
столиці України –
міста-героя Києва

100
осіб

100
осіб

100%

Виплачено 13 лауреатам премію
Київської міської ради за внесок
молоді
у розвиток
місцевого
самоврядування (рішення Київської
міської
ради
від 21.12.2017
№ 1053/4060 «Про затвердження
списку лауреатів на присудження
Премії Київської міської ради за
внесок молоді у розвиток місцевого
самоврядування у 2017 році»)

3. Вручення
Премії Київської
міської ради за
внесок молоді у
розвиток
місцевого
самоврядування

так/ні

так

100%

Направлено на розгляд Міністерству
молоді та спорту України 10 заявок
від міста Києва на участь у конкурсі
з
висунення
претендентів
на
отримання
грантів
Президента

4. Проведення
роботи
володарями
грантів
Президента

так/ні

так

100%

з
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

України для обдарованої молоді на
наступний рік. Інформацію про
гранти
Президента
України
розміщено на сайті www.sms.gov.ua
(розділ
«Послуги»,
підрозділ
«Гранти Президента України для
обдарованої
молоді»).
Міністерством молоді та спорту
України
подані
заявки
не
підтримано

України
обдарованої
молоді

У квітні – вересні 2017 року
проведено Міський конкурс проектів
молодіжних та дитячих громадських
організацій, для реалізації яких
надаватиметься фінансова підтримка
у 2018 році. Конкурс проводився у
три етапи, для участі подано 68
проектів
За умовами конкурсу визначення
переможців
відбувається
після
затвердження бюджету м. Києва на
наступний рік (бюджет м. Києва на
2018 рік затверджено рішенням
Київської
міської
ради
від
21.12.2017 № 1043/4050)
17 січня 2018 року відбулося
засідання Конкурсної комісії з
розгляду проектів, за результатами
якого для їх реалізації фінансову
підтримку у 2018 році отримало
25 молодіжних
та
дитячих
громадських організацій на загальну
суму 1 582 500,0 грн

5. Проведення
конкурсу
з
визначення
програм, проектів,
заходів,
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

так/ні

так

100%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

для
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

58.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Проведення загальноміських
заходів для молоді та заходів
з попередження поширення
негативних
явищ
в
молодіжному середовищі

У 2017 році реалізовувалися
проекти, що виграли відповідний
конкурс у 2016 році, зокрема:
 «Фестиваль
зимових
видів
спорту» спільно з молодіжним
громадським
об’єднанням
«Федерація сноубордінгу та скі-туру
України»
(04.03-12.03.2017
за
участю 80 осіб),
 «ІТ Арена» – відкритий конкурс
м. Києва
з
інформаційних
технологій 2017» (08.04-06.06.2017
за участю 3 000 осіб);
 «Футбол у кожен двір» (15.0528.05.2017 за участю 1 000 осіб);
 «Тематичне видання для молоді
щодо статевого виховання, здорових
відносин та правової обізнаності»
(10.06-20.06.2017
за
участю
200 осіб);
 «Літня школа лідерів» (03.0717.07.2017 за участю 100 осіб);
 Зліт
дитячих
громадських
організацій Києва (22.09-24.09.2017
за участю 300 осіб);
 «Юнь
Києва
запрошує»
(23.09.2017 за участю 3 000 осіб);
 «Школа дитячого лідерства»
(14.10 – 05.11.2017 за участю
200 осіб) тощо
Виконано
У 2017 році Київським міським та
районними центрами соціальної
служб для сім’ї, дітей та молоді:
- здійснювалися
соціально-

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Охоплення
загальноміськими
заходами

10 000
осіб

29 858
осіб

у 3 рази
більше

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Індикатори виконання

Інформація про хід виконання

Назва

культурологічні
заходи
щодо
відзначення державних свят та
пам’ятних дат українського народу
для сімей, які потрапили в зону уваги
соціальних служб (проведено 25
заходів, якими охоплено 11 858 осіб);
- проведено 216 групових занять
для учнівської і студентської молоді
за курсом «Школа ігротехніків»
(охоплено 224 особи);
- у рамках реалізації соціальних
заходів «Інформаційно-тренінговий
центр
соціальної
роботи
в
територіальній громаді міста Києва»
та
«Мобільні
інформаційноконсультативні пункти соціальної
роботи»
для
учнівської
та
студентської молоді організовано
тренінгові
заняття
з
питань
формування здорового способу
життя,
проблем
здоров’я,
профілактика ВІЛ-інфекції тощо
(проведено 1 178 заходів та надано
12 662 послуги)

2. Охоплення
інформаційнопрофілактичними
заходами

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

2 800
осіб

17 082
осіб

у 6,1 раза
більше

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Проведено:
 молодіжні форуми «Статеве
виховання молоді» (14.02.2017,
26.10.2017), «Крок до взаємодії»
(28.09.2017), ІІІ Молодіжний форум
з прав людини (05.12-06.12.2017);
 Форум-театр
«Толерантна
молодь» (20.02.2017 та 28.02.2017);
 семінар-тренінг
«Запобігання
негативних явищ в молодіжному
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

середовищі»
(27.02-28.02.2017),
«Молодь
має
права»
(19.0921.09.2017),
«Молодь
проти
корупції»
(23.09-26.09.2017),
«Місцеві ініціативи, участь молоді у
розвитку міста» (25.09-27.09.2017);
 зустріч освітян з професором,
доктором
медичних
наук,
завідувачем кафедри психіатрії,
психотерапії та медичної психології
Національної медичної академії
ім. П. Шупика Г. Пилягіною щодо
попередження небезпечних явищ у
підлітковому
середовищі
(10.03.2017);
 молодіжний фестиваль «Kyiv
Open Smile» (22.04.2017);
 молодіжні акції до Дня молоді
спільно з Київським молодіжним
центром (24.06.2017), до Дня
Незалежності України (24.08.2017),
«Молодь
майбутнього,
парк
«Інтернаціональний» (20.08.2017),
«Україна
без
наркотиків»
(26.08.2017), «5 СИЛ» (21.1019.11.2017);
 реалізовано проект «Київський
міський турнір з історичного
фехтування «Звитяга (13.05.2017);
 збір ініціативної молоді «Молодь
в місті» (04.08-08.08.2017);
 студентський забіг «За здоровий
спосіб життя» (23.09-24.09.2017);
 конференцію до Дня місцевого
самоврядування (05.12.2017) тощо
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

59.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Організація оздоровлення та
відпочинку
дітей,
які
потребують
особливої
соціальної
уваги
та
підтримки;
сприяння
збереженню мережі дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку міста Києва

Виконано
Заходами Міської цільової програми
оздоровлення та відпочинку дітей
м. Києва на період до 2018 року
заплановано до фінансування на 2017
рік на оздоровлення та відпочинок
дітей дітей за кошти бюджету
м. Києва
–
57 304,2 тис. грн,
фактично
профінансовано
–
56 683,5 тис. грн
У 2017 році
відповідно
до
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 11.04.2017
№ 425
«Про
організацію літнього оздоровлення та
відпочинку дітей міста Києва у
2017 році» за кошти бюджету міста
Києва 14 799 дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки, направлено до дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку
Миколаївської, Івано-Франківської,
Чернівецької, Львівської, Одеської та
Київської областей, в т. ч. 6 020 дітей
– до дитячих таборів відпочинку з
денним
перебуванням
при
навчальних закладах міста Києва
Станом на 31.12.2017 у мережі міста
Києва перебувало 8 дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
Відповідно до Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей»
здійснення державного контролю за

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

1. Кількість
оздоровлених
дітей за кошти
бюджету м. Києва

10 000
осіб

14 799
осіб

148,0%

2. Державна
атестація дитячих
закладів
оздоровлення та
відпочинку мережі
міста

9 од.

8

88,9%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Розпорядженням
Державного
управління
справами
від 30.03.2017
№ 92 припинено діяльність
державного
закладу
«Дитячий оздоровчий табір
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
діяльністю
дитячих
закладів
оздоровлення та відпочинку, що
знаходяться у мережі міста Києва,
покладено на Київську міську
державну
адміністрацію.
Формою здійснення державного
контролю є державна атестація
зазначених
закладів,
яка
проводиться один раз на п’ять років
відповідно до Порядку проведення
державної
атестації
дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку
і
присвоєння
їм
відповідних
категорій
(постанова
Кабінету
Міністрів України від 28 квітня
2009 року № 426 (в резолюції
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 7 жовтня 2015 року
№ 816 «Про внесення змін до
Порядку проведення державної
атестації
дитячих
закладів
оздоровлення та відпочинку і
присвоєння
їм
відповідних
категорій»))
Відповідно до п. 5 цього Порядку
виконавчим
органом
Київської
міської ради (Київською міською
державною
адміністрацією)
затверджено
План
проведення
державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку в
місті Києві на 2017-2021 роки
відповідно до якого у 2017 році
проведено
державну
атестацію
ДОТ «Лісовий» (Пуща-Водиця, вул.

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
«Світанок»
Державного
управління
справами
шляхом
приєднання
до
Державного підприємства
України
«Міжнародний
дитячий центр «Артек»
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

60.

Назва заходу/ проекту

Проведення роботи щодо
виділення приміщення для
відкриття
соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, а
також осіб з їх числа

Інформація про хід виконання
Юнкерова, 2) та ДЗСТ «Жовтень»
(вул. Столичне шосе, 27 км)
Не виконано
Службою у справах дітей та сім’ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відповідно
до Міської цільової програми «Діти.
Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» у
2017 році знайдено нежитлове
приміщення за адресою: вул. Порика
Василя, 13-Б, яке відповідає вимогам
для
створення
соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, а також осіб з їх числа
Створення такої установи дасть
змогу забезпечити дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 15 до 18 років,
а також осіб з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років
тимчасовим житлом
Підготовлено
проект
рішення
Київської
міської
ради
«Про
створення
Київського
міського
соціального гуртожитку для дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування», який
проходить
погодження
в
установленому порядку

Індикатори виконання
Назва

1. Рішення
Київради
передачу
приміщення
відкриття
соціального
гуртожитку

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 од.

–

–

–

–

–

про
для

2. Підготовлена
проектнокошторисної
документації для
проведення
ремонтних робіт

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Станом на 31.12.2017 проект
рішення Київської міської
ради
про
передачу
приміщення для відкриття
соціального
гуртожитку
проходив погодження в
юридичному
управлінні
апарату виконавчого органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної адміністрації)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

61.

62.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Забезпечення функціонування
патронатних сімей

Виконано частково
У
І
кварталі
2017
року
здійснювалося
фінансування
за
кошти
державного
бюджету
патронатної сім’ї у складі 3 дітей

Надання соціальних послуг
сім’ям/особам,
які
перебувають
в
складних
життєвих обставинах

Виконано
У 2017 році в рамках реалізації
міської
програми
«Служба
соціальної
підтримки
сім’ї»
(підпрограми:
«Консультативний
пункт
інформаційноконсультативної підтримки киян,
які знаходяться та повернулися з
місць позбавлення волі» та «Центр
з надання спеціалізованих послуг
сім’ям та особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах, в
т. ч. постраждалим від насильства в
сім’ї,
сексуального
насильства/жорстокого поводження
та торгівлі людьми») надано
3 355 індивідуальних
послуг
з
питань
проблем
сім’ї
для
213 клієнтів
та
проведено
1 080 групових заходів, в ході яких
надано 10 451 групову послугу для
5 102 клієнтів
Соціальними послугами мережі
районних центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді охоплено

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Надання
послуг
сімейного
патронату дітям,
які опинилися в
складних
життєвих
обставинах

10 осіб

3 осіб

30,0%

Охоплення
соціальними
послугами
осіб,
які перебувають в
складних
життєвих
обставинах

24 000
осіб

29 203
осіб

121,7%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Починаючи з ІІ кварталу
2017 року фінансування
сімейного
патронату
в
м. Києві
припинено
у
зв’язку
з
прийняттям
відповідних законодавчих
актів на державному рівні та
завершенням
у столиці
експерименту
з
впровадження патронату
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

63.

Назва заходу/ проекту

Здійснення
соціальної
підтримки сімейних форм
виховання

Інформація про хід виконання
23 888 осіб. Разом по мережі
соціальними послугами охоплено
29 203 особи, що перебувають у
складних життєвих обставинах.
Заходами
соціального
супроводу/супроводження (в тому
числі прийомні сім’ї, дитячі
будинки сімейного типу) охоплено
967 сімей
Виконано
У 2017 році з метою здійснення
соціальної підтримки сімейних форм
виховання:

Київським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
проведено
14
курсів
навчання за тематикою «Підготовка
кандидатів у прийомні батьки,
батьки-вихователі,
опікуни
та
піклувальники»;

отримали
довідки
про
проходження
навчання
221 потенційний кандидат (осіб та
подружніх
пар)
в
опікуни,
піклувальники, 2 сім’ї – у прийомні
батьки;

проводилося навчання груп
кандидатів у прийомні батьки,
батьки-вихователі,
опікуни
та
піклувальники;

Київським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді організовано та проведено
9 тренінгів
за
програмою
підвищення виховного потенціалу

Індикатори виконання
Назва

1. Навчальна
підготовка осіб з
числа кандидатів у
прийомні батьки,
батьки-вихователі,
опікуни
та
піклувальники

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

200 осіб

221 особа

110,5%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

100%

100%

–

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

прийомних батьків та батьківвихователів (навчання відвідало
80 осіб)
Станом на 31.12.2017 у місті Києві
функціонувало 40 прийомних сімей,
в яких виховувалося 52 дитинисироти та дитини, позбавленої
батьківського
піклування,
та
24 дитячих будинки сімейного типу,
до яких розміщено 173 дитини даної
категорії
У рамках соціального супроводження
сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування,
систематично
здійснювалося
відвідування
прийомних
сімей
та
дитячих
будинків сімейного типу, вивчалися
потреби та проблеми дітей, що в них
виховуються. Прийомним батькам та
батькам-вихователям
надавалися
соціально-педагогічні, психологічні,
інформаційні послуги з різних питань

2. Охоплення
соціальним
супроводженням
прийомних сімей
та
дитячих
будинків
сімейного типу

2.2.6. Реформування системи охорони здоров’я, забезпечення доступності якісних медичних послуг
64.

Створення Міського центру
скринінгу
онкологічних
захворювань (раку грудної
залози та раку шийки матки)
та
реабілітації
пацієнтів
(МЦСОЗ)

Не виконано
Базовим закладом розташування
Міського
центру
скринінгу
онкологічних захворювань (раку
грудної залози та раку шийки матки)
та реабілітації пацієнтів (МЦСОЗ)
визначено
Київський
міський
клінічний онкологічний центр

Початок
функціонування
центру (МЦСОЗ)

1 од.

Початок
функціонування
центру перенесено на 2018
рік у зв’язку з необхідністю
приведення приміщень до
належного стану
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

65.

66.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Розвиток
та
зміцнення
протитуберкульозних закладів
охорони здоров’я

Не виконано
Київською міською туберкульозною
лікарнею № 2 розроблено та
затверджено медичне завдання на
проектування реконструкції лікарні

Реалізація стратегії Fast –
Track Cities у м. Києві

Виконано частково
1. Взято під медичне спостереження
2 014 осіб, з них:
- 1 826 людей з ВІЛ/СНІД (в тому
числі 1 562 людини з вперше у
житті
діагностованою
ВІЛінфекцією,
що
є
найкращим
показником
за
усі
роки
епіднагляду);
- 188 дітей, народжених ВІЛінфікованими матерями
Загальна кількість людей на обліку
станом на 01.01.2018 – 12 915 осіб,
з них:
- 12 591особа з ВІЛ-інфекцією;
- 324 дитини, народжених від ВІЛінфікованих
матерів,
які
перебувають на моніторингу до
визначення ВІЛ-статусу
Впродовж року з різних причин
було знято з обліку 893 людини, у
тому числі:
- 202 дитини (зникнення антитіл);
- 375 осіб померли;
- 316 вибули з Києва

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Проектування
реконструкції
протитуберкульозного
закладу
(Київської міської
туберкульозної
лікарні №2)

1 од.

–

–

1. Виявлення
та
взяття під медичне
спостереження
людей, які живуть
з ВІЛ

2 400
осіб

1 826
осіб

76,1%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Не
визначена
проектна
організація (через відміну
конкурсних
торгів
на
проектування)

1. Близько 40% людей з
позитивним
результатом
тестування на ВІЛ не
звертаються для подальшого
медичного
нагляду.
Планується
посилити
компонент
соціального
супроводу ВІЛ-позитивних
осіб та покращити якість
консультування.
Також
планується
збільшити
обсяги
тестування
населення
швидкими
тестами, що за рахунок
збільшення
виявлення
випадків
ВІЛ-інфекції
сприятиме
збільшенню
чисельності
людей,
що
живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ),
які отримують медичну
допомогу
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

67.

Назва заходу/ проекту

Реалізація програми протидії
захворюванню на туберкульоз

Індикатори виконання
Факт
виконання

2. Розширення
доступу
до
антиретровірусної
терапії на

5 000
курсів

2 329
курсів

46,6%

3. Охоплення на
кінець
2017
року лікуванням
людей, які живуть
з ВІЛ/СНІД

12 000
осіб

9 022
осіб

75,2%

Назва

2. Призначено
антиретровірусну
терапію 2 329 пацієнтам, що в
умовах
відсутності
поставок
препаратів
дозволило
частково
виконати поставлене завдання

3. На початок 2017 року отримували
антиретровірусну
терапію
6 693 людини з ВІЛ. На кінець 2017
року загальна кількість людей
охоплених лікуванням становила
9 022 особи (з урахуванням 699 осіб,
які з різних причин припинили
лікування)
Виконано частково
У 2017 році проводилася робота з
виконання
Міської
цільової
програми протидії захворюванню на
туберкульоз на 2017-2021 роки
(рішення Київської міської ради від
08.12.2016 № 537/1541)
Зокрема:
- забезпечено 100% доступ хворих
до
безперервної
діагностики
туберкульозу;
- проведено
рентгенологічні
обстеження з метою моніторингу

% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Інформація про хід виконання

Досягнення
показників:
- виявлення
хворих
туберкульоз

59,3
49,3
на на 100 тис. на 100 тис.
населення населення

83,2%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
2. Відхилення
показника
обумовлено
затримкою
централізованих
поставок
антиретровірусних
препаратів (з травня по
вересень включно препарати
для розширення доступу
були відсутні). У зв’язку із
отриманням препаратів у
вересні, розпочато швидке
залучення
пацієнтів
до
лікування
3. Головна
причина
відхилення показника –
затримка на 6 місяців
централізованих
поставок
антиретровірусних
препаратів. За умови 100%
забезпечення препаратами,
показник охоплення суттєво
зростe
За попередніми даними
показник захворюваності на
туберкульоз в м. Києві за
2017
рік
(вперше
діагностований туберкульоз
та рецидиви) зменшився на
4,8% за рахунок зменшення
вперше
діагностовано
туберкульозу (далі – ВДТБ)
на 7,6%
Зменшення
показника
відбулося
за
рахунок
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№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

лікування хворих;
- здійснювався
систематичний
скринінг серед груп високого ризику
захворювання на туберкульоз;
- забезпечено соціальну підтримку
хворих на туберкульоз;
- запроваджено сучасні заходи з
інфекційного
контролю
за
туберкульозом,
спрямовані
на
запобігання
поширення
захворювання на туберкульоз у
закладах охорони здоров’я та
зміцнення
матеріально-технічної
бази протитуберкульозних закладів;
- забезпечено
розповсюдження
інформаційних матеріалів щодо
профілактики туберкульозу у місцях
масового перебування населення

68.

69.

Відкриття
амбулаторій
сімейної
практики
в
новобудовах та віддалених
мікрорайонах

Створення
відділень
невідкладної
медичної
допомоги «Emergency»

Виконано
Відкрито амбулаторію загальної
практики-сімейної медицини на
першому
поверсі
будівлі
комунального
некомерційного
підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №1» по
вул. Волоська, 47 Подільського
району м. Києва (30.08.2017)
Виконано
Київська міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги на
вул. Братиславській, 3

- смертності від
5,6
4,4
туберкульозу
на 100 тис. на 100 тис.
населення населення

78,6%

Початок
функціонування
амбулаторії
сімейної практики
у
Подільському
районі міста Києва
(вул.
Волоська,
47)

так/ні

так

100%

Продовження
робіт із створення
відділення

так/ні

так

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
недостатньої
організації
роботи з формування груп
ризику,
особливо
соціального, в закладах
первинної
медикосанітарної допомоги та їх
обстеження
Щорічно
зменшується
відсоток виявлення хворих
на
туберкульоз
при
профоглядах.
За
попередніми
даними
виявлення усіх ВДТБ при
профоглядах
становило
28,7% і за останні 3 роки
знизився на 3,5% (2016 рік –
28,8%, 2015 – 32,2%)
Наданий
попередній
показник смертності за
11 місяців 2017 року
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Індикатори виконання

Інформація про хід виконання

Назва

Проведено
відкриті
торги
та
укладено договір з підрядною
організацією ТОВ «ПЛУТОН-С»,
якою розпочато роботи з утеплення
фасаду,
підготовчі
роботи
з
влаштування
теплого
боксу,
продовжувалися демонтажні роботи
в підвальному приміщенні, роботи
по укладці лінолеуму на першому
поверсі
Розпочато роботи з підготовки
приміщень
для
встановлення
рентген-діагностичного обладнання

невідкладної
медичної
допомоги
в
Київській міській
клінічній лікарні
швидкої медичної
допомоги

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Київська міська дитяча клінічна
лікарня № 1 на вул. Богатирській, 30
Завершено І чергу робіт – відкрито
приймальне відділення (кабінет
інтенсивної
терапії,
травматологічний пункт)
Проведено заходи з оснащення всіма
необхідними
матеріалами,
медикаментами та інструментами
травматологічний пункт
Розпочато роботи ІІ черги –
відділення інтенсивного лікування
Київська міська клінічна лікарня № 2
на вул. Алішера Навої, 3 у
Дніпровському районі
Роботи по капітальному ремонту
приміщень лікарні завершено
Київська міська клінічна лікарня
№ 12 на вул. Підвисоцького, 4а
Завершено
ІІІ
та
ІV пускові
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

1. Кількість
населення,
охопленого всіма
видами
фізкультурнооздоровчої роботи

384,9
тис. осіб

385,6
тис. осіб

100,2%

2. Кількість
спортивномасових заходів,
проведених
у
місті Києві

2,2
тис. од.

2,2
тис. од

100,0%

3. Кількість клубів

270 од.

270 од.

100,0%

1. Відкриття нових
відділень з видів
спорту
Кількість дітей в
ДЮСШ

7 од.

7 од.

100,0%

33,72
тис. осіб

35,94
тис. осіб

106,6%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

комплекси І черги реконструкції
приймального та спеціалізованих
відділень лікарні
2.2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту
70.

71.

Проведення
фізкультурномасових заходів оздоровчого
характеру;
створення
міського
та
районних центрів «Спорт для
всіх»

Розвиток
професійного
спорту:
- відкриття нових відділень
з видів спорту в ДЮСШ;

Виконано
У
2017 році
проведено
2 200 спортивно-масових заходів, у
тому числі Київський напівмарафон,
спартакіада «Здоровий киянин»,
«Велике жіноче ралі», «Краща
рукавичка»,
«Пробіг
під
каштанами», відкриття велотреку
«Велодень», «Кольоровий забіг»,
«Чемпіонат
міста
допризовної
молоді»,
«Київська
міська
спартакіада
серед
державних
службовців»

Виконано
У 2017 році:
- розпочали роботу 2 ДЮСШ
комунальної
форми
власності:
ДЮСШ «Козак» (кураш), ДЮСШ
«Дарниця» (панкратіон, футзал);
- відкрито відділення естетичної
гімнастики
в
ДЮСШ
№ 10,
сучасного п’ятиборства в ДЮСШ
№ 25, карате в КДЮСШ «Тайфун»
та
художньої
гімнастики
в
КДЮСШ «Чемпіон»
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Індикатори виконання

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

- виконання Календарного
плану спортивних змагань,
масових заходів та навчальнотренувальних зборів;

Відповідно до Календарного плану
спортивних
змагань,
масових
заходів та навчально-тренувальних
зборів проведено 312 міських
змагань
з
олімпійських
та
неолімпійських видів спорту, у яких
взяли участь 54 986 спортсменів.
Також 5 148 спортсменів взяли
участь у 289 чемпіонатах, Кубках
України, інших всеукраїнських, а
також міжнародних спортивних
змаганнях з олімпійських та
неолімпійських
видів
спорту.
Проведено
156
навчальнотренувальних зборів (3241 учасник)
збірних команд міста з видів спорту
по підготовці до Всеукраїнських
змагань
За результатами рейтингу роботи по
спорту вищих досягнень, як з
олімпійських, так і з неолімпійських
видів спорту, місто Київ щороку
традиційно
посідає
перше
загальнокомандне місце серед всіх
регіонів України
У 2017 році спортсменами-киянами
здобуто:
- на
чемпіонатах
світу
з
олімпійських видів спорту ‒ 5
срібних нагород та 1 бронзова; з
неолімпійських видів спорту – 2
золоті, 8 срібних та 14 бронзових
медалей;
- на
чемпіонатах Європи з
олімпійських видів спорту здобуто 6

2. Кількість членів
збірних команд:
- міста
- України
3. Кількість
медалей
чемпіонатах:
- України
- Європи
- світу

% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Факт
виконання

5
тис. осіб
2
тис. осіб

5,1
тис. осіб
2,1
тис. осіб

102,0%

1 500 од.
100 од.
90 од.

1 492 од.
119 од.
30 од.

99,5%
119,0%
33,3%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

105,0%

на
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№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

800 осіб

1 405 осіб

175,6%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

золотих нагород, 5 срібних та 11
бронзових; з неолімпійських видів
спорту – 33 золоті, 35 срібних та
29 бронзових медалей;
- на
чемпіонатах
України:
І місць – 552, ІІ – 421, ІІІ – 519;
- на ХХІІІ Дефлімпійських іграх –
6 золотих медалей, 39 срібних
медалей, 17 бронзових медалей
- забезпечення
діяльності
Київського міського центру з
фізичної культури і спорту
інвалідів «Інваспорт»

Згідно
Календарного
плану
спортивних
змагань,
масових
заходів та навчально-тренувальних
зборів спортсменів з інвалідністю
м. Києва на 2017 рік, Київським
міським
центром
з
фізичної
культури
і
спорту
інвалідів «Інваспорт»
проведено
30 навчально-тренувальних зборів
до Всеукраїнських змагань, в яких
взяли участь 292 спортсмена та
64 тренерів
Спортсмени м. Києва взяли участь
у:
- 41 Всеукраїнських змагань серед
інвалідів різних нозологій (взяли
участь 314 осіб і 75 тренерів та
виборено 175 золотих, 143 срібних
та 113 бронхових медалей);
- 62 міських заходах (взяло участь
1 405 спортсменів
м. Києва,
виборено 337 золотих, 262 срібних
та 217 бронзових медалей)

4. Кількість людей
з
обмеженими
можливостями, що
займатимуться
спортом
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

72.

Індикатори виконання

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

Удосконалення фізкультурноспортивної
матеріальнотехнічної бази

Не виконано
Прийнято рішення Київської міської
ради від 09.11.2017 № 281/3288
«Про надання комплексній дитячоюнацькій спортивній школі «Ринг»
земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування нежилої будівлі
для спортивно-оздоровчих цілей зі
спортивним
майданчиком
на
вул. Райдужній,
33а
у
Дніпровському районі м. Києва»
Отримано витяг з Держкадастру про
земельну ділянку НВ - 000577062017

Розробка
проектнокошторисної
документації
на
реконструкцію
фізкультурнооздоровчого
комплексу
на
вул. Райдужній,
33-А

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 од.

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Питання землекористування
вирішено наприкінці року

2.2.8. Охорона довкілля
73.

Розробка
стратегії
екополітики міста Києва до
2030
року
(Київської
екодоктрини)

Не виконано
Для підготовки проекту Київської
екодоктрини впродовж 2017 року:
- здійснено аналіз:
 структури державної системи
нормативно-правового забезпечення
стратегічного планування на рівні
регіонів,
міст
(територіальні
аспекти), визначення організаційнометодологічних
(нормативних)
вимог щодо формування системи
стратегічного
екологічного
планування
на
території
міста Києва;
 проектів нових державних
нормативно-правових
актів
з
удосконалення
державної
екополітики України до 2030 року, у
тому числі щодо удосконалення
територіальних систем управління

Рішення Київради

Роботи з розробки стратегії
екополітики міста Києва до
2030 року продовжаться
після
прийняття
нової
редакції Стратегії державної
екологічної політики до
2030 року, що передбачає
внесення змін до Закону
України
«Про
Основні
засади
(стратегію)
державної
екологічної
політики України на період
до 2020 року»
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

74.

Назва заходу/ проекту

Розробка Міського плану дій з
охорони
довкілля
з
урахуванням
європейської
практики
екологічного
планування (з залученням
громади
та
експертного
середовища)

Інформація про хід виконання
природоохоронними процесами;
 стану
та
динаміки
статистичних
екологічних
показників соціально-економічного
розвитку
міста
Києва
(на 01.01.2016);
 стану реалізації екологічної
складової Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року;
- визначено
концептуальнометодологічні
засади
щодо
формування проекту екодоктрини,
- підготовлено перший варіант
структури
документу
для
подальшого фахового обговорення;
- розроблено
макет
анкети
опитування
фахівців
системи
екологічного
управління
міста
Києва, форматів листів-запитів для
формування реєстру позаштатних
експертів
у
сфері
міської
екополітики
Не виконано
Робочою
групою
у
складі
представників Комунальної науководослідної
установи
«Науководослідний
інститут
соціальноекономічного розвитку міста» та
структурних
підрозділів
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
проводилася робота з підготовки
структури проекту Міського плану
дій з охорони довкілля на 2016-

Індикатори виконання
Назва

Розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської
ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 од.

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Роботи з розробки Міського
плану
дій
з
охорони
довкілля міста Києва на
2018-2020
роки
продовжаться
після
затвердження
Національного плану дій з
охорони довкілля на період
2018-2020
роки
та
Екологічної доктрини міста
Києва
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

75.

76.

Назва заходу/ проекту

Підтримка
об’єктів
екологічної культури
Підтримка
проектів
з
розвитку
комунікацій
та
співпраці влади та громади у
сфері міської екополітики на
базі КП «Київський міський
Будинок природи»

Інформація про хід виконання
2020 роки, зокрема:
- здійснено аналіз структури та
змісту екологічної складової Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС;
- опрацьовано
матеріали
щодо
довгострокових Програм дій ЄС з
охорони довкілля;
- визначено особливості сучасної
практики
територіального
екологічного
планування
(впровадження
місцевих
екологічних програм дій);
- визначено
стан
виконання
основних засад екополітики міста
Києва та напрямків їх актуалізації
Виконано
У 2017 році створено нові експозиції
приматів, капібар та горили
Виконано
КП «Київський міський Будинок
природи» проведено заходи, які
спрямовані на підвищення рівня
природоохоронних
знань,
формування екологічної свідомості
та культури, виховання дбайливого
ставлення до природи, а саме:
- проведено
прес-конференцію
«Перші
підсумки
операції
«Первоцвіт» за участю засобів
масової інформації щодо охорони
підсніжників та інших рідкісних
першоцвітів (06.03.2017);
- взято участь у Всесвітній акції
«Година Землі» (25.03.2017);
- підписано «Пакт заради молоді-

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Кількість створених
експозицій

3 од.

3 од.

100,0%

1. Кількість
загальноміських
заходів

10 од.

13 од.

130,0%

2. Кількість
тематичних
публікацій у ЗМІ,
у т. ч. з питань
екологічного
інформування та
просвіти

45 од.

45 од.

100,0%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

77.

Назва заходу/ проекту

Раціональне використання і
зберігання
відходів
виробництва і побутових
відходів:
- невідкладні заходи із
забезпечення
екологічного
безпечного
збирання,
перевезення,
зберігання,
оброблення,
видалення,
знешкодження і захоронення
хлорорганічних
та
неідентифікованих сполук на
території ВАТ «Радикал»;
- заходи з демеркуризації
промислового
майданчика
ВАТ «Радикал»

Інформація про хід виконання
2020» (26.05.2017);
- відзначення кращих екологів і
працівників
комунального
господарства
і
промисловості
(01.06.2017);
- проведення
екологопросвітницьких ігор в рамках
імплементації
Міжнародної
програми
«Блакитний
прапор»
(16.06.2017, 23.06.2017, 03.07.2017,
11.07.2017, 22.07.2013, 03.08.2017,
16.08.2017);
- проведення
загальноміських
конкурсів дитячої та юнацької
творчості «Новорічна ялинка» та
«Збережемо
кедри»
(01.1115.12.2017)
Не виконано
Затверджено
перелік
природоохоронних заходів у місті
Києві, що фінансуватимуться з
Київського міського фонду охорони
навколишнього
природного
середовища у 2017 році (рішення
Київської
міської
ради
від
06.04.2017 № 125/2347)
Розпорядженням
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 25.07.2017 № 874
«Про забезпечення на 2017 рік
природоохоронних заходів у місті
Києві та перерозподіл видатків,
передбачених
Департаменту
міського благоустрою та збереження

Індикатори виконання
Назва

Актуалізоване
технікоекономічне
обґрунтування

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 од.

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

У 2017 році Департаментом
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної адміністрації) у
жовтні 2017 року оголошено
відкриті торги на закупівлю
послуг:
– «Невідкладні заходи із
забезпечення
екологічно
безпечного
збирання,
перевезення,
зберігання,
оброблення,
утилізації,
видалення, знешкодження і
захоронення хлорорганічних
та
неідентифікованих
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

78.

Назва заходу/ проекту

Розробка проекту Створення
регіонального
центру
моніторингу довкілля

Інформація про хід виконання
природного
середовища
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на 2017 рік
у бюджеті міста Києва» визначено:
- невідкладні заходи із забезпечення
екологічного безпечного збирання,
перевезення,
зберігання,
оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження
і
захоронення
хлорорганічних
та
неідентифікованих
сполук
на
території ВАТ «Радикал»;
- заходи
з
демеркуризації
промислового
майданчику
ВАТ «Радикал», в т. ч коригування
техніко-економічного обґрунтування
демеркуризації ВАТ «Радикал»
Не виконано
У 2017 році роботи не проводилися

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

План заходів

1 од.

–

–

Рішення Київради

1 од.

–

–

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
сполук
з
території
ВАТ «Радикал»,
які
не
відбулися у зв’язку з
допущення до оцінки менше
двох тендерних пропозицій;
– «Коригування
технікоекономічного обґрунтування
демеркуризації
промислового майданчика
ВАТ «Радикал»,
які
не
відбулися у зв’язку з
подання для участі в торгах
менше
двох
тендерних
пропозицій

Не затверджено Кабінетом
Міністрів
України
Положення про регіональні
центри
моніторингу
довкілля

2.2.9. Благоустрій території
79.

Розробка проекту з оновлення
(актуалізації)
Правил
благоустрою міста Києва

Виконано частково
Велася робота з підготовки проекту
рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до рішення Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року
№
1051/1051
«Про
Правила
благоустрою міста Києва»
Одночасно
для
впорядкування
міського простору:
- прийнято
рішення
Київської
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
міської ради:
 від 20.04.2017 № 223/2445 «Про
затвердження
Правил
розміщення рекламних засобів у
місті Києві»;
 від 20.04.2017 № 224/2446 «Про
затвердження
Порядку
розміщення вивісок у місті
Києві»;
 від 06.07.2017 № 732/2894 «Про
затвердження Правил торгівлі на
ринках у місті Києві»;
- видано
розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
31.07.2017 № 927 «Про розроблення
схем
розміщення
наземних
рекламних засобів по всій території
міста Києва» (із змінами);
- підготовлено
проект
рішення
Київської
міської
ради
«Про
затвердження
Порядку
видачі
дозволів на порушення об’єктів
благоустрою або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів,
анулювання дозволів у місті Києві»,
який проходить погодження в
установленому порядку

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Станом на 31.12.2017 проект
рішення Київської міської
ради
знаходився
на
опрацюванні в Департаменті
міського благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної
адміністрації)
щодо усунення зауважень
юридичного
управління
апарату виконавчого органу
Київської
міської
ради
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

80.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Розвиток проекту «Київ чисте місто», розробка Плану
заходів з благоустрою та
санітарної очистки територій

Виконано частково
В рамках пілотного проекту «Київ чисте місто» розроблено програмний
додаток для мобільних телефонів
«Чисте
місто».
У
2017 році
столичними
інспекторами
благоустрою здійснювалася фіксації
незаконно розміщених автомобільних
газозаправних пунктів, контейнерних
автозаправних станцій дизельного
палива та вносилася відповідна
інформація до мобільного додатку з
метою подальшого їх демонтажу
відповідними службами
Наразі усі автомобільні газозаправні
пункти нанесені на загальну он-лайн
карту міста Києва. Завдяки вжитим
заходам демонтовано 198 незаконно
розміщених
автомобільних
газозаправних пунктів
Крім того, до мобільного додатку
вносилася інформація щодо місць
несанкціонованого
накопичення
сміття для подальшого усунення
В інформаційно-аналітичній системі
«Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва»
розроблено
окремий
шар
«Прибирання
прибудинкової
території»,
де
відображаються
графічні дані стосовно закріплення
меж прибирання території міста
Києва

Індикатори виконання
Назва

План заходів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 од.

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
(Київської
міської
державної адміністрації)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

81.

Контроль
за
самовільно
розміщеними
тимчасовими
спорудами
(СРТС)
у
відповідності до Положення
про розміщення тимчасових
споруд у м. Києві

82.

Заходи з покращення стану
благоустрою
зелених
насаджень
загального
користування

Інформація про хід виконання
Підготовлено проект Плану заходів з
благоустрою та санітарної очистки
території, який доопрацьовується
Виконано частково
У 2017 році за порушення Правил
благоустрою міста та неналежне
утримання об’єктів благоустрою
міста
(засмічення
територій)
КП «Київблагоустрій»:
- видано 25 317 приписів на
усунення порушень (станом на
01.01.2017 року – 5 982);
- складено 3 542 протоколи про
адміністративні
правопорушення
щодо
розміщення
тимчасових
споруд (станом на 01.01.2017 – 977);
- демонтовано 1 458 самовільно
розміщених тимчасових споруд
(станом на 01.01.2017 – 1412)
Виявлено та зафіксовано незаконно
розміщених тимчасових споруд:
- станом на 01.01.2017 – 3 771;
- станом на 31.12.2017 – 3 594
Виконано
У
2017
році
комунальними
підприємствами
по
утриманню
зелених насаджень м. Києва на
балансових територіях висаджено:
- 13 997 дерев;
- 118 788 кущів;
- 10 583,7 тис. квітів
Крім того, виконано наступні
роботи:
- ремонт газону – 76,7 га (план –
65);

Індикатори виконання
Назва

Зменшення
кількості
самовільно
розміщених
тимчасових
споруд на

Кількість
висаджених:
- дерев
- кущів
- квітів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

10%

4,7%

–

10
тис. шт.
7
тис. шт.

13,9
тис. шт.
118,8
тис. шт.

139,0%

10 000
тис. шт.

10 583
тис. шт.

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

у 17 разів
більше
105,8%
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

83.

Назва заходу/ проекту

Виконання
заходів
з
благоустрою водних об’єктів
(відповідно до стратегічного
плану дій КП «Плесо»)

Індикатори виконання

Інформація про хід виконання
- влаштування газону – 71 га (план –
31);
- видалення сухих та аварійних
дерев – 8 783 шт. (план – 5 97);
- видалення омели з крон дерев –
5 341 шт. (план – 3 799);
- видалення сухих кущів – 6 361 шт.
(план – 2 281);
- формування та санітарна обрізка
дерев – 75 222 шт. (план – 41 883);
- формування та санітарна обрізка
кущів – 126 544 шт. (план – 269 691)
Виконано
Програмою
економічного
і
соціального розвитку м. Києва на
2017 рік КП «Плесо» на проведення
заходів
з
будівництва
(реконструкції) очисних споруд і
інженерних мереж, капітального
ремонту елементів благоустрою зон
відпочинку та розчистки водойм
передбачалися асигнування в сумі
109 884,3 тис. грн

Назва

Обсяг
робіт

виконаних

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

100%

94,9%

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

З
11
об’єктів,
що
передбачено
Програмою
економічного і соціального
розвитку м. Києва на
2017 рік по 4 об’єктам збір
вихідних
даних
та
проведення
процедури
відкритих
торгів
не
дозволили
виконати
вишукувальні роботи у
2017 році

У
2017 році
КП «Плесо»,
проводилися роботи з визначення
проектних/підрядних
організацій,
укладалися договори на проведення
робіт, здійснювалася підготовка
проектної документації та будівельні
роботи
Виконано
роботи
І
черги
реконструкції зони організованого
відпочинку
озера
Тельбін.
Завершено проектні роботи по
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

об’єктам: «Реконструкція очисних
споруд
«Харківські»,
«Реконструкція трансформаторної
підстанції
із
збільшенням
потужності
на
острові
Долобецький»,
«Реконструкція
зливостокової каналізації системи
озер Опечень» (по двом озерам),
«Реконструкція
гідротехнічних
споруд з відновленням екологічного
та
санітарно-гігієнічного
стану
р. Либідь в м. Києві» (технікоекономічне
обґрунтування),
«Реконструкція зони відпочинку
«Центральна» в частині створення
рекреаційного
маршруту
з
благоустроєм прилеглої території на
Трухановому
острові
в
Дніпровському районі м. Києва»
(ескізних проект)
Розпочато:
- розробку проектних робіт з
реконструкції
очисних
споруд
«Біличі», «Райдужні», «Теличка»,
«Троєщина»;
- реконструкцію очисних споруд
«Харківські»
Завершено роботи з капітального
ремонту:
- 9 громадських вбиралень у 6 зонах
відпочинку;
- елементів
благоустрою
і
розчистки водойм у 17 зонах
відпочинку у місті Києві
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість
проведених
ярмарків

1 240 од.

3 971 од.

320,2%

2. Обсяг
реалізованої
продукції

65,0
тис. тон

155,6
тис. тон

239,4%

20 од.

21 од.

105,0%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

2.2.10. Розвиток споживчого ринку
84.

85.

Проведення
сезонних
сільськогосподарських
ярмарків

та

Проведення
тематичних
ярмарків,
виставок,
фестивалів,
торговельне
обслуговування
під
час
проведення державних та
загальноміських заходів, од.

Виконано
Відповідно
до
розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
26.05.2015 № 507 «Про проведення
ярмарків
у
місті
Києві»
у
2017 році в місті проведено
3 971 ярмарку, на яких реалізовано
155,6 тис. т
сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів, а
саме:
- плодоовочевої
продукції
–
82,9 тис. т;
- м’яса
та
м’ясопродуктів
–
15,9 тис. т;
- риби та рибопродуктів – 6,4 тис. т;
- інших продовольчих товарів –
50,4 тис. т
Виконано
Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно із
Дніпровською районною в місті
Києві державною адміністрацією
забезпечено мешканців та гостей
столиці святковою торгівлею з
нагоди святкування Водохреща, у
парку культури та відпочинку
«Гідропарк». На вказаній території
функціонувало
11 стаціонарних

Кількість
проведених
тематичних
ярмарків,
виставок,
фестивалів,
торговельне
обслуговування
під
час
проведення
державних
та
загальноміських
заходів
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

закладів ресторанного господарства,
2 намети з продажу меду та
бджільництва і засіб пересувної
дрібнороздрібної
торговельної
мережі з реалізації гарячих напоїв
Відповідно до Указу Президента
України від 11.02.2004 № 180/2004
«Про День вшанування учасників
бойових дій на території інших
держав» та п. 8 відповідного Плану
загальноміських
заходів
Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
забезпечено
торговельне
обслуговування
на
території
Меморіального
комплексу
«Національний
музей
історії
України у Другій світовій війні» біля
музею воїнів – інтернаціоналістів.
На
території
проведення
загальноміського
заходу
встановлено
20
альтанок
з
посадковими місцями та 2 об’єкти
торгівлі з продажу гарячих напоїв та
продуктів харчування нескладного
асортименту
Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) одночасно з
традиційним
продовольчим
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

ярмарком
08.04.2017
на
вул. Ревуцького в Дарницькому
районі
проведено
щорічний
загальноміський
тематичний
ярмарок з продажу товарів для
садівників та городників, на якому
розміщено 10 районних комплексів
від кожного району м. Києва
(100 палаток) та взяло участь
200 господарств
і
суб’єктів
господарювання Київської та інших
областей України, якими створено
270 робочих місць
Відповідно
до
розпоряджень
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від 14.04.2017
№
463
«Про
проведення у 2017 році офіційних
заходів
пісенного
конкурсу
«Євробачення» в місті Києві» та
№ 464 «Про організацію культурномистецьких
заходів
під
час
проведення у 2017 році пісенного
конкурсу «Євробачення» в місті
Києві» здійснювалися організаційні
заходи
щодо
забезпечення
торговельного
обслуговування
населення в місцях проведення
державних
та
загальноміських
заходів
Відповідно до Плану заходів з
підготовки та відзначення Дня
пам’яті та примирення і 72 річниці
перемоги над нацизмом у другій
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

світовій
війні,
затвердженого
Київським
міським
головою
В. Кличком, 09.05.2017 організовано
торговельне
обслуговування
населення під час проведення
святкового заходу на території
Національного
музею
історії
України у Другій світовій війні
На виконання Робочого плану з
підготовки та проведення у м. Києві
заходів з нагоди Дня пам’яті жертв
політичних репресій 21.05.2017 на
території Національного історикомеморіального
заповідника
«Биківнянські Могили» організовано
функціонування об’єкту торгівлі з
продажу безалкогольних та гарячих
напоїв, кулінарних виробів та
випічки
Відповідно
до
розпоряджень
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації):
- з метою популяризації народної
творчості, традиційної української
кухні, забезпечення дозвілля киян і
гостей столиці на Спортивній
площі, 1 проведено тематичний
ярмарок
«Великий
столичний
ярмарок
«Київські
контракти»
(08.04-09.04.2017);
- з метою забезпечення дозвілля
киян та гостей столиці на Поштовій
площі, 3 проводився тематичний
ярмарок «Феєричний блюз на схилах
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Дніпра» (15.05-30.09.2017);
- з метою підвищення іміджу
України, популяризації українських
товарів та забезпечення дозвілля
киян і гостей міста Міжнародною
організацією
з
міграції
на
Софійській
площі
проведено
фестиваль «BizFair» (24.06.2017);
- на вул. Хрещатик проведено
загальноміський шкільний ярмарок з
продажу
товарів
шкільного
асортименту, до участі в якому були
запрошені
та
взяли
участь
безпосередні
виробники
та
дистриб’ютори, що виготовляють та
здійснюють
продаж
товарів
шкільного асортименту з різних
регіонів
України
(м. Київ,
м. Коломия,
м. Комсомольськ,
м. Львів, м. Черкаси, м. Харків,
м. Чернігів,
Київська,
Кіровоградська,
Полтавська,
Житомирська, Львівська області та
інші регіони) (12.08-13.08.2017);
- з метою залучення киян до
живопису, декоративно-прикладної
творчості, народних ремесел та
забезпечення дозвілля киян і гостей
столиці в парку ім. Т.Г. Шевченка
проведено
тематичні
ярмарки
«Мистецтво
лікує»
(12.0813.08.2017, 23.09-24.09.2017);
- з метою підтримання традицій
столиці, формування у населення
культури проведення масових свят
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

та
забезпечення
змістовного
дозвілля киян і гостей міста на
Контрактовій
площі
проведено
фестиваль «Казки Старого Подолу.
ZibertFest» (16.09-17.09. 2017);
- з метою популяризації органічних
продуктів та наповнення ними
внутрішнього
ринку,
на
Контрактовій
площі
проведено
Дев’ятий Всеукраїнський ярмарок
органічних продуктів (23.09.2017)
За
сприяння
Департаменту
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
- товаровиробниками
надано
благодійну
допомогу
Святошинському
дитячому
будинку - інтернату
шкільним
одягом, сорочками, взуттям та
розвиваючим матеріалом;
- відповідно до розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
05.01.2017 № 2 «Про проведення
фестивалю дитячого розвитку та
дозвілля
«Прекрасний
світ
дитинства» в Сирецькому парку
(вул. Тимофія Шамрила)» органом
самоорганізації населення «Комітет
мікрорайону «Сирець-1» проведено
фестиваль дитячого розвитку та
дозвілля
«Прекрасний
світ
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

дитинства» в Сирецькому парку
(вул.
Тимофія
Шамрила)
(24.12.2016-15.07.2017 щосуботи з
10.00 до 19.00);
- відповідно
до
розпоряджень
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від 19.04.2017 № 467, від 02.06.2017
№ 641 «Про проведення в 2017 році
фестивалю «В пошуках made in
Ukraine» на Контрактовій площі у
місті
Києві»
суб’єктом
господарювання Ю. Савостіной на
Контрактовій
площі
проведено
чотири фестивалі (21.04-24.04.2017,
02.06-05.06.2017, 01.09-04.09.2017,
29.09-02.10.2017);
- відповідно до розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від 19.05.2017 № 590 «Про
проведення
в
2017
році
XI Міжнародного
волонтерського
музичного
фестивалю
«День
вуличної
музики
та
їжі»
Громадською
організацією
«Логістичний штаб» проведено
музичний фестиваль за чотирма
локаціями (Пейзажна алея, Поштова
площа, вул. Володимирська, 3 та
вул. Воздвиженська, 32) (20.05.2017)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

86.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Проведення щоквартального
моніторингу об’єктів побуту
на
предмет
дотримання
Правил
побутового
обслуговування населення

Виконано
Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проводився
щоквартальний моніторинг об’єктів
побуту на предмет дотримання
Правил побутового обслуговування
населення
У 2017 році проведено обстеження
370 об’єктів побуту. Під час
моніторингу,
основна
увага
приділялася рівню обслуговування
на
підприємствах
побутового
обслуговування, зручності режиму
роботи, санітарному та естетичному
стану
приміщень,
в
яких
здійснюється
надання
послуг,
наявності необхідної інформації в
куточку споживача та доступності її
розташування

Індикатори виконання
Назва

Кількість
обстежених
об’єктів побуту

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

250 од.

370 од.

148,0%

4 од.

2 од.

50%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

2.2.11. Надання адміністративних послуг
87.

Створення
нових
та
модернізація
існуючих
територіальних
підрозділів
відділів (Центрів) надання
адміністративних
послуг
районних в місті Києві
державних адміністрацій для
підвищення
якості,
доступності та комфорту
населення при отриманні
адміністративних послуг

Виконано частково
Закінчено ремонтні роботи та
розпочато роботу:
- філії відділу (Центру) надання
адміністративних
послуг
Дніпровської районної в місті Києві
державної
адміністрації
(вул. Харківське шосе, 18);
- приміщення для розміщення
зони прийому відділу (Центру)
надання адміністративних послуг

Кількість
територіальних
підрозділів (філій)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
Подільської районної в місті Києві
державної
адміністрації
(вул. Костянтинівська, 9/6)
Продовжувалися
роботи
з
реконструкції
та
монтажу
обладнання у приміщені філії
відділу
(Центру)
надання
адміністративних
послуг
Солом’янської районної в місті
Києві
державної
адміністрації
(бульв. Чоколівський, 40)
У 2016 році завершено капітальний
ремонт приміщення філії відділу
(Центру) надання адміністративних
послуг Подільської районної в місті
Києві
державної
адміністрації
(вул. Червонопільська, 14/14), проте
у 2017 році роботу не розпочав
Крім того, в Департаменті (Центрі)
надання адміністративних послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
проводилася робота зі створення
сучасних
умов,
зокрема,
з
урахуванням побажань громадян,
створену зручну систему навігації,
облаштовано
зону
самообслуговування та сучасний
дитячий куточок, оновлено ресепшн,
вдосконалено систему електронної
черги та попереднього запису на
прийом

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Відкриття
філії
відділу
(Центру)
надання
адміністративних
послуг
Солом’янської районної в
місті
Києві
державної
адміністрації
(бульв. Чоколівський,
40)
заплановано в 2018 році
Не вирішено питання щодо
збільшення
штатної
чисельності
працівників
відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

88.

Назва заходу/ проекту
Інтеграція баз даних

Інформація про хід виконання
Виконано частково
Для спрощення процедур надання
адміністративних послуг у сфері
реєстрації місця проживання у
столиці станом на 01.01.2018
інтегровано інформаційну систему
«Реєстр територіальної громади
міста Києва» та Офіційний вебпортал адміністративних послуг
міста Києва
Проведено нараду за участю
представників НВФ «ГРІС» та
Міністерства економічного розвитку
та торгівлі України щодо інтеграції
Єдиного
державного
порталу
адміністративних
послуг
(posluga.gov.ua) та Офіційного вебпорталу адміністративних послуг
міста Києва. Також, обговорено
питання
стосовно
вимог
та
необхідного
програмного
забезпечення, строків реалізації
інтеграції, а також необхідності
виділення
додаткового
фінансування (17.05.2017)
Рішенням Київської міської ради
від 21.09.2017
№ 40/3047
затверджено
Положення
про
інформаційну
систему
«Реєстр
територіальної громади міста Києва»
та внесено зміни до рішення
Київської
міської
ради
від
03.03.2016
№
123/123
«Про
створення Реєстру територіальної
громади міста Києва» в частині

Індикатори виконання
Назва

Створення єдиної
бази даних

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

–

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Нагальною
залишається
необхідність
інтеграції
якомога більшої кількості
державних реєстрів з метою
мінімізації
витрат
часу
адміністратором на прийом
одного пакету документів
для
отримання
адміністративних
послуг.
Департаментом (Центром)
надання адміністративних
послуг виконавчого органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
неодноразово підіймалося
це
питання
перед
Міністерством
юстиції
України
та
Державним
агентством
з
питань
електронного урядування,
однак на сьогодні зазначене
питання
залишається
невирішеним
Зокрема, направлено лист на
ДП
«Національні
інформаційні системи», яке
визначено адміністратором
Єдиних
та
Державних
реєстрів,
створення
та
забезпечення
функціонування
яких
належить до компетенції
Міністерства
юстиції
України, щодо питання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

89.

Назва заходу/ проекту

Розширення кількості
адміністративних послуг, що
надаються в електронному
вигляді через офіційний Вебпортал адміністративних
послуг міста Києва

Індикатори виконання

Інформація про хід виконання

Назва

визначення
Департамент
інформаційно-комунікаційних
технологій
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
відповідальним
виконавцем
за
забезпечення інтеграції Реєстру
територіальної громади міста Києва
з Єдиним державним демографічним
реєстром
та
інформаційною
системою «Міський WEB-портал
адміністративних послуг в місті
Києві»
Розробником
програмного
забезпечення
«Реєстру
територіальної громади міста Києва»
Комунальним
підприємством
«Головний
інформаційнообчислювальний центр» проведено
організаційні заходи з технічним
персоналом Державної міграційної
служби
щодо
забезпечення
інтеграції «Реєстру територіальної
громади міста Києва» з Єдиним
державним демографічним реєстром
Не виконано
У 2017 році надання нових
адміністративних
послуг
в
електронному
вигляді
через
Офіційний
веб-портал
адміністративних
послуг
міста
Києва не запроваджувалося
Розроблено
портал
послуг
https://poslugy.kyivcity.gov.ua, який
інтегровано з офіційним порталом

Збільшення
кількості
адміністративних
послуг,
що
надаються
в
електронному
вигляді
через
офіційний
Вебпортал

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

10%

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
інтеграції та проведення
зустрічі
для
вирішення
зазначеної
проблеми.
Отримано
відмову
у
проведенні
зазначеної
зустрічі

Для запровадження надання
окремих адміністративних
послуг
в
електронному
вигляді
необхідно
узгодження
рішень
із
суб’єктами
надання
адміністративних послуг
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Індикатори виконання

Інформація про хід виконання

Назва

міста
Києва.
При
створенні
програмної платформи для надання
електронних послуг, у тому числі
адміністративних,
розроблено
програмний
модуль
«Соціальні
послуги», у складі компонент: епослуга
«Надання
одноразової
матеріальної
допомоги»,
«Інтелектуальний
центр
реабілітації», «On-line запис на
прийом», планується впровадження
зазначених сервісів
В цілому через Офіційний вебпортал адміністративних послуг
міста Києва на сьогодні громадяни
можуть отримати
5
адміністративних
послуг
в
електронному вигляді, а саме:
- отримання дозволу на участь у
дорожньому русі
транспортних
засобів,
вагові
або
габаритні
параметри
яких
перевищують
нормативні;
- отримання погодження дорожнього
перевезення небезпечного вантажу;
- реєстрація
декларації
про
утворення відходів;
- видача довідки про отримання
(неотримання) соціальної допомоги;
- видача довідки про перебування на
квартирному обліку.
Видача довідки про перебування у
списках громадян, бажаючих взяти
участь у програмах «Доступне
житло»
(70х30
та
50х20х30)

адміністративних
послуг
міста
Києва на

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 380 од.

3 618 од.

262,2%

580 од.

1 675 од.

288,8%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

припинено, у зв’язку з відсутністю
фінансування програми
Одночасно, проводилася робота з
суб’єктами надання адміністративних
послуг
щодо
надання
адміністративних
послуг
в
електронному
вигляді.
На
офіційному
веб-порталі
адміністративних послуг міста Києва
у розділі «Електронні послуги»
розміщено низку адміністративних
послуг, суб’єктами яких є центральні
виконавчі органи, а саме:
- послуги та сервіси Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру;
- Державної
архітектурнобудівельної інспекції України;
- Державної міграційної службі
України;
- Міністерства
екології
та
природних ресурсів України;
- Міністерства юстиції України
2.2.12. Освіта
90.

Відновлення
роботи
комунальних
дошкільних
навчальних
закладів,
які
тривалий час не працюють
Здійснення
пошуку
приміщень для переведення
державних і комунальних
установ,
організацій
із
закладів освіти та розірвання
договорів
оренди
з

Виконано
У 2017 році:
- відновлено роботу 84 груп на
1 675 місць
у
працюючих
дошкільних навчальних закладів:
 Голосіївський район:
ДНЗ № 305, ДНЗ № 506,
ДНЗ № 402, ДНЗ № 439;
 Дарницький район:
ДНЗ № 245, ДНЗ № 620;

1. Кількість місць
(за
рахунок:
відновлення:
- груп
у
працюючих ДНЗ
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту
орендарями,
які
не
здійснюють
освітню
діяльність
Сприяння
відновленню
відомчих
дошкільних
навчальних закладів.
Сприяння відкриттю закладів
альтернативної
дошкільної
освіти
в
приміщеннях
непрацюючих дитсадків.
Залучення інвесторів для
відновлення
дошкільних
навчальних закладів
Створення груп для дітей
дошкільного
віку
у
приміщеннях ЗНЗ та інших
освітніх установах
Продовження
реорганізації
шкіл-дитячих садків у ДНЗ

Інформація про хід виконання

















ДНЗ № 696, ДНЗ № 719,
ДНЗ № 99, ШДС «Радосинь»
Деснянський район:
ДНЗ № 746;
Дніпровський район:
ДНЗ № 461, ДНЗ № 671,
ДНЗ № 243, ДНЗ № 438,
ДНЗ № 453, ДНЗ № 471,
ДНЗ № 680, ДНЗ № 441,
ДНЗ № 566;
Дніпровський район:
ДНЗ № 461, ДНЗ № 671,
ДНЗ № 243, ДНЗ № 438,
ДНЗ № 453, ДНЗ № 471,
ДНЗ № 680, ДНЗ № 441,
ДНЗ № 566;
Оболонський район:
ДНЗ № 606, ДНЗ 804,
ДНЗ № 280, ДНЗ № 527,
ДНЗ № 673;
Подільський район:
ДНЗ № 556, ДНЗ № 449,
ДНЗ № 626, ДНЗ № 104;
Святошинський район:
ДНЗ №469, ДНЗ № 218;
Солом’янський район:
ДНЗ № 355, ДНЗ № 211,
ДНЗ № 677;
Шевченківський район:
ДНЗ № 429, ДНЗ № 545,
ДНЗ № 154;
відновлено роботу:
ліквідованого ДНЗ № 384 у складі
НВК № 141 «ОРТ» м. Києва
Дніпровського району;

Індикатори виконання
Назва

- 4 непрацюючих
ДНЗ)

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

800 од.

385 од.

48,1%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

ДНЗ № 585 Оболонського району
після закриття на реконструкцію;
 ДНЗ
№
266
(відомчого
підпорядкування ДП «Антонов»;
- введено до мережі навчальних
закладів
міста
10
приватних
закладів з ліцензійним обсягом
1 048 місць, зокрема:
 Голосіївський район:
приватний навчальний заклад
«НВК
Школа
І
ступенядошкільний навчальний заклад
«Рудий будиночок»;
 Дарницький район:
приватний НВК «Клевер скул»;
 Дніпровський район:
приватний
ДНЗ
«Країна
дитинства»,
ДНЗ
«Академія
сучасної освіти»;
 Печерський район:
ТОВ «Приватний ДНЗ «Урбан
кідс», ТОВ ДНЗ «Академія щастя
«Ліпкідз», ДНЗ «Креативні діти»
 Солом’янський район:
приватний НВК «Плекальня»,
приватний НВК «Єнот»;
- відкрито
1
групу
короткотривалого перебування у
ЗНЗ № 275 Деснянського району;
- реорганізовано школи – дитячі
садки:
 ШДС «Діамант» у ДНЗ № 91
Деснянського району;
 ШДС «Перевесло» у ДНЗ № 245
Дарницького району
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

91.

92.

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Відкриття
«додаткових»
класів у ЗНЗ
Раціональне
використання
приміщень ЗНЗ

Виконано
У
2017
році
«додаткових»
загальноосвітніх
закладах

Здійснення
нового
будівництва ЗНЗ і ДНЗ та
проведення
реконструкції
(прибудови,
надбудови)
існуючих
навчальних
закладів.
Здійснення
капітального
ремонту спортивних залів у
ЗНЗ

Виконано
Завершено будівництво навчальних
закладів:
- за рахунок коштів бюджету
м. Києва:
 ЗНЗ на 720 уч. місць (на
перетині вул. Лебедєва-Кумача та
вул. Землячки (вул. Яблонської) у
Солом’янському районі;
 ліцею на 660 уч. місць на
ділянці № 13 в 6-му мікрорайоні
жилмасиву Осокорки-Північні у
Дарницькому районі;
 ДНЗ
на 110 місць на
проспекті
Науки,
63-А
у
Голосіївському районі;
- за рахунок коштів приватних
забудовників
з
подальшою
передачею
до
комунальної
власності:
 початкової
школи
на
360 місць
№
333
на
вул. Є. Чавдар, 16 у Дарницькому
районі;
 ДНЗ
на 120 місць на
вул. Софії
Русової,
1-В
у
Дарницькому районі;
 ДНЗ
на 280 місць на

відкрито
18
класів
у
навчальних

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Кількість
«додаткових»
класів
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах

10 од.

18 од.

180,0%

Кількість
учнівських місць
за рахунок нового
будівництва

1 380од.

1 740 од.

126,1%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
вул. Закревського,
Деснянському районі

93.

Реалізація
концепції
реформування
загальної
середньої
освіти
«Нова
українська школа»
Формування
компетентностей, необхідних
для успішної самореалізації в
суспільстві.
Стимулювання інноваційної
та дослідницької діяльності у
навчальних закладах
Розвиток
єдиної
інформаційної
системи
управління
освітою
у
м. Києві.
Розробка
і
реалізація
інноваційних
програм
професійного
розвитку
педагогічних кадрів

Індикатори виконання

95-А

Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

65 од.

134 од

206,2%

37 од.

48 од.

129,7%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

у

Виконувалися роботи з капітального
ремонту
спортивних
залів
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах на суму 32 834,2 тис. грн
Виконано
У 2017/2018 навчальному році
134 заклади взяли участь у дослідноекспериментальній роботі
Затверджено
Порядок
роботи
експертної комісії з проведення
дослідно-експериментальної
діяльності (10.02.2017)
На засіданні експертної комісії у
березні
2017
року
відбулося
звітування про виконання І етапу
експериментальної
роботи:
«Організаційні,
психологопедагогічні умови впровадження
елементів е-навчання в школі»
(гімназія
№ 179,
СЗШ-інтернат
№ 11, гімназія № 290, СШ № 264,
СШ № 234, гімназії № 143, СЗШінтернат № 4, Києво-Печерський
ліцей № 171 «Лідер», СШ № 193,
СЗШ-інтернат № 5, Київська гімназії
східних мов № 1, гімназія «Ерудит»,
Ліцей-інтернат № 23 «Кадетський
корпус» м. Києва)
З
01.09.2017
майже
2
тис.
першокласників
48
закладів
загальної середньої освіти та понад
70
вчителів
долучилися
до

Участь
навчальних
закладів
у
дослідноекспериментальни
х
роботах
всеукраїнського
рівня

108

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

20 од.

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

провадження державного стандарту
початкової загальної освіти «Нова
українська школа» у рамках участі в
Всеукраїнських
педагогічних
експериментах:
- «Розроблення і впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в
умовах
реалізації
нового
Державного стандарту початкової
загальної освіти» (ЗЗСО №№ 5, 35,
106, 309);
- «Змістовно-методичне
забезпечення
ціннісно
орієнтованого
інтегрованого
навчання за програмою «Початкова
школа: освіта для життя» (ЗЗСО
№ 44)
Крім
того,
розроблено
та
надруковано навчальні посібники
«Я – школяр, я – школярка»,
«Шкільний портфель», «Життя
книжки», «Дорога до школи»,
«Шкільне подвір’я»
94.

1. Здійснення
передачі
з
державної до комунальної
власності
закладів
професійно-технічної освіти

2. Розробка

Виконано частково
Здійснювалися роботи з оформлення
документів для передачі закладів
професійно-технічної
освіти
з
державної до комунальної власності

1. Кількість
професійнотехнічних
навчальних
закладів передані з
державної
до
комунальної
власності

Підготовлені
пакети
документів в установленому
порядку
передані
на
погодження

технічної
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

2. Кількість
професійнотехнічних
навчальних
закладів для яких
розроблено
технічну
документацію

20 од.

12 од.

60,0%

3. Кількість
професійнотехнічних
навчальних
закладів на базі
яких
проведені
організаційні
заходи

5 од.

1 од.

20,0%

Рішення Київради

1 од.

–

–

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Назва

документації із землеустрою
та інвентаризації земельних
ділянок
для
оформлення
права
постійного
користування
професійнотехнічними
навчальними
закладами

Розроблено технічну документацію
із землеустрою та інвентаризації
земельних ділянок для оформлення
права
постійного
користування
12 закладів

Державним навчальним закладом
«Центр
професійної
освіти
інформаційних
технологій,
поліграфії та дизайну м. Києва»
забезпечено проведення навчання
учнів
профільних
класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів №№ 27, 95, 175

3. Організаційні заходи щодо
забезпечення
проведення
навчання
учнів
старшої
школи у профільних класах на
базі
навчальних
закладів
професійної освіти

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Здійснювалися роботи з
підготовки документації для
оформлення
права
постійного
користування
земельними ділянками

Не укладені договори з
навчальними закладами
професійної освіти

2.2.13. Безпека та цивільний захист
95.

Розробка
концептуальних
засад та загальноміського
стратегічного Плану дій
щодо цивільного захисту та
безпеки у м. Києві

Виконано частково
У 2017 році:
- діяла Міська цільова програма
розвитку територіальної підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного захисту міста Києва на
2017-2019
роки,
затверджена
рішенням Київської міської ради від
08.12.2016 № 540/1544;
- видано
розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
14.02.2017
№
167
«Про
затвердження
Плану
основних
заходів цивільного захисту м. Києва
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

96.

Назва заходу/ проекту

Створення
єдиної
оперативно-диспетчерської
служби міста Києва з
реагування на надзвичайні
ситуації
«Програмнотехнічного комплексу єдиної
системи
оперативнодиспетчерського управління
м. Києва»

Інформація про хід виконання
на 2017 рік»;
- розроблено проект Концепції
комплексної безпеки міста Києва,
який знаходиться на опрацюванні в
Головному управлінні Державної
службі надзвичайних ситуацій у
м. Києві;
- підготовлено
проект
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
«Про затвердження Плану основних
заходів
цивільного
захисту
територіальної підсистеми міста
Києва єдиної державної системи
цивільного захисту на 2018 рік»,
який станом на 01.01.2018 та
передано на підпис Київському
міському голові В. Кличку
Не виконано
Роботи не проводилися

Індикатори виконання
Назва

Зменшення часу
реагування
на
(своєчасне
залучення
необхідних сил та
засобів цивільного
захисту
до
локалізації
та
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій)

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

10%

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

В бюджеті міста Києва на
2017 рік не передбачались
асигнування на виконання
заходу
До Програма економічного і
соціального
розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки,
затвердженої
рішенням
Київської міської ради від
21.12.2017
№1042/4049,
включено захід «Розвиток
сучасної та надійної системи
централізованого
оповіщення
населення
м. Києва
щодо
надзвичайних
ситуацій:
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

97.

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість
відремонтованих
захисних споруд
цивільного
захисту

44 од.

8 од.

18,2%

У 2017 році придбано 2 спеціальних
аварійно-рятувальних автомобілів
малого класу

2. Кількість
придбаних
аварійнорятувальних
автомобілів для
оперативних
підрозділів КАРС

2 од.

2 од.

100%

Комунальною аварійно-рятувальною
службою
«Київська
служба
порятунку» здійснено 2 244 виїздів
на надзвичайні ситуації, а саме:
- техногенного походження – 636;
- природного характеру – 100;
- соціального характеру – 964;
- профілактика
надзвичайних
ситуацій – 544
Під час виїздів на надзвичайні
ситуації врятовано 122 людини

3. Відсоток
виїздів
оперативних
підрозділів КАРС
«Київська служба
порятунку»
на
надзвичайні
ситуації

100%

100%

–

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Забезпечення виконання у
2017 році Міської цільової
програми
розвитку
територіальної
підсистеми
єдиної державної системи
цивільного захисту міста
Києва на 2017-2019 роки

Виконано частково
У 2017 році здійснено ремонт за
рахунок
балансоутримувачів
комунальної власності на 8 об’єктах,
а саме:
- Шевченківською районною в місті
Києві державною адміністрацією
(6 об’єктів);
- КП «Київжитлоспецексплуатація»
(2 об’єкти)

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
побудова
програмнотехнічного
комплексу
єдиної системи оперативнодиспетчерського управління
м. Києва»
Ремонт
виконується
за
рахунок балансоутримувачів
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

98.

Розробка загальноміського
плану дій з питань охорони
праці у м. Києві

99.

Розробка та впровадження
автоматизованої
системи
відеоспостереження
на
вулицях міста

Індикатори виконання

Інформація про хід виконання

Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

У частині виконання соціальнокомунікативних
показників
комунальною аварійно-рятувальною
службою
«Київська
служба
порятунку»
розміщено
310
інформаційних матеріалів у засобах
масової інформації
Не виконано

Рішення Київради

1 од.

–

–

Впровадження
автоматизованої
системи

100%

–

–

Виконано частково
Заходами
Комплексної
міської
цільової програми «Електронна
столиця», затвердженої рішенням
Київської
міської
ради
від 02.07.2015
№ 654/1518
(зі
змінами),
заплановано
до
фінансування на 2017 рік на
розвиток
комплексної
системи
відеоспостереження –

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

У 2017 році з метою
розробки загальноміського
плану дій з питань охорони
праці у м. Києві проведено
робочі зустрічі з Головним
управлінням Держпраці у
Київській
області,
Управлінням
виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків та професійних
захворювань на виробництві
в місті Києві, Київською
міською радою профспілок,
за
результатами
яких
прийнято
рішення
про
недоцільність
розробки
зазначеного плану дій
Роботи продовжуватимуться
в 2018 році у зв’язку із
отримання у IV кварталі
2017 року
додаткових
бюджетних
асигнувань
після внесення змін до
Комплексної
міської
цільової
програми
«Електронна столиця» на
2015-2018 роки (рішення
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
182 700,0 тис. грн,
фактично
профінансовано – 151 312,3 тис. грн
У 2017 році придбано 2 059
відеокамер комплексної системи
відеоспостереження міста Києва
Загальна
кількість
засобів
відеофіксації
становить
5 823 одиниць. На кінець 2017 року
до міського центру обробки даних
підключено 5 149 відеокамер та
93 засоби відеофіксації, що належать
стороннім організаціям
Відеокамери встановлено:
- на
об’єктах
соціальної
інфраструктури
міста
(школи,
дитячі садки , поліклініки, лікарні) –
3 424;
- на
об’єктах
культурної
спадщини,в тому числі музеях та
театрах – 34;
- на мостах, центральних вулицях
– 306;
- у
місцях
проведення
«Євробачення – 2017» – 206;
- на Трухановому острові – 56;
- на бульварі Шевченка – 103;
- у 10 районах м. Києва – 1 020
У 2017 році:
- передано
обладнання
для
встановлення
«відеостіни»,
створено
та
забезпечувалося
функціонування закритих каналів
передачі
даних
для
11 операторських робочих місць у
приміщеннях:

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
Київської міської ради від
21.09.2017 № 39/3046)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

 Головного
управління
Національної
поліції
у
місті Києві – 6 місць;
 Головному управлінні Служби
безпеки України в м. Києві та
Київській області –2 місця;
 управлінні патрульної поліції в
місті Києві – 3 місця;
- створено автоматизовані робочі
місця (далі – АРМ) з доступом до
відеоданих для:
 Міністерства внутрішніх справ
України – 1 АРМ;
 Національної гвардії України –
3 АРМ;
 Головного управління Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у м. Києві – 1 АРМ;
 підрозділів Нацональної поліції
України – 8 АРМ;
 підрозділів Служби безпеки
України – 2 АРМ;
 НАБУ – 6 АРМ;
 Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації –
1 АРМ;
 Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації –
1 АРМ;
 підприємств та установ, що
належать до сфери управління
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
–
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

100. Розвиток та удосконалення
Системи
централізованого
управління нарядами поліції
«ЦУНАМІ»

101. Покращення
матеріальнотехнічної забезпеченості вже
існуючих об’єктів (зокрема
кінологічного
центру

Інформація про хід виконання
10 АРМ (в тому числі по одному
АРМ для КП «Київдорсервіс» та
КК «Київавтодор») тощо
Виконано частково
На розвиток та удосконалення
Системи
централізованого
управління
нарядами
поліції
«ЦУНАМІ» в рамках міської
цільової Комплексної програми
профілактики
та
протидії
злочинності в місті Києві «Безпечна
столиця» на 2016-2018 роки в
2017 році забезпечено:
- модернізацію та недопущення
втрати
інформації,
придбання
сервера та сховища даних на Cloud–
платформі, а також здійснювалися
роботи
з
його
монтажу,
налагодження та обслуговування
(план – 2 215 тис. грн, факт –
2 041 тис. грн);
- впровадження
системи
ІР телефонії
для
підрозділів
Головного управління Національної
поліції у місті Києві (план –
4 000,0 тис. грн,
факт
–
4 074,5 тис. грн)
У 2017 році час прибуття нарядів
патрульної поліції за планшетними
показниками становив у середньому
12 хв. (у 2016 році – 13 хв.)
Виконано частково
У
рамках
міської
цільової
Комплексної
програми
профілактики
та
протидії

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

часу
на

10%

7,7%

–

Збільшення рівня
довіри
населення на

10%

–

Назва

Зменшення
реагування
виклики на

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

За
результатами
проведеного у жовтні-грудні
2017 року соціологічного
оцінювання
цільовий
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту
столичної
кімнати»
поліції)

поліції, «зелені
в
управліннях

102. Розвиток
міжнародних
зв’язків
для
підтримки
програм
превентивної
діяльності, обміну досвідом та
боротьби зі злочинністю

Інформація про хід виконання
злочинності в місті Києві «Безпечна
столиця»
на
2016-2018
роки
закуплено шлеї для собак в кількості
35 шт. на загальну суму 14,4 тис. грн
Головним управлінням Національної
поліції вживалися заходи щодо
обладнання спеціальних приміщень
в органах внутрішніх справ та
можливості застосування методики
«Зелена кімната» для спілкування і
проведення процесуальних заходів з
неповнолітніми, які постраждали від
протиправних діянь або стали
свідком злочину. «Зелена кімната»
функціонує у Солом’янському та
Дарницькому районних управліннях,
які
відповідають
міжнародним
стандартам з матеріально-технічного
забезпечення
Виконано
У 2017 року забезпечено візити
представників Головного управління
Національної поліції у місті Києві
до:
- Республіки Угорщина з метою
участі в однотижневому курсі в
Міжнародній
правоохоронній
академії в м. Будапешт (05.0312.03.2017);
- Румунії
для
участі
в
спеціалізованому тренінгу з надання
домедичної допомоги в рамках
програми НАТО «Наука заради миру
та безпеки» (22.03-22.06.2017)
- Швеції з метою ознайомлення з

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість
заходів

4 од.

14 од.

350,0%

2. Збільшення
кількості
фахівців на

20%

–

–

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
індикатор
Стратегії
розвитку міста Києва до
2025
року
«Довіра
населення до поліції» у
2017 році становив 29%
(у 2015 році – 40-55%)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

досвідом цієї країни у сфері
забезпечення публічної безпеки та
порядку у рамках реформування
сектору цивільної безпеки в Україні
щодо
запровадження
«скандинавського» підходу щодо
забезпечення публічної безпеки та
порядку (03.04-06.04.2017);
- Федеративної
Республіки
Німеччини для участі у щорічній
міжнародній конференції на тему:
«Безпека в містах і на територіях з
високою концентрацією населення.
Виклики, досвід, концепції і плани
дій», м. Айнрінг (09.04-13.04.2017);
- Естонії для участі у діяльності
робочої
групи
«Помічники
поліцейського» у рамках проекту
розвитку
«Resilient
Ukraine/
Стійка Україна:
Громадянське
суспільство
та
волонтери
у
зміцненні національної стійкості та
безпеки України» за підтримки
Міністерства закордонних справ
Естонії (10.08-16.08.2017);
- Грузії для участі у семінаріпрактикумі з впровадження новітніх
комунікаційних платформ на базі
платформ OpenScape Enterprise, який
є одним із важливих складових у
вивченні новітніх комунікаційних
систем та розвитку комунікаційних
платформ у діяльності Національної
поліції України, м. Батумі (21.0924.09.2017);
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

- Сербії для обміну досвідом,
набуття практичних навичок роботи
працівників сербської поліції щодо
забезпечення організації публічної
безпеки
під
час
проведення
футбольного матчу між командами
ФК «Динамо» Київ і ФК «Партизан»
та
участі
у
передматчевій
координаційній нараді УЄФА з
питань безпеки та супроводження
делегації
ФК «Динамо»
Київ,
м. Белград (27.09-29.09.2017);
- США, м. Хʼюстон, у рамках
проекту
міжнародної
технічної
допомоги «Підтримка і забезпечення
сталості реформ у Національній
поліції України» та участі у
ХХVII щорічній
Конференції
з
питань
проблемно-орієнтованого
підходу до діяльності поліції (30.0909.10.2017);
- Угорщини, м. Будапешт, для
участі
у
курсі
підвищення
кваліфікації на тему: «Проведення
операцій під прикриттям» (08.1014.10.2017);
- США для обміну досвідом
«Забезпечення цивільних прав та
прав людини для громади ЛГБТ» та
зустрічі з представниками місцевих,
державних та федеральних урядових
установ та ознайомлення з досвідом
у плануванні публічних заходів,
таких як «Прайд» (28.10-19.11.2017);
- Данії для участі у тренуванні з
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

4 од.

4 од.

100,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

охорони громадського порядку із
залученням зведених загонів із
охорони публічного правопорядку
(06.11-09.11.2017);
- Чеської Республіки, м. Прага,
для ознайомлення з роботою груп
превентивної комунікації поліції
Чеської
Республіки
(15.1118.11.2017);
- Швеції м. Готенбург для участі у
семінарі, присвяченому підвищенню
обізнаності
поліцейських
з
підтримання і охорони поліцією
основних демократичних засад та
підтриманні громадського порядку
(15.11-18.11.2017);
- Федеративної
Республіки
Німеччини,
м. Берлін,
для
відвідування Центру з кризового
врегулювання Motorola Solutions з
метою ознайомлення з роботою
відповідного телекомунікаційного
обладнання (14.12-16.12.2017) тощо
Крім цього, в Головному управлінні
Національної поліції у місті Києві
проведено 48 зустрічей з іноземними
делегаціями
2.3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві
2.3.1. Збереження історичної та архітектурної спадщини м. Києва
103. Реставрація з пристосуванням
об’єктів культурної спадщини
Державного
історикоархітектурного заповідника
«Стародавній Київ»

Виконано
У 2017 році:
- виконувалися
ремонтнореставраційні роботи на 3 об’єктах
Державного
історико-

Реставрація
об’єктів

Роботи виконані в межах
коштів,
передбачених
Програмою економічного і
соціального
м
розвитку м. Києва на
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

104. Здійснення інвентаризації та
паспортизації пам’яток.
Проведення
обстежень
об`єктів культурної спадщини
та
підготовка
проектів
охоронних договорів.
Моніторинг
виконання
зобов`язань
охоронних
договорів
власниками
(користувачами)
об`єктів
культурної
спадщини
на
території ДІАЗ «Стародавній
Київ»

Інформація про хід виконання
архітектурного
заповідника
«Стародавній Київ»:
 фасаду
та
пошкоджених
приміщень, покрівлі, улаштування
блискавкозахисту
приватного
будинок
купця
М. Апштейна
(1912 р.) на вул. Спаській 12;
 фасадів
та
пошкоджених
приміщень, ремонт електромережі
житлового будинку ювеліра Захара
Брезгунова
(1815 р.)
на
Андріївському узвозі 5/31;
 фасаду,
гідроізоляції
фундаментів
та
підвальних
приміщень житлового будинку
Биковського («Будинок Петра І»)
(поч. XVIII ст.; 1750 р.) на
вул. Костянтинівській 6/8;
- завершені проектні роботи з
реставрації адміністративної будівлі
на вул. Борисоглібській, 6 – пам’ятки
архітектури та містобудування
Виконано
Виготовлена облікова документація.
Розглянуто на науково-методичній
раді центру та передана Управлінню
збереження історичного середовища
та охорони об’єктів культурної
спадщини Департаменту культури
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Індикатори виконання
Назва

1. Підготовка
комплектів
облікової
документації для
включення
об’єктів
культурної
спадщини
до
Державного
реєстру
нерухомих
пам`яток України

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

120 од.

90 од.

75,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
2017 рік
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Індикатори виконання
Факт
виконання

2. Проведення
обстежень
для
підготовки
охоронних
договорів
на
об`єктах
культурної
спадщини

100
об’єктів

166
об’єктів

166,0%

Підготовка
інформації
по
об`єктам
культурної
спадщини
ДІАЗ
«Стародавній
Київ» для міського
електронного
каталогу пам’яток

120
об’єктів

740
об’єктів

у 6 разів
більше

12 од.

2 од.

17,0%

12 од.

–

–

Назва

Проведено перевірку виконання
власниками
(користувачами
пам’яток інших об’єктів культурної
спадщини) Державного історикоархітектурного
заповідника
«Стародавній Київ» умов виконання
охоронних договорів
105. Створення
міського
електронного
каталогу
пам’яток
історії,
монументального мистецтва,
архітектури та археології

Виконано
На виконання рішення Київської
міської
ради
від
20.12.2016
№774/1778 «Про створення єдиної
інформаційної
бази
пам’яток
культурної спадщини міста Києва»
відібрано
та
перенесено
в
електронний вигляд 740 комплектів
облікової документації

106. Здійснення
культурнопросвітницької,
науководослідної діяльності у сфері
охорони
культурної
спадщини:
- продовження
роботи
«Мистецької
вітальні»
в
Музеї
історії
київської
благодійності
«Будиночку
Петра І» (Проект «Екологія
звуку»);
- проведення
концертів
старовинної
музики
та
засідань лекторію «Збережемо
Київ»

Виконано частково

% виконання
до
запланованого

План на
2017 рік

Інформація про хід виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

-

Здійснювалися
ремонтнореставраційні роботи приміщень
Музею
історії
київської
благодійності «Будиночку Петра І»
Проведено
культурнопросвітницький
захід
«Різдвяні
вечорниці на Подолі» та концерт
старовинної музики

Проведення:
- концертів
старовинної
музики
-засідань лекторію

Проведення концертів та
засідань
лекторію
буде
відновлено після закінчення
ремонтно-реставраційних
робіт (грудень 2018 року)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

- відновлення
роботи
виставкового залу за адресою:
Андріївський
узвіз,
5/31
(Експозиція «Від Магдебурга
до Майдану»)

Відновлено роботу виставкового
залу за адресою: Андріївський узвіз,
5/31

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

3 400 од.

3 448 од.

101,4%

230
тис. осіб

260,0
тис. осіб

113,0%

7,5
тис. од.

11,8
тис. од.

157,3%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

2.3.2. Розвиток культури
107. Автоматизація
музейних
процесів
Запровадження
сучасних
інформаційних технологій.
Використання
сучасних
інтерактивних
форм
популяризації
музейних
колекцій
108. Перетворення
публічних
бібліотек міста на сучасні
культурно-інтелектуальні
центри громади на основі
технологічної та просторової
модернізації, впровадження
нових послуг:
- реалізація
проекту
«Юним киянам – сучасну
бібліотеку»
(на
базі
Центральної
бібліотеки
ім. Т.Г.Шевченка для дітей
м. Києва);
- започаткування проекту
«Зірковий інкубатор» (відділ
мистецтв
Міської
спеціалізованої
молодіжної
бібліотеки «Молода гвардія»);
- втілення проекту «Зона
Лобі в бібліотеці» (Публічна

Виконано
Здійснювалися заходи з оцифровки
музейних предметів

Виконано
Проводилася
робота
з
переформатування
просторів
у
публічних бібліотеках міста, в
результаті
чого
збільшується
кількість відвідувачів заходів у
бібліотеках
Здійснено
ремонтні
роботи
приміщення Центральної бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка для дітей
м. Києва

Кількість
оцифрованих
музейних
предметів

Зростання
кількості:
- відвідувачів
заходів
бібліотеках до
- проведених
заходів до

в

В рамках проекту «Юним киянам –
сучасну
бібліотеку»
проведено
заходи для дітей у форматі
БібліоHub зокрема до Міжнародного
дня
захисту
дітей
проведено
«Бібліофест»
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

бібліотека ім. Лесі Українки
для дорослих м. Києва)

Завершено роботи з втілення
проекту
«Зірковий
інкубатор»
(медіатека відділу мистецтв Міської
спеціалізованої
молодіжної
бібліотеки «Молода гвардія»)
Проводилося
обговорення
в
соціальних мережах, здійснювалися
організаційні
заходи,
пошук
партнерів та волонтерів

109. Створення
європейського
культурно-мистецького
центру на базі майнового
комплексу
кінотеатру
«Краків»

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

120 од.

–

–

8 од.

–

–

Здійснено ремонтні роботи у
вестибюлі «Зона Лобі в бібліотеці»
публічної
бібліотеки
ім. Лесі Українки для
дорослих
м. Києва
Не виконано
Проведення
заходів
залученням
організацій

із

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

На
виконання
рішення
Київської міської ради від
12.12.2016 № 587/1591 «Про
реорганізацію державного
комунального підприємства
«Кінотеатр «Краків» видано
розпорядження виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації) від
30.08.2017 №1050 «Про
організаційно-правові
заходи,
пов'язані
з
виконанням
рішення
Київської міської ради від
12
грудня
2016 року
№587/1591»
Розроблено
проект
капітального
ремонту
будівлі кінотеатру «Краків»
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

110. Підготовка та проведення
пісенного
конкурсу
«Євробачення – 2017»

Інформація про хід виконання

Виконано
На
виконання
розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від 09.12.2016 № 1261 здійснено
організаційні
заходи
для
забезпечення проведення пісенного
конкурсу «Євробачення – 2017» в
місті Києві, зокрема:
- забезпечено висвітлення заходів
щодо
підготовки
столиці
до
пісенного конкурсу «Євробачення –
2017» у комунальних засобах
масової інформації;
- здійснено роботи з капітального
ремонту
мережі
зовнішнього
освітлення бульварів, вулиць, площ,
провулків, проспектів та мостів,
будівництва мереж архітектурнодекоративного
освітлення
та
святково-декоративної
ілюмінації
для
підвищення
туристичної
привабливості міста;
- організовано
рекламноінформаційного
прес-туру
для
представників
країн
учасників
пісенного конкурсу «Євробачення –
2017»;
- забезпечено
випуск
розпоряджень виконавчого органу

Індикатори виконання
Назва

Трансляція
культурномистецьких
заходів
та
туристичних
промороликів про
Київ на провідних
телеканалах

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

55 країн
світу

45 країн
світу

81,8%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
на
вул.
Русанівська
Набережна, 12, проведено
його комплексну експертизу
та отримано експертний звіт
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації:
 від 14.04.2017 № 463 «Про
проведення у 2017 році офіційних
заходів
пісенного
конкурсу
«Євробачення» в місті Києві»;
 від 14.04.2017 № 464 «Про
організацію культурно-мистецьких
заходів під час проведення у
2017 році
пісенного
конкурсу
«Євробачення» в місті Києві»;
- проведено семінар «Підготовка
міста Києва до пісенного конкурсу
«Євробачення – 2017» (27.04.2017);
- проведено
семінар
«Кращі
практики надання екскурсійних
послуг
для
гостей
пісенного
конкурсу «Євробачення – 2017» та
інформування
про
особливості
екскурсійної діяльності під час
проведення масових розважальних
подій міжнародного рівня в місті
Києві (24.04-30.04.2017);
- проведено заходи з підготовки
волонтерів під час проведення
пісенного конкурсу «Євробачення –
2017»;
- відкрито розважальні зони на
Софійській, Троїцькій, Поштовій,
Контрактовій площах та на території
музею «Київська фортеця» (30.0414.05.2017);
- відбулася офіційна церемонія
відкриття міжнародного пісенного
конкурсу
«Євробачення-2017»
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

111. Створення спільних проектів
(копродукції) та проведення
креативних
флешмобів
муніципальними театральноконцертними закладами

Інформація про хід виконання
(07.05.2017)
За приблизною оцінкою у період
01.05-14.05.2017 до Києва на
«Євробачення – 2017» приїхало
близько 20 тис. іноземців та 40 тис.
внутрішніх туристів
За
інформацією
мовникаорганізатора пісенного конкурсу
«Євробачення – 2017»
–
Національної
суспільної
телерадіокомпанії
України,
телеканал
UA:Перший
(http://1tv.com.ua/news/channel/90507
) за підтримки Європейської мовної
спілки (EBU) «Євробачення-2017»
транслювали 45 країн, в тому числі
Австралія та Сполучені Штати
Америки
Виконано
У 2017 році відбулися:
- спільні проекти, а саме:
 вистава
«Ми, Майдан» (за
п’єсою Надії Симчич) за участю
Київського академічного театру
«Колесо»,
Муніципальної
академічної
чоловічої
хорової
капели
ім.
Л. Ревуцького
в
приміщенні «Українського дому»
(19.02.2017). Це перша копродукція
муніципального
театру
та
концертного закладу міста Києва;
 концерт
квартету
солістів
Муніципальної
академічної
чоловічої
хорової
капели
ім. Л. Ревуцького «Impressio»

Індикатори виконання
Назва

Створення:
- спільних
проектів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

20 од.

23 од.

115,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

та Анни Зарецької. на сцені
Київського академічного театру
«Колесо» (27.02.2017);
 прем’єра
вистави
«Чому
Михайло
Гурман
не
вижив»
сучасного українського драматурга
Павла Ар´є за мотивами п’єси Івана
Франка
«Украдене щастя» –
копродукція
спільно
з
Магдебурским
театром
(Федеративна
Республіка
Німеччина) у Київському театрі
«Золоті ворота» (01.05-02.05.2017);
 симфонічний концерт – гранд
фінал Міжнародного фестивалю
«Відкриваємо Падеревського» за
підтримки польського інституту у
Київському
національному
академічному театрі оперети (Київ)
(30.11.2017);
 Всеукраїнський
проект
«Лялькова родина єднає країну»
спільно
з
Всеукраїнською
громадською
організацією
«Український центр міжнародної
спілки
діячів
театрів
ляльок
«УНІМА-Україна», в рамках якого
провідні українські театри ляльок
представили свої найкращі вистави
на базі Київського академічного
театру ляльок у театральному сезоні
2016-2017 рр.;
 Всеукраїнська
виставка
та
конкурс
дитячих
малюнків
«Омріяна Україна очима дітей» –
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

спільний проект з Благодійним
фондом
«Омріяна
країна»
і
Благодійною організацією «Фонд
родини Кольгофер» наа базі
Київського академічного театру
ляльок (01.03-01.05.2017);
 4
виставки робіт майстрів
різного напряму – від живопису до
фотографії у Театральному салоні
Київського академічного театру
«Колесо» (протягом 2017 року);
 прем’єра вистави «Африканські
казки» Київського академічного
театру «Колесо» в рамках проекту
«Молода надія» (спільного з
Київською
дитячою
академією
мистецтв) на базі Львівського
академічного українського театру
для дітей та юнацтва (13.09.2017);
 фестиваль «Граємо Куліша» з
нагоди ювілею з дня народження
(125 років) та роковин з дати
загибелі (80 років) видатного
українського драматурга Миколи
Куліша. Участь у фестивалі взяли
6 театральних колективів з міст
Херсона, Вінниці, Києва та Харкова,
зігравши свої вистави, створені на
основі творів драматурга (у грудні
2017 року);
 заходи за підтримки Посольства
Японії в Україні в рамках Року
Японії
в
Україні:
Вистава
Київського
муніципального
академічного театру опери і балету

129

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
для дітей та юнацтва «Десять
відтінків жінки» (02.06.2017) та
презентація вистави «Лисиця з лісу
Шінода»
японських
лялькарів
театру «Сарухачі-дза» на сцені
Київського академічного театру
ляльок (10.11.2017)
- флешмоби, а саме:
 3
флешмоби Муніципальної
академічної
чоловічої
хорової
капели ім. Л.М. Ревуцького до
святкового
концерту
«Листи
Кохання»
в
ТЦ «Метроград»
(13.02.2017, 08.03.2017, 15.03.2017);
 музичний флешмоб, проведений
Київським академічним ансамблем
української музики «Дніпро» на
території
скверу
поблизу
пам’ятника Ярославу Мудрому
(вул. Володимирська,
40-А)
(09.03.2017);
 флешмоб на Софійські площі
Київського інститут музики ім.
Р.М.Глієра з нагоди 150-річчя
заснування першого в Україні
професійного
музичного
навчального закладу – Київського
музичного училища (13.05.2017);
 флешмоб
Муніципальної
академічної
чоловічої
хорової
капели ім. Л.М. Ревуцького до Дня
вишиванки в ТЦ «Метроград»
(18.05.2017);
 4
флешмоби
за
участю:
Київського
академічного

Індикатори виконання
Назва

- флешмобів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

20 од.

20 од.

100,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

фольклорно-етнографічного
ансамблю
«Калина»,
Київської
муніципальної академії танцю імені
Сержа
Лифаря
та
Київської
муніципальної академії естрадного
та
циркового
мистецтв
в
приміщенні
Міжнародного
аеропорту «Бориспіль» з нагоди
запровадження
безвізового
сполучення з країнами Євросоюзу
(11.06.2017)
 флешмоб
за
участю
Муніципальної
академічної
чоловічої
хорової
капели
ім. Л. Ревуцького з нагоди Дня
незалежності України «О, моя
дорога Україно!» (23.08.2017)
 флешмоб за участю студентів
коледжу хореографічного мистецтва
«Київська муніципальна академія
танцю імені Сержа Лифаря» в
Міжнародному
аеропорту
«Бориспіль» (28.08.2017);
 театралізована хода на відкритті
Конгрес мистецької громади міста
«Мистецька вісь-Ярославів Вал»,
присвячений
відкриттю
театрального сезону (16.09.2017);
 флешмоб
за
участю
Муніципальної
академічної
чоловічої
хорової
капели
ім. Л. Ревуцького
«Музична
прогулянка Андріївським узвозом»
(17.09.2017)
 урочиста хода з нагоди відкриття
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

І Міжнародного фестивалю театрів
ляльок «PuppetUP!» (30.09.2017);
 виступ
Українського
академічного
фольклорноетнографічного ансамблю «Калина»
у приміщенні Універмагу «Україна»
(28.10.2017);
 привітання
Українським
академічним
фольклорноетнографічним ансамблем «Калина»
маленьких пацієнтів у приміщенні
Національного інституту раку з
Днем Святого Миколая (19.12.2017);
 концертний виступ, привітання
всіх з початком новорічно-різдвяних
свят,
Київського
академічного
муніципального духового оркестру
та Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтв у
приміщенні
Міжнародного
аеропорту «Бориспіль» (21.12.2017);
 передноворічна
концертна
програма «Свята в гості йдуть!»
Муніципальної
академічної
чоловічої
хорової
капели
ім. Л. Ревуцького в ТЦ «Метроград»
(23.12.2017);
 концертна
програма «Свято,
настрій, радість та добро» артистів
Українського
академічного
фольклорно-етнографічного
ансамблю «Калина» для діток в
National
Children's
Hospital
«Охматдит» (29.12.2017)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

32 118,8
млн грн

35 004,0
млн грн

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

3.1. Бюджетно-фінансова політика
112. Проведення
аналізу
виконання дохідної частини
бюджету, в т. ч. податкового
боргу, на постійній основі

Виконано
Аналіз виконання бюджету м. Києва
станом
на
01.01.2018
(за
оперативними даними) свідчить про
збільшення
надходжень
до
загального та спеціального фонду
Зокрема, надходження до:
загального фонду бюджету м. Києва
(без
урахування
офіційних
трансфертів)
становили
29 958,5 млн грн, в тому числі:
- податкові
надходження
–
29 020,9 млн грн, в тому числі:
 податок та збір на доходи
фізичних осіб – 14 628,2 млн грн;
 місцеві податки і збори –
9 726,3 млн грн,
в тому числі:
податок
на
майно
–
5 545,8 млн грн;
плата за землю – 5 023,6 млн грн;
єдиний податок – 4 133,9 млн грн;
 податок
на
прибуток
підприємств – 3 025,6 млн грн;
- неподаткові
надходження
–
935,8 млн грн;
- доходи від операцій з капіталом –
1,8 млн грн;

1. Зменшення
різниці
між
плановими
та
фактичними
надходженнями до
бюджету міста

109,0%

спеціального
фонду
бюджету
м. Києва (без урахування офіційних
трансфертів)
становили
5 045,5 млн грн,

133

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п
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Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

2%

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

в тому числі:
- податкові
надходження
–
1 101,4 млн грн;
- неподаткові
надходження
–
3 480,7 млн грн, у тому числі:
 власні надходження бюджетних
установ – 2 650,9 млн грн;
- доходи від операцій з капіталом –
171,9 млн грн;
Станом
на
01.01.2018
сума
податково боргу за даними:
- Головного управління Державної
фіскальної служби у м. Києві
становила 2 286 585,2 тис. грн, що
на 25,7% більше порівняно з
01.01.2017 (1 819 139,3 тис. грн);

2. Зменшення
податкового боргу
в порівнянні з
початком року на

Основною
причиною
збільшення
податкового
боргу до бюджету м. Києва
за 2017 рік є декларування
податку
на
прибуток
банківськими
установами
щодо
яких
розпочато
процедуру
ліквідації
у
відповідності до законів
України «Про банки та
банківську діяльність» та
«Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» (у
т. ч. ПАТ «Інтеграл банк»,
ПАТ
«Терра
банк»,
АТ «Златобанк»,
ПАТ «Легбанк»
тощо).
Крім того, за 2017 рік
відбулося
збільшення
податкового
боргу
до
бюджету
м. Києва
за
підприємствами,
які
перебувають у процедурах
банкрутства,
на
88,5%
порівняно з початком року
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Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

- Офісу великих платників податків
Державної
фіскальної
служби
становила 813 287,4 тис. грн, що в
5,6 раза
більше
порівняно
з
01.01.2017 (146 431,6 тис. грн)
113. Проведення системної роботи
щодо
поліпшення
адміністрування
податків,
розширення податкової бази

Виконано
До загального фонду бюджету міста
Києва у 2017 році (за оперативними
даними)
сплачено
податкових
надходжень на загальну суму
29 020,9 млн грн, що на 20,5%
більше ніж у минулому році
За основними податками та зборами
порівняно з 2016 роком:
- по податку з доходів фізичних
осіб
–
зростання
на
32%
(+ 3 542,5 млн грн);
- по платі за землю (в тому числі
земельному податку та орендній
платі) – зменшення на 2%
(- 100,1 млн грн);

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
(станом на 01.01.2018 –
327 416,1 тис. грн,
01.01.2017 –
173 693 тис. грн), у т. ч. по
ПАТ
«Мостобуд»,
ПАТ «КССРЗ», ТОВ «Агро
еспорт груп», комунальні
підприємства по утриманню
житлового
господарства
тощо
Збільшення
податкового
боргу відбулося за рахунок
несплати податків та зборів
банківськими установами,
які знаходяться в стадії
ліквідації

Приріст
надходжень
у
порівнянні
з
фактичними
надходженнями
минулого року на

5%

20,5%

–

Основною
причиною
зменшення надходжень по
земельному
податку
та
орендній платі у 2017 році в
порівнянні з 2016 роком є
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
внесення змін до порядку
нормативно
грошової
оцінки земель населених
пунктів,
затверджених
Наказом
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства України від
25.11.2016 № 489, який
зареєстровано
в
Міністерстві
юстиції
України
19.12.2016
за
№ 1647/29777 та змін до
додатка
№3
рішення
Київської міської ради від
03.07.2014 № 217/217 з
врахуванням змін внесених
рішенням Київської міської
ради
від
10.03.2016
№ 217/217 «Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради» від 03.07.2014
№ 23/23, а саме:
- зменшення
значення
локальних коефіцієнтів на
місцезнаходження земельної
ділянки у межах економікопланувальної зони (в межах
0,5);
- зменшення
значення
коефіцієнта
на
функціональне
використання
землі
(в
межах 0,5);
- зміна відсоткової ставки
при обчисленні плати за

136

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

- по єдиному податку – зростання
на 32,5% (+ 1 013,7 млн грн), у тому
числі з:
юридичних осіб – на 7,2%
(+ 63,1 млн грн);
фізичних осіб – на 42,3%
(+ 950,6 млн грн)
- по
податку
на
прибуток
підприємств – зростання на 4,7%
(+ 135,6 млн грн);
- по
акцизному
податку
з
реалізації
суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів – зменшення на
33,6% (- 458,5 млн грн)

114. Посилення
бюджетної
дисципліни та проведення
внутрішнього аудиту

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
землю під нежитловими
приміщеннями з 3% до 1%

Основною
причиною
зменшення надходжень по
акцизному
податку
з
реалізації
суб'єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
є скасування податку з
роздрібного
продажу
пального з 01.01.2017

Виконано
З метою посилення бюджетної
дисципліни, запобігання порушення
законодавства з питань закупівель,
обмеження
конкуренції
та
завищення
закупівельних
цін
Департаментом
внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у 2017 році
проведено:
- моніторинг
документації
конкурсних торгів, за результатами
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

якого: надано зауваження без ризику
втрат на суму 833,6 млн грн,
враховано зауважень без ризику
втрат на суму 725,7 млн грн,
виявлено завищення допустимого
рівня ціни на суму 70,2 млн грн,
усунуто завищення допустимого
рівня ціни на суму 48,7 млн грн;
- експертизи кошторисів відповідно
до яких перевірено кошторисну
документацію
на
суму
425,1 млн грн,
виявлено
та
попереджено завищення вартості
кошторисів на суму 62,1 млн грн;
- поточні перевірки обсягів та
вартості
виконаних
ремонтнобудівельних та проектних робіт, а
саме: перевірено актів виконаних
робіт на суму 765,8 млн грн,
виявлено та попереджено завищення
вартості будівельних робіт на суму
50,2 млн грн;
- 65 аудитів (25 планових та
40 позапланових), за результатами
яких:
виявлено
фінансових
порушень
на
загальну
суму
417,9 млн грн, встановлено втрат
внаслідок допущення фінансових
порушень
та
неефективних
управлінських рішень на суму
210,2 млн грн, відшкодовано втрат
та усунуто інших порушень на суму
6,1 млн грн (у тому числі у
2017 рік – 5,2 млн грн, у минулі
періоди – 0,9 млн грн), попереджено

138

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Назва

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

втрат на загальну суму 121,9 млн грн
(у тому числі за результатами
аудитів
–
24,5 млн грн,
за
результатів контрольних обмірів –
97,4 млн грн);
регулярну звірку з правоохоронними
органами щодо реагування на
передані 43 матеріали аудитів, з них
передано вперше 33 (по матеріалах
аудитів, закінчених за 2017 рік – 21).
Станом на 31.12.2017 за матеріалами
аудитів
зареєстровано
107 кримінальних провадження або
вони
долучені
до
матеріалів
існуючих кримінальних проваджень,
з них по матеріалах аудитів,
закінчених
за
2017
рік
–
19 кримінальних проваджень)
За
інформацією
Головного
управлінням
Державної
Казначейської служби України в
місті Києві станом на 01.01.2018:
По загальному фонду:
- дебіторська заборгованість –
4,2 млн грн
(станом
на
01.01.2017 – 2,5 млн грн),
у тому числі прострочена –
0,5 млн грн (0,9 млн грн);
- кредиторська заборгованість –
1 365,6 млн грн (974,9 млн грн),
у тому числі прострочена –
1 040,2 млн грн (485,2 млн грн)
По спеціальному фонду:
- дебіторська заборгованість –

Зміна
простроченої
кредиторської
заборгованості
порівняно
початком року:

Заборгованість виникла у
зв’язку із незабезпеченістю
в повному обсязі потреби в
коштах
субвенції
з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
відшкодування видатків з
пільг та субсидій населення
на оплату комунальних
послуг

з

- по загальному
фонду

98%

214,4%

–
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

115. Здійснення
моніторингу
процедур закупівель

Інформація про хід виконання
1 073,6 млн грн (625,2 млн грн),
у тому числі прострочена –
16,0 млн грн (13,7 млн грн);
- кредиторська заборгованість –
7,9 тис. грн (15,4 млн грн),
у тому числі прострочена –
7,4 млн грн (9,6 млн грн)
Виконано
Попереджено порушень у сфері
закупівель товарів, робіт та послуг
на
суму
792,5 млн грн
Проаналізовано
тендерної
документації на 16 616,6 млн грн
Заощаджено для бюджету міста
Києва у вигляді повернутих коштів,
зменшення
ціни
закупівель,
коригування кошторисів на ремонт,
коригування актів виконаних робіт
305,6 млн грн

Індикатори виконання
Назва

- по спеціальному
фонду

План на
2017 рік

Факт
виконання

98%

77,1%

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

–

Зменшення
порушень
законодавства з
питань закупівель,
обмеження
конкуренції,
завищення
закупівельних цін

3.2. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва
116. Розробка та затвердження
проекту рішення Київської
міської ради «Про внесення
змін до Положення про
оренду майна територіальної
громади міста Києва»

Виконано частково
Департаментом
комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) підготовлено проект
рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до рішення Київської
міської
ради
від
21.04.2015
№ 415/1280 «Про затвердження
Положення про оренду майна
територіальної
громади
міста
Києва», який проходить погодження
в
установленому
порядку
в

1. Скорочення
часу
оформлення
договорів
3-4 місяців до

на

1-2
місяців

–

–

15%

–

–

з

2. Збільшення
кількості
укладених
договорів та площі
об’єктів,
переданих
в
оренду на

Станом на 31.12.2017 проект
рішення Київської міської
ради про внесення змін до
рішення Київської міської
ради
від
21.04.2015
№ 415/1280
«Про
затвердження
Положення
про
оренду
майна
територіальної
громади
міста
Києва»
проходив
погодження в постійній
комісії Київської міської
ради з питань власності
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

117. Розробка
нормативноправових
актів
щодо
удосконалення
порядку
використання
майна
територіальної громади міста
Києва:
- порядку списання основних
засобів
з
балансів
підприємств,
установ
та
організацій
комунальної
власності
територіальної
громади міста Києва;
- порядку
закріплення
основних засобів на праві
господарського відання чи
оперативного управління за
підприємствами, установами
та організаціями комунальної
власності
територіальної
громади міста Києва;
- порядку виявлення, обліку
та зберігання безхазяйного
майна, прийняття цього майна
до комунальної власності
міста Києва та подальшого
розпорядження ним;
- порядку набуття майна до
комунальної
власності
територіальної громади міста
Києва

Інформація про хід виконання
постійних комісіях Київської міської
ради
Виконано частково
Департаментом
комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) розроблено проекти
рішень Київської міської ради про
затвердження 4 порядків

Індикатори виконання
Назва

Кількість
затверджених
Київською
міською
радою
нормативних актів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

4 од.

–

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Станом на 31.12.2017:
- проект рішення Київської
міської
ради
«Про
затвердження
Порядку
списання
об’єктів
комунальної
власності»
знаходився на розгляді та
погодженні
юридичного
управління
апарату
виконавчого
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної адміністрації);
- до 3 інших порядків
юридичним
управління
апарату виконавчого органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
надано
зауваження,
в
результаті чого їх повернуто
до
Департаменту
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації) на
доопрацювання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

118. Координація
в
межах
повноважень
питань
з
державної реєстрації речових
прав територіальної громади
міста Києва на об’єкти
нерухомості
комунальної
власності та реєстрація цих
прав

Інформація про хід виконання
Виконано
Департаментом
комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) проводилася робота з:
- реєстрації речових прав на
нерухоме
майно
у
строки
визначеними законодавством;
- надання
консультацій
комунальним
підприємствам
структурними
підрозділами
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації),
установами та організаціями, на
балансі
яких
обліковується
комунальне майно з питань, які
пов’язані з державною реєстрацією;
- надання інформації першому
заступнику голови Київської міської
державної
адміністрації
щодо
кількості об’єктів, стосовно яких
проводиться реєстрація

Індикатори виконання
Назва

Забезпечення
реєстрації речових
прав
об’єктів
нерухомості
комунальної
власності міста

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 700 од.

1 619 од.

95,2%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

3.3. Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста
119. Запровадження
«Громадський
(бюджет участі)»

проекту
бюджет

Виконано
Рішенням Київської міської ради від
09.02.2017 «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від
12 грудня 2016 року № 554/1558
«Про бюджет міста Києва на
2017 рік» визначено відповідальні
структурні підрозділи виконавчого
органу Київської міської ради

Виділені кошти з
бюджету міста для
реалізації проектів

50
млн грн

42,7
млн грн

85,4%

Для завершення робіт на
проекти, які з технічних
причин не реалізовано у
2017 році,
передбачено
асигнування у бюджеті
міста Києва на 2018 рік
3 проекти не реалізовано,
оскільки
не
вирішено
земельні питання та питання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
(Київської
міської
державної
адміністрації)
за
реалізацію
62 проектів-переможців на загальну
суму 49,96 млн грн
Станом на 01.01.2018 реалізовано
57 проектів
У 2017 році виконувався захід
Комплексної
міської
цільової
програми «Електронна столиця» на
2015-2018 роки,
затвердженої
рішенням Київської міської ради
від 02.07.2015 № 654/1518, стосовно
розвитку сервісу «Громадський
бюджет» (https://gb.kyivcity.gov.ua)
Створено міську робочу групу з
питань
громадського
бюджету,
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
26.06.2017 №756 «Про деякі заходи
щодо виконання рішення Київської
міської
ради
від
22.12.2016
№787/1791
«Про
затвердження
Положення
про
громадський
бюджет міста Києва»
У 2017 році Департамент суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в
межах
компетенції
забезпечив
висвітлення заходів, пов’язаних з
реалізацією громадського бюджету у
місті Києві, у комунальних засобах
масової інформації, зокрема: в газеті
«Вечірній Київ» (електронна версія:

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
власності
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

120. Створення
к
інформаційноаналітичної
системи
«Управління
майновим
комплексом
територіальної
громади міста Києва», в
рамках якої розробити та
впровадити
програмний
модуль «єдина платформа
моніторингу
об’єктів
будівництва в місті Києві»

Інформація про хід виконання
www.vechirniykiev.com.ua);
на
телеканалі
«Київ»
(програми
«Столиця», «У центрі уваги»,
«Ранок по-київськи»); в ефірі
радіостанції «Голос Києва 98 ФМ»
(новини, «Спікер-тайм») тощо
Виконано частково
Заходами
Комплексної
міської
цільової програми «Електронна
столиця», затвердженої рішенням
Київської
міської
ради
від 02.07.2015
№ 654/1518
(зі
змінами),
заплановано
до
фінансування на 2017 рік на
створення інформаційно-аналітичної
системи «Управління майновим
комплексом територіальної громади
міста Києва» – 4 000,0 тис. грн,
фактично
профінансовано
–
1 850,0 тис. грн
Розпорядженням
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 05.10.2017 № 1231
затверджено
«Положення
про
ІАС «Управління
майновим
комплексом територіальної громади
міста Києва»
У 2017 році на виконання п. 1
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
28.02.2017 № 229 введено в дослідну
експлуатацію І та ІІ чергу
інформаційно-аналітичної системи

Індикатори виконання
Назва

1. Створення ІАС

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

так/ні

так

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

2. Запуск
програмного
модулю
«Єдина
платформа
моніторингу
об’єктів
будівництва
в
місті Києві»

так/ні

так

–

Створений Реєстр
майна в рамках
Smart-city

так/ні

ні

–

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

«Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва»
(далі – ІАС «Майно»), створення
якої розпочато в 2016 році в рамках
Комплексної
міської
цільової
програми «Електронна столиця» на
2015-2018 роки
В рамках ІІІ черги ІАС «Майно»:
розроблено технічне завдання на
створення
модуля
«Реклама»,
розроблено та введено у дослідну
експлуатацію
програмне
забезпечення модуля «Інформаційна
база пам’яток культурної спадщини
м. Києва»
Розроблено та введено в дослідну
експлуатацію
функціонал
ІАС «Майно» модуль «Ведення
моніторингу об’єктів будівництва в
місті Києві»

121. Наповнення
реєстру
комунального
майна
територіальної
громади
м. Києва, який створюється в
рамках
Smart-city,
інформацією
щодо
використання майна, в т. ч.
управлінських
рішень
власника тощо

Виконано частково
В межах виконання роботи зі
створення програмного модулю
«Облік та відображення об’єктів
нерухомого майна територіальної
громади міста Києва Департаменту
комунальної
власності»
ІАС «Майно» розроблено програмне
забезпечення комплексу підсистеми,
а саме: техноробочий проект,
дослідний
зразок
програмного

У
2018 році
продовжуватиметься робота
щодо виконання ІІІ та
ІV етапів
календарного
плану надання послуг зі
створення
програмного
модулю
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

122. Приведення
системи
внутрішнього контролю у
відповідність до стандартів
INTOSAI, методології COSO,
розробка
інструкції
з
внутрішнього контролю

Інформація про хід виконання
забезпечення системи (І – ІІ етапи
календарного плану надання послуг)
Крім того, на виконання пункту 1.3
Міської
цільової
програми
«Управління об'єктами комунальної
власності територіальної громади
міста Києва на 2016-2018 роки»,
затверджена рішенням Київської
міської ради від 23 лютого 2017 року
№
951/1955,
розроблено
класифікатор об’єктів нерухомого та
рухомого майна територіальної
громади міста Києва з урахуванням
особливостей
впровадження
програмного модуля «Облік та
відображення об’єктів нерухомого
майна територіальної громади міста
Києва Департаменту комунальної
власності»
інформаційноїаналітичної системи «Управління
майновим
комплексом
територіальної громади міста Києва»
Виконано частково
У всіх районних в місті Києві
державних
адміністраціях
та
структурних
підрозділах
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (головних
розпорядників коштів) проводилися
аудити
ефективності
системи
внутрішнього контролю
У
2017
році
Департаментом
внутрішньо фінансового контролю
та аудиту виконавчого органу

Індикатори виконання
Назва

Кількість
головних
розпорядників
коштів охоплених
проектом

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

33 од.

35 од.

106,1%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
- розроблено
форму
«Карти
ризиків»;
- електрону форму для заповнення
«Карти ризиків» на веб-порталі
«Київаудит».
Головними
розпорядниками
внесено
інформацію про карти ризиків на
порталі (понад 1000 ризиків) та
здійснювалася оцінка ризиків для
Антикорупційної
програми
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на 2017
рік, затверджена розпорядженням
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
15.09.2017 № 1148;
- за участю фахівців GIZ проведено
відбір
процесів
структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
розроблено програми та завершено
аудити
ефективності
системи
внутрішнього
контролю
в
Департаменті
транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та
Департаменті міського благоустрою
та
збереження
природного
середовища виконавчого органу
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департаментом
внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
за
підтримки
GIZ,
Інституту
внутрішніх аудиторів України та
Освітнього центру Baker Tilly
проведено:
- низку семінарів та навчань з
метою
приведення
системи
внутрішнього
контролю
структурних
підрозділів
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
та
районних в місті Києві державних
адміністрацій у відповідність до
міжнародних стандартів INTOSAI
GOV 9100 згідно з методологією
COSO;
Управлінням з питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з
«Консультативним
фондом
впровадження
реформ»,
що
реалізується Deuthe Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH,
27.10.2017
проведено
навчальний захід для працівників
виконавчого
органу
Київської
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

123. Проведення
залучення
аудиторів

аудитів,
незалежних

Інформація про хід виконання
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
та
районних в місті Києві державних
адміністрацій на тему: «Підвищення
інформованості працівників в зонах
корупційного
ризику»,
який
реалізовано в рамках проекту
«Аналіз корупційних ризиків в
Україні» за підтримки Уряду
Німеччини
У 2017 році розпочалася робота з
розробки
проекту
інструкції
(методології)
з
організації
внутрішнього
контролю
у
виконавчому
органі
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації),
яку
планується завершити у 2018 році
Виконано
Проведено внутрішні аудити на
підприємствах,
установах
та
організаціях комунальної форми
власності – 65 од.
Встановлено порушень на суму
417,9 млн грн
Притягнуто до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності –
26 особи
Передано
матеріалів
до
правоохоронних органів – 43 од.
До
проведення
аудитів
Департаментом
внутрішньо
фінансового контролю та аудиту
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Виконання плану
аудитів на

90%

97,2%

–

Виконання обсягу
послуг згідно з
контрактом

100%

100%

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Стан виконання Планів
робіт
Департаменту
внутрішньо
фінансового
контролю
та
аудиту
виконавчого
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної адміністрації) за
2017 рік
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124. Забезпечення функціонування
та
розвитку
ІС «Промисловість і наука»

Інформація про хід виконання
державної адміністрації) залучалися
зовнішні
експерти-аудитори
(використано 183 людино-днів)
відповідно
до
укладеного
з
ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»
договору від 20.04.2017 № 21
Виконано
У 2017 році продовжувалася робота
щодо наповнення інформаційної
системи «Промисловість і наука
Києва»
(http://ispn.kievcity.gov.ua)
інформацією
про
товари,
які
планується
закупити
розпорядниками коштів бюджету
м. Києва (у системі запроваджено
автоматичне
двостороннє
інформування: замовників – про
виробничі можливості промислового
комплексу м. Києва, столичних
підприємств – про потребу міського
господарства у товарній продукції).
Наразі вона містить відомості про
12 529 видів продукції, що потрібна
міському
господарству,
та
інформацію про 930 промислових
підприємств м. Києва, які звітують
до Головного управління статистики
в
м. Києві
за
формами
№ 1-П (місячна) «Терміновий звіт
про
виробництво
промислової
продукції (товарів, послуг) за
видами» та № 1-ПЕ (місячна) «Звіт
про
економічні
показники
короткостротокової
статистики
промисловості»

Індикатори виконання
Назва

Обсяг реалізованої
промислової
продукції в
м. Києві

План на
2017 рік

Факт
виконання

152,0
млрд грн

172,9
млрд грн

% виконання
до
запланованого

113,8%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

За
наявними
даними
офіційної
статистики
(2017 рік)
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125. Вдосконалення інтерактивної
мапи паркувального простору
через створення мобільного
додатка, а також доповнення
інформацією
про
місце
розташування автогаражних
кооперативів, автомобільних
паркінгів в торговельних і
бізнес-центрах
та
інших
автостоянок
міста
Києва
(http://mapa.ktps.kiev.ua:8080/)
Створення комп’ютеризованої
системи
контролю
паркувального
простору,
забезпечення
зворотного
зв'язку
з
комунальним
підприємством та контактним
центром Київської міської
державної адміністрації

126. Створення
інформаційноаналітичної
системи
«Електронна медицина»

Інформація про хід виконання
Виконано частково
Розроблено мобільний додаток «Мпаркування» та «ParkingUA» для
оплати послуг за паркування в
рамках
виконання
Концепції
розвитку паркувального простору в
місті Києві
У 2017 року здійснювалося їх
оновлення та технічний супровід
З 10 серпня 2017 в м. Києві діє
виключно
безготівкова
оплата
паркування. Для столичних водіїв
запроваджено
чотири
способи
оплати паркування: за допомогою
місячної карти та паркувального
талону, через паркомат, шляхом
СМС-паркування,
а
також
у
мобільному додатку
Крім
того,
у
2017
році
продовжувалася
робота
з
автоматизації парковки, зокрема
запроваджено
автоматичні
парковочні стойки з шлагбаумом, які
фіксуватимуть
факт
проїзду,
здійснюватимуть
керування
перефірійним
обладнанням,
видаватимуть жетони для разових
відвідувачів, провірятимуть право
доступу на парковку по пластиковим
карткам постійних клієнтів тощо
Виконано частково
На виконання рішення Київської
міської
ради
від
15.09.2016
№ 15/1019 «Про створення онлайнсистеми попереднього запису на

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

так/ні

ні

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Комп’ютеризована
система контролю
паркувального
простору міста

Створення ІАС

Відсутність
локальної
мережі
інтернет
в
лікувальних закладах
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

отримання медичних послуг у
комунальних
закладах
охорони
здоров’я міста Києва» велася робота
щодо запровадження у закладах
охорони здоров’я міста Києва
системи
eHealth
Міністерства
охорони
здоров’я
України
(програми, яка об’єднає реєстри
медичних закладів, лікарів та
пацієнтів).
За
період
роботи
пілотного проекту відпрацьовано
електронні опції «вибір лікаря» та
«електронна черга». Розроблені
«електронна
картка»
та
«електронний рецепт»
Станом на 01.01.2018 підписання
угоди між лікарем і пацієнтом
відбувалося у тестовому режимі
На сьогодні, за допомогою таких
сервісів як «Поліклініка без черг»,
HELSI, «MEDSTAR» у системі
eHealth
Міністерства
охорони
здоров’я України зареєстровані усі
заклади охорони здоров’я міста
Києва, які надають первинну і
вторинну амбулаторну допомого, та
надають можливість записатися на
прийом до лікаря на обрану годину і
не витрачати час у чергах
У
рамках
створення
єдиної
інформаційно-аналітичної системи
«Електронна медицина» у 2017 році
реєстратури
закладів
охорони
здоров'я, підпорядкованих районним
в
місті
Києві
державним
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

127. Створення
веб-порталу
«Єдиний освітній простір
міста Києва»

Інформація про хід виконання
адміністраціям,
обладнані
комп'ютерною та офісною технікою
у
кількості
370 персональних
комп'ютерів
та
146
багатофункціональних
пристроїв.
Проводились роботи із побудови
локально-обчислювальної мережі в
Дитячій клінічній лікарні № 9 у
Подільському районі міста Києва
Виконано
У рамках створення платформи
«Єдиний освітній простір міста
Києва» закуплено систему запису до
дитячих
садків
міста.
108 890 записів в дитячий садок
створено в системі за час її роботи з
березня 2017 року. 31 393 дітей
оформлено до дитячих садків міста.
Система працювала на правах
використання,
наданих
Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
тепер виключні майнові права
належать
КП
«Головний
інформаційно-обчислювальний
центр»,
який
забезпечив
реінжиніринг
підсистеми
електронного запису дітей до
дошкільних навчальних закладів
міста Києва

Індикатори виконання
Назва

Створення ІАС

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

так/ні

так

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

128. Створення
програмної
платформи
для
надання
електронних послуг, у тому
числі адміністративних

129. Розвиток веб-порталу надання
електронних послуг, у тому
числі адміністративних

Інформація про хід виконання
Виконано
У 2017 році у рамках ІІ черги
розвитку
платформи
надання
електронних послуг, у тому числі
адміністративних,
розроблено
програмний
модуль
«Соціальні
послуги» у складі є такі компоненти:
- е-послуга «Надання одноразової
матеріальної допомоги»;
- «Ітелектуальний
центр
реабілітації»;
- «Online запис на прийом» до
Департаменту соціальної політики /
управління соціальної політики
районів міста / Центру реабiлiтацiї
дітей
Програмний модуль «Соціальні
послуги» введено
в
дослідну
експлуатацію
Виконано частково
У 2017 році у рамках реалізації
ІІ черги
розвитку
веб-порталу
надання електронних послуг, у тому
числі адміністративних, розроблено
програмний модуль
«Активний
киянин», у складі якого є такі
компоненти:
- Сервіс управління тематичним
профілем;
- Сервіс управління тегами
Програмний модуль «Активний
киянин»
введено
в
дослідну
експлуатацію

Індикатори виконання
Назва

Забезпечення
надання
електронних
послуг
для
населення
та
бізнесу

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

так/ні

так

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Збільшення
кількості надання
послуг
в
електронному
форматі, он-лайн
сервіси
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

250 од.

286 од.

114,4%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

3.4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики
130. Забезпечення обов’язкового
проведення міською владою
консультацій з громадськістю
щодо проектів нормативноправових актів на ранніх
етапах
їх
розроблення,
актуальних
питань
муніципальної політики зі
встановленням
вичерпного
переліку випадків, коли такі
консультації не проводяться,
механізму
запобігання
порушенню
вимог
щодо
обов'язковості
таких
консультацій

Виконано
У 2017 році проведено 286
консультації з громадськістю, в тому
числі 110 проектів нормативноправових
актів
розміщено
в
електронній рубриці «Громадське
обговорення проектів нормативноправових
актів»
(projects.kievcity.gov.ua)
для
громадського обговорення у формі
електронних
консультацій
відповідно до вимог Порядку
проведення
консультацій
з
громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010
№ 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики».
Із
110
проектів
нормативноправових актів:
- 108 проектів
пройшли
обговорення до 31.12.2017;
- 2
проекти
–
проходили
обговорення з грудня 2017 до січня
2018 року
До обговорення зазначених проектів
нормативно-правових
актів
долучилися близько 38,1 тисяч
користувачів (26,5 тисяч – у
2016 році) Єдиного веб-порталу
територіальної громади м. Києва,

Кількість
консультацій
громадськістю

з
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

131. Створення
умов
для
здійснення
громадської
експертизи
проектів
нормативно-правових актів,
діяльності міської влади та
органів
місцевого
самоврядування
на
відповідність принципам і
цілям державної політики
сприяння
розвитку
громадянського суспільства,
неухильне реагування влади
на висновки громадської
експертизи
та
їх
оприлюднення у ЗМІ

Інформація про хід виконання
надавши
більше
7,3
тисяч
пропозицій, зауважень та власних
редакцій проектів
Виконано частково
На
виконання
розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
02.11.2016 № 1073 «Про проведення
громадської експертизи діяльності
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у сфері
реалізації
прав
та
інтересів
внутрішньо переміщених осіб у місті
Києві» громадською організацією
«Правозахисна організація жінокпереселенок «Воля до життя»
проведено громадську експертизу, за
результатами
якої
отримано
експертні висновки
За
рзультатами
проведеного
Департаментом соціальної політики
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) круглого
столу за участю представника
громадської
організації
«Правозахисна організація жінокпереселенок «Воля до життя» щодо
виконаної громадської експертизи
видано розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 25.10.2017 № 1333

Індикатори виконання
Назва

Кількість
проведення
щорічних
громадських
експертиз

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

3 од.

1 од.

33,3%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

У зв’язку з довготривалим
процесом
обробки
та
виконання запитів щодо
проведення експертизи та
підготовки
експертних
висновків, які надійшли до
виконавчого
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної адміністрації) у
травні та вересні 2017 року,
роботи з їх виконання буде
продовжено у 20118 році
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

«Про заходи щодо підтримки,
соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися
з тимчасово окупованої території
України та районів проведення
антитерористичної операції в місто
Київ, на період до 2020 року»
До виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) надійшов
запит від Громадської організації
«Всеукраїнська організація «Довічне
право інваліда, ветерана, учасника
бойових
дій»
від
31.05.2017
№ 31/05-1
щодо
проведення
громадської експертизи діяльності
Київської
міської
державної
адміністрації у сфері управління
земельними і майновими ресурсами
комунальної форми власності та
бюджетними коштами, забезпечення
доступу до публічної інформації,
який
опрацьовується
в
установленому порядку
Відповідно
до
звернення
Громадської організації «Українська
демократія» від 26.09.2017 № 26-09174
видано
розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
12.12.2017 № 1600 «Про проведення
громадської експертизи діяльності
виконавчого
органу
Київської
міської ради (Київської міської
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

132. Запровадження конкурсного
порядку відбору програм
(проектів,
заходів),
розроблених
організаціями
громадянського суспільства,
для виконання (реалізації)
яких надається фінансова
підтримка з бюджету міста

Інформація про хід виконання
державної
адміністрації)
щодо
взаємодії
Київської
міської
державної
адміністрації
з
громадськістю під час виконання
покладених на неї завдань»
Департаментом
суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в
межах
компетенції
надано
заявникові
матеріали
для
проведення
експертизи
та
підготовки експертних висновків
Виконано
Прийнято рішення Київської міської
ради від 21.09.2017 № 48/3055 «Про
деякі питання міського конкурсу
проектів «Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»,
проведення якого заплановано у
2018 році (http://dsk.kievcity.gov.ua/
content/konkurs-proektiv-dlyainstytutiv-gromadyanskogosuspilstva.html)
Для
розгляду
конкурсних
пропозицій
та
проведення
моніторингу виконання проектів
Департаментом суспільних утворено
Конкурсну комісію у складі 15 осіб
(у тому числі депутати Київської
міської ради, державні службовці,
міжнародні експерти, представники
громадськості тощо)
26.12.2017 розпочато прийом та
реєстрацію документів від інститутів

Індикатори виконання
Назва

Рішення Київради
щодо
затвердження
положення
про
проведення
конкурсу

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1 од.

1

100%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

158

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

133. Створення Центру суспільних
комунікацій
з
метою
розширення
співпраці
місцевих органів влади з
неурядовими
організаціями та ефективної
реалізації
міжвідомчих
проектів

134. Проведення
семінарів,
тренінгів,
навчальних,
просвітницьких заходів з
питань сприяння розвитку
громадянського суспільства,
правової
культури
для
неурядових
організацій,
населення,
державних
службовців

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Центр суспільних
комунікацій

1 од.

–

–

1. Кількість
навчальних
семінарів

10 од.

15 од.

150,0%

2. Кількість
учасників

500 од.

837 од.

167,4%

Назва

громадянського суспільства для
участі у конкурсі «Громадська
перспектива: прозора влада та
активна громада»
Не виконано

Виконано
У
2017 році
Департаментом
суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) проведено 57 заходів,
в тому числі:
- засідання профільних комітетів
Громадської ради при виконавчому
органі Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
- «круглі столи» за ініціативи

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

До Програми економічного і
соціального
розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки,
затвердженої
рішенням
Київської міської ради від
21.12.2017
№1042/4049,
включено захід «Створення
Центру
публічної
комунікації
з
метою
координації та контролю за
проведенням громадських
консультацій, розширення
співпраці місцевих органів
влади
з
неурядовими
організаціями та ефективної
реалізації
міжвідомчих
проектів», який планується
виконати до 2020 року
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

членів Громадської ради при
виконавчому
органі
Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
- презентації успішних практик
інститутів
громадянського
суспільства;
- форум «Моральне суспільство –
шлях до успішного розвитку країни»;
- Київський форум організацій
громадянського
суспільства
«Співпраця та розвиток»;
- установчі збори з обрання нового
складу Громадської ради при
виконавчому
органі
Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації);
- засідання за «круглим столом» на
тему: «Партнерство влади та громади
–
запорука
розбудови
демократичного суспільства» за
участю представників органів влади,
органів місцевого самоврядування,
інститутів
громадянського
суспільства, громадських рад та
органів самоорганізації населення;
- відзначення
інститутів
громадянського суспільства, які
стали
переможцями
відбору
успішних
практик
реалізації
громадських ініціатив у вирішенні
питань місцевого значення в рамках
Європейського
тижня
місцевої
демократії;
- дискусія
з
дослідження
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Аналітичного центру CEDOS на
тему: «Як взаємодіють міські
громадські рухи Києва»;
- І Форум громадських рад міста
Києва «Велика столиця – 2018»,
ініційований Громадською радою
при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації) тощо
У рамках проведених заходів
відбулося 15 навчальних семінарів:
- 2 семінари-тренінги з питань
взаємодії влади і громади, процедур
публічних закупівель та організації
діловодства
в
органах
самоорганізації населення (04.0405.04.2017, 65 осіб);
- 2 тренінги з питань державної
політики у сфері євроатлантичної
інтеграції та набуття безвізу для
керівників
інформаційних
підрозділів районних державних
адміністрацій в м. Києві та
структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
(26.06.2017,
29.06.2017, 65 осіб);
- тренінг-семінар
«Організації
громадянського
суспільства
як
надавачі соціальних послуг: існуючі
механізми
регулювання
та
державного фінансування надання
соціальних послуг» за участю
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

представників державних установ та
організацій
громадянського
суспільства (10-14.07.2017, 280 осіб);
- семінар «Актуальні питання участі
організацій
громадянського
суспільства
у
формуванні
та
реалізації
державної
політики»
(18.10.2017, 32 особи);
- семінар «Питання захисту прав
жителів органами самоорганізації
населення: теоретичний аналіз та
практичний вимір» (20.10.2017,
36 осіб);
- семінар
«Шляхи
забезпечення
органами самоорганізації населення
ефективного
контролю
якості
надання
житлово-комунальних
послуг» (01.11.2017, 38 осіб);
- семінар «Шляхи ефективної участі
громадськості в управлінні містом:
бюджет участі та міський конкурс
проектів і програм місцевого
самоврядування»
(03.11.2017,
80 осіб);
- семінар «Мовна «р» - еволюція у
столиці 2017: спільнодія як ресурс
формування
національної
ідентичності» за участю експертів,
керівників
інформаційних
підрозділів районних в м. Києві
державних
адміністрацій
та
представників
громадянського
суспільства (07.11.2017, 80 осіб);
- семінар
«Актуальні
питання
лідерства та організації командної
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

1. Кількість візитів

50 од.

50 од.

100,0%

2. Кількість
зустрічей

100 од.

283 од.

283,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

роботи» (13.11.2017, 36 осіб);
- семінар «Шляхи ефективної участі
громадськості в управлінні містом:
бюджет участі та міський конкурс
проектів
і
програм
розвитку
місцевого
самоврядування»
(28.11.2017, 29 осіб);
- семінар «Ефективна комунікація в
команді: актуальні питання і шляхи
їх вирішення» (13.12.2017, 39 осіб);
- семінар «Робота бухгалтера в органі
самоорганізації
населення:
теоретичний аналіз та практичний
вимір» (18.12.2017, 29 осіб);
- семінар
«Виконання
власних
повноважень
органами
самоорганізації
населення
–
будинковими
комітетами»
(22.12.2017, 28 осіб)
3.5. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво
135. Поглиблення та налагодження
нових зв’язків із зарубіжними
містами та регіонами світу

Виконано
Всього у 2017 році проведено 283
міжнародні заходи (зустрічі, наради,
семінари,
прийоми
тощо)
та
забезпечено
здійснення
93
відряджень. Зокрема за напрямами:
Житлово-комунальне господарство:
- проведено
переговори
по
реконструкції Бортницької станції
аерації,
модернізації
сміттєспалювального
заводу
«Енергія» з фахівцями японських
компаній
«Іточу»,
«Хітачі»,
«Марубені», «Міцубісі», «Джайка»;
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

- вивчено досвід:
• м. Мінськ (Республіка Білорусь) в
реалізації міської політики у сфері
роботи комунальних служб та
дорожньо-транспортного комплексу;
• м.
Гельсінкі
(Фінляндська
Республіка) у сфері житловокомунального господарства;
• м.
Вільнюс
(Литовська
Республіка) – державно-приватного
партнерства,
взаємодії
муніципалітету
м.
Вільнюс
з
учасниками ринку теплової енергії та
вивчення
схеми
управління
постачанням теплової енергії до
кінцевого споживача в умовах
конкурентного
ринку
генерації
теплової енергії;
Транспорт та міська мобільність:
- проведено роботу з японськими
партнерами з модернізації вагонів
Київського метрополітену в рамках
виконання зобов’язань по Кіотському
протоколу;
- налагоджено
співпрацю
з
Федеральним
міністерством
транспорту
і
цифрової
інфраструктури
Федеративної
Республіки
Німеччина
щодо
реалізації інфраструктурних проектів
у м. Києві, а саме – ПодільськоВоскресенського
мостового
переходу;
- вивчено
досвід
роботи
підприємств
транспортної
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

інфраструктури
та
реалізації
передових японських технологій в
цій сфері за сприяння агентства
«JETRO» (м. Токіо, Японія);
Соціальна підтримка та допомога:
- вивчено досвід м. Вільнюс
(Литовська Республіка) у сфері
реалізації міської політики у сфері
соціального захисту;
Охорона здоров’я та здоровий спосіб
життя:
- продовжено співробітництво у
рамках стратегії Fast Track в
глобальному русі подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу Паризької декларації, де
місто Київ є активним учасником.
Зокрема
проведено
роботу
з
керівництвом
Надзвичайної
ініціативи Президента Сполучених
Штатів Америки з надання допомоги
у боротьбі з ВІЛ/СНІД в Україні
(PEPFAR), Центру контролю та
профілактики хвороб в Україні
(CDC), Делойт Консалтінг Оверсіа
Проджектс (Deloitte), керівництвом
USAID в Україні;
- вивчено досвід м. Вільнюс
(Литовська Республіка) у реалізації
міської політики у сфері охорони
здоров’я;
Екополітика та охорона довкілля:
- налагоджено
співпрацю
з
японськими
компаніями
Група
компаній «JTI», «Nakane Associates»,
«Japan Tabacco Incorporated», зокрема
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

з питань реконструкції парку Кіото;
- вивчено досвід м. Мюнхен
(Федеративна Республіка Німеччина)
щодо реалізації міських програм у
сфері екології, енергозбереження та
утилізації відходів;
Адміністративні послуги:
- вивчено досвід м. Вільнюс
(Литовська Республіка) у реалізації
міської політики у сфері надання
адміністративних
послуг
та
управління власністю міста;
Безпека та цивільний захист:
- проводилася робота з отримання
допомоги
від
муніципалітету
м. Мюнхена
на
придбання
обладнання
для
комунальної
аварійно-рятувальної
служби
«Київська служба порятунку»;
Історична та архітектурна спадщина:
- забезпечено систематичну участь
представників м. Києва у роботі по
збереженню столичних пам’яток
(пам’ятників
архітектури)
під
охороною ЮНЕСКО, зокрема взято
участь у черговій сесії Комітету
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
тощо
Візити зарубіжних делегацій до
м. Києва:
- делегації м. Стокгольм з метою
участі в урочистій церемонії передачі
ключів
та
попереднього
жеребкування Пісенного конкурсу
«Євробачення – 2017»;
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

- делегації м. Тулуза з метою
обговорення
проектів
співробітництва;
- викладачів та вихованців Школи
балетного
мистецтва
Терада
(м. Кіото, Японія) з нагоди концерту
дружби «Terada ballet art school» та
Київського
державного
хореографічного училища у рамках
«Року Японії в Україні»;
- спікерів
лекції-дискусії
для
депутатів Київської міської ради у
рамках співпраці з GIZ;
- офіційної делегації м. Кіото на
чолі з мером Дайсаку Кадокава з
нагоди Днів Кіото в Києві;
- правлячого бургомістра м. Берлін
М. Мюллера,
за
результатами
зустрічі підписано Спільну заяву про
співпрацю та партнерство між
столицями України та Німеччини;
- офіційної делегації м. Любляна на
чолі з Зораном Янковичем – мером
м. Любляна;
- польської делегації на чолі з
Яцеком
Яськовяком
–
мером
м. Познань з нагоди відкриття рейсу
Київ-Познань;
- офіційної делегації на чолі з
Рахматом Еффенді – головою
м. Бекасі (Індонезія) з питань
розвитку співпраці між двома
містами та вивчення досвіду у сфері
містопланування, міської художньої
архітектури,
електронних
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання
адміністративних послуг органів
місцевого
самоврядування,
управлінням водозабезпеченням та
протиповіневих заходів, утилізації
відходів та інфраструктури;
- делегації на чолі з Гунтером
Адлером
–
Статс-секретарем
Федерального міністерства довкілля,
охорони
природи,
будівництва,
безпеки
ядерних
реакторів
Федеративної Республіки Німечинна
у
рамках
офіційного
візиту
високопосадовця в Україну;
- румунської
делегації
Двосторонньої робочої групи по
туризму на чолі з Віце-міністром
Міністерства
туризму
Румунії
Крістіною
Іонелою
Тартеаца
Спільної
Румунсько-Української
Міжурядової Комісії з питань
економічного,
технічного
та
наукового співробітництва тощо
У 2017 році підписано:
- Меморандум про співпрацю з
Китайським Консорціумом (компанії
«China Railway International Group»,
«China Pacific Construction Group») з
будівництва 4 лінії метро в місті
Києві (19.05.2017);
- Меморандум про порозуміння між
Київською
міською
державною
адміністрацією та Міжнародною
фінансовою корпорацією в Україні
(IFC) (07.06.2017);
- угоду про партнерство «Київ –

Індикатори виконання
Назва

3. Кількість
меморандумів про
співпрацю
з
зарубіжними
партнерами

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

6 од.

7 од.

116,7%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Тулуза» для розвитку наукового
міжуніверситетського
співробітництва між муніципалітетом
м. Тулуза,
Київською
міською
державною
адміністрацією,
Посольством
Французької
Республіки в Україні, університетом
Тулузи III (Університет Поля
Сабатьє) та Київським національним
університетом
імені
Тараса
Шевченка за участю делегатів IX
Міжнародної наукової конференції
«Київ – Тулуза» (IX-SICC-KyivToulouse) (09.06.2017);
- Меморандум про співпрацю між
асоціаціями
органів
місцевого
самоврядування України, Грузії,
Молдови і Конгресом місцевих та
регіональних влад Ради Європи за
участю Київського міського голови
В. Кличка (29.06.2017);
- Меморандум про співробітництво з
Міжнародною
фінансовою
корпорацією в Україні (IFC) у сфері
комунального
транспорту,
поводження
з
відходами
та
енергоефективності (22.09.2017);
- Меморандум
з
Фундацією
АнтиСНІД – США в Україні (АНF)
(26.09.2017);
- Угода між Київською міською
державною
адміністрацією
та
Асоціацією інноваційної та цифрової
освіти щодо старту проекту «Київ
заговорить англійською» (13.12.2017)
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

136. Активне
позиціонування
міста Києва на міжнародних
подіях (у т. ч. організація
Інвестиційного
форуму
Києва)

Інформація про хід виконання
Виконано
Участь представників міста Києва у
міжнародних заходах:
- Всесвітньому
економічному
форумі,
м.
Давос-Клостерс,
Швейцарська Конфедерація (16.0120.01.2017);
- щорічній
Міжнародній
туристичній виставці «New York
Times Travel Show», м. Нью-Йорк,
США (26.01-30.01.2017);
- щорічній
Міжнародній
туристичній виставці «IMTM 2017»,
м. Тель-Авів, держава Ізраїль, (02.0205.02.2017);
- щорічній
Міжнародній
туристичній виставці «Balttour 2017»,
м. Рига,
Латвійська
Республіка
(02.02-06.02.2017);
- щорічному
Світовому
туристичному форумі, м. Стамбул,
Турецька
Республіка
(16.0218.02.2017);
- Міжнародній
виставці
нерухомості
«MIPIM–2017»,
м. Канни, Французька Республіка
(13.03-18.03.2017);
- щорічній
Міжнародній
туристичній виставці «ITB 2017»,
м. Берлін, Федеративна Республіка
Німеччина (07.03-12.03.2017);
- ХХІІІ
виставці
UITT'2017:
«УКРАЇНА - Подорожі та Туризм»,
м. Київ (29.03-31.03.2017);
- ІІІ щорічному круглому столі

Індикатори виконання
Назва

Кількість заходів

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

30 од.

33 од.

110,0%

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

міських голів (07.04.2017);
- ІІІ щорічній конференції з
демократичного врядування (20.0421.04.2017),
організатор
–
Міжнародний
республіканський
інститут (IRI), м. Київ;
- VІ
Шведсько-українському
бізнес-форумі, м. Київ (15.06.2017);
- Форумі «Україна-Корея»: шлях
від занепаду до процвітання», м. Київ
(16.06.2017);
- Міжнародній
інвестиційній
виставці «Investment Management
Exhibition (IME)», м. Франкфурт,
Федеративна Республіка Німеччина
(07.04-08.04.2017);
- зустрічі міст-учасників Програми
безпеки міських вулиць міжнародної
організації
OECD,
м. Париж,
Французька
Республіка
(19.0422.04.2017);
- навчальному семінарі в рамках
проекту «Підвищення інвестиційної
привабливості
України
та
конкурентоспроможності регіонів»,
м. Варшава, Республіка
Польща
(07.05-12.05.2017);
- Міжнародній виставці ділового
туризму, зустрічей та заходів «IMEX
2017», м. Франкфурт, Федеративна
Республіка
Німеччина
(16.0518.05.2017);
- Першому
бізнес-форумі
української діаспори, м. Київ (18.0519.05.2017);
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

- Бізнес-форумі «Австрія-Україна»,
м. Київ (16.05.2017);
- VII Міжнародній конференції
«Державні
закупівлі:
Глобальна
Революція», м. Ноттінгем, Сполучене
Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії (12.06-13.06.2017);
- форумі «Італія – Україна»,
м. Модіка, Італійська Республіка
13.06.2017);
- конференції «Бабин Яр, місце
загальної скорботи», м. Брюссель,
Королівство Бельгія (20.06.2017);
- Конгресі Всесвітньої асоціації
мегаполісів
(Metropolis),
м. Монреаль,
Канада
(18.0624.06.2017);
- Національному
Форумі
«Трансформація України», м. Київ
(26.06.2017);
- Х
Міжнародному
форумі
місцевого та економічного розвитку,
м. Тбілісі, Грузія (12.09-16.09.2017);
- ХІV Щорічній зустрічі YES,
м. Київ (15.09-16.09.2017);
- Днях
Києва
у
Стамбулі
(м. Стамбул,
Туреччина,
22.0923.09.2017);
- «Baltic
Business
Forum»,
м. Свіноуйсьце,
Республіка
Польща (18.09-23.09.2017);
- Інвестиційному форумі м. Києва,
КВЦ
«Парковий»,
м. Київ
(26.09.2017);
- Інноваційному
Форумі
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

UNIT. City, м. Київ (18.10.17);
- Міжнародному
форумі
«Креативна Україна», м. Київ (19.1020.10.17);
- Міжнародній
виставці:
Лабораторія.
Біотехнології.
HI-TECH, м. Київ (17.10.17);
- VII Міжнародному форумі «Дні
Польського Бізнесу в Україні»,
м. Київ (26.10.2017);
- Конференції «День економіки
2017»,
м.
Франкфурт-на-Майні,
Федеративна Республіка Німеччина
(09.11-10.11.2017);
- Світовому Конгресі «Smart City
Expo 2017», м. Барселона, Іспанія
(12.11-17.11.2017);
- VIII Національному Експертному
Форумі «Україна: в прагненні до
рівноваги», м. Київ (28.11.2017);
- VI зустрічі лідерів Європейської
народної партії країн Східного
партнерства,
м. Брюссель,
Королівство Бельгія (23.11.2017);
- VI зустріч лідерів Європейської
народної партії країн Східного
партнерства,
м. Брюссель,
Королівство
Бельгія
(23.1126.11.2017);
- Міжнародному саміті мерів,
м. Київ (28.11-29.11.2017);
- ІІІ Міжнародній конференції
«Let’s do it» на тему: «Міжнародна
культура чистоти та поводження з
відходами» (02.12-03.12.2017);
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік
№
п/п

Назва заходу/ проекту

137. Проведення
роботи
з
експертами
міжнародних
рейтингових агентств Fitch,
Moody’s, Standard & Poor's,
European Cities and Region of
the future

138. Отримання
технічної
допомоги
та
грантового
фінансування на розвиток
міста в рамках участі у
міжнародних
донорських
проектах/програмах

Інформація про хід виконання
- Seoul-Ukraine Smart City Forum
(13.12-14.12.2017) тощо
Виконано
З метою підтримки своїх кредитних
рейтингів місто Київ, починаючи з
2002 року, поводить зустрічі з
трьома
міжнародними
рейтинговими
агентствами
«Moody's Investors Service Ltd» ,
«Standard & Poor’s» та «Fitch
Ratings Ltd» з метою отримання,
підтримки та оновлення кредитного
рейтингу міста Києва
З метою проведення моніторингу
кредитного рейтингу міста Києва за
підсумками 2016 року відбулися
робочі зустрічі з представниками
міжнародних рейтингових агентств:
04.04.2017 – «Standard & Poor’s»;
08.06.2017 – «Moody's
Investors
Service Ltd»
Київ отримав нагороду у рейтингу
видання Foreign Direct Investment
Magazine «Global cities of the future
2016-2017» у номінації «Сoast
effectiveness»
Виконано
Відповідно до Переліку проектів
міжнародної технічної допомоги
Україні,
зареєстрованих
у
Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі
України
(http://me.gov.ua/Documents/List?lang=
uk-UA&id=500f9d86-3436-4e32-92f5bfbe2aeaf30f&tag=PerelikiZarestrovani

Індикатори виконання
План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Кількість
міжнародних
рейтингових
агентств,
залучених
для
виконання робіт

4 од.

4 од.

100,0%

Кількість проектів

5 од.

6 од.

120,0%

Назва

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання
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№
п/п

Назва заходу/ проекту

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

khProektivZPlanamiZakupivel) м. Київ
співпрацював з:
- Координатором проектів ОБСЄ в
Україні в рамках реалізації проекту
«Вдосконалення
доступу
для
організацій громадського суспільства
в Україні до надання соціальних
послуг» (06.08.2015-31.12.2017);
- Європейським
банком
реконструкції та розвитку в рамках
реалізації
проекту
«Київський
міський
транспорт:
Київський
метрополітен
–
покращення
фінансової та операційної діяльності»
(01.04.2016-31.03.2017);
- урядом США через Агентство
США з міжнародного розвитку в
рамках реалізації проекту «Зміцнення
місцевої фінансової ініціативи в
Україні (ЗМФІ – ІІ)» (01.10.201130.04.2018);
- урядом Японії через Японське
агентство
міжнародного
співробітництва в рамках реалізації
проекту
«Реконструкція
споруд
очистки стічних каналізаційних вод і
будівництво технологічної лінії по
обробці
та
утилізації
осадів
Бортницької станції аерації» для
розробки робочої документації на
модернізацію Бортницької станції
очистки стічних вод (01.11.201528.12.2017);
- Європейським
банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР), як
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139. Співпраця міста Києва з
регіонами
України
за
напрямками,
визначеними
Асоціацією міст України

Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

адміністратором
Фонду
Східноєвропейського партнерства з
питань
енергоефективності
та
екології
(Е5Р)
та
Північною
екологічною
фінансовою
корпорацією (Nordic Environment
Finance Corporation, НЕФКО) в
рамках
реалізації
проекту
«Термосанація»
у
бюджетних
установах міста Києва/«Укладання
енергосервісних контрактів щодо
впровадження
заходів
з
енергозбереження
у бюджетних
установах міста Києва» (01.01.2014–
31.12.2017);
- Європейським
банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР) в
рамках реалізації проекту «Система
громадського транспорту Києва:
ПасТранс – план покращення
фінансових
та
операційних
показників діяльності» (15.02.201631.12.2017)
Виконано
За участю Київського міського
голови – голови правління Асоціації
міст України В. Кличка відбулися:
- засідання Правління Асоціації
міст України за участю Прем’єрміністра
України
В. Гройсмана,
міських, селищних, сільських голів,
м. Київ (21.03.2017);
- зустріч з генеральним секретарем
Конгресу місцевих та регіональних
влад Ради Європи Андреасом
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Інформація про хід виконання

Індикатори виконання
Назва

План на
2017 рік

Факт
виконання

% виконання
до
запланованого

так/ні

так

–

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатися з метою
забезпечення їх виконання

Кіфером (12.06.2017);
- урочисті
заходи
з
нагоди
відзначення 25-річчя Асоціації міст
України та урочисте засідання
Асоціації міст України, м. Київ
(30.06.2017);
- засідання Правління Асоціації
міст України за участю Віцепрем’єр-міністра України – Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства Г. Зубка, м. Одеса
(18.09.2017);
- загальні Збори Асоціації міст
України та День Діалогу з
Парламентом (14.11.2017)
29 червня 2017 року у місті Києві
відбулося підписання меморандуму
про взаєморозуміння між асоціаціями
органів місцевого самоврядування
України,
Грузії,
Молдови
та
Конгресом місцевих та регіональних
влад Ради Європи

Підписання угод
на рівні міста,
структурних
підрозділів

Додатками до цього Звіту є:
Додаток 1 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту за
січень-грудень 2017 року» на 3 арк. в 1 прим.
Додаток 2 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень за січень-грудень
2017 року» на 32 арк. в 1 прим.
Додаток 3 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітального ремонту за рахунок коштів
спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-грудень 2017 року» на 11 арк. в 1 прим.
Додаток 4 «Інформація про виконання міських цільових програм у 2017 році» на 6 арк. в 1 прим.
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