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Програми економічного і соціального 
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Форма № 03-І 

 

Звіт 

про виконання індикаторів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки  

за 2018 рік 

 

№ 

п/п Назва сектора / індикатора 
Одиниця 

виміру 

Значення індикатора 

Причини недосягнення прогнозних значень План 

на 2018 рік 

Факт за 

2018 рік 
 

1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва 

1 Індекс промислової продукції міста Києва % 101,5 97,8 Внаслідок погіршення результатів у переробній 

промисловості, де відбулося падіння індексу 

промислової продукції до 96,8% 

2 Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одного мешканця  

тис. грн / 

мешканця 

75 57,31 Негативний вплив на розвиток промисловості у 

2018 році мали: 

- відсутність дієвої фінансової підтримки у вигляді 

замовлень на закупівлю вітчизняного обладнання; 

- недоступність довгострокового кредитування та 

лізингу обладнання; 

- висока енергозатратність виробництва, що 

спричиняє високу собівартість продукції; 

- повільний процес переходу виробників на технічні 

європейські стандарти; 

- насичення внутрішнього ринку імпортованими 

товарами низької якості; 

- надмірне податкове навантаження на промислові 

підприємства м. Києва у зв’язку із застосуванням 

завищеного коефіцієнту функціонального 

використання земель промисловості, що призводить 

до збільшення податку на землю та рівня орендної 

плати за користування земельними ділянками для 

промислових підприємств у 2 рази, зменшення обсягу 

обігових коштів, падіння обсягів промислового 

виробництва; 

- відсутність пільгових режимів оподаткування для 

підприємств, що виробляють високотехнологічну та 

                                                           
1 За останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві (за січень-листопад 2018 року). 
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інноваційну продукцію; 

- гострий дефіцит кваліфікованих кадрів технічних 

спеціальностей тощо 

3 Питома вага підприємств, що займалися інноваціями % 17,3 20,62  

 

4 Частка країн ЄС в структурі експорту міста Києва: 

 товарів  

 послуг 

 

% 

% 

 

36,5 

48,1 

 

36,41 

37,71 

Дані за січень-грудень 2018 року будуть опубліковані 

22.02.2019 відповідно до проекту Графіку 

оприлюднення експрес-випусків Головного 

управління статистики у м. Києві у 2019 році 

5 Експорт товарів у розрахунку на одну особу дол. США 3634,2 3139,11 Дані за січень-грудень 2018 року будуть опубліковані 

у березні 2019 року відповідно до проекту Графіку 

оприлюднення експрес-випусків Головного 

управління статистики у м. Києві у 2019 році 

6 Динаміка доходів бюджету міста Києва від податків, 

сплачених промисловими підприємствами міста Києва  

% 42 17 У зв’язку зі зменшенням виробництва продукції 

промисловими підприємствами 

7 Динаміка доходів бюджету міста Києва від податку на 

прибуток підприємств 

% 0,5 23,7  

8 Кількість підготовлених пропозицій щодо розробки 

механізмів підтримки точок зростання 

од. 1 1  

9 Кількість земельних ділянок, які заплановано визначити для 

створення на них індустріальних парків 

од. 2 3  

10 Розроблений проект інженерної підготовки території для 

розроблення концепції створення промислового вузла 

«Київська бізнес-гавань» 

так / ні ні ні Термін виконання – 2019 рік 

11 Кількість груп та кластерів од. 1 1  

12 Кількість організацій, які будуть зареєстровані в 

інформаційній системі «Промисловість і наука» 

од. 1500 1490  

13 Кількість запланованих до проведення конкурсів: 

«Столичний стандарт якості», «Кращий експортер року» 

од. 2 2  

14 Кількість учасників виставки-презентації промислової 

продукції київських виробників «Зроблено в Києві» 

од. 200 312  

15 Кількість промислових підприємств, які взяли участь у 

міжнародних виставках 

од. 35 48  

16 Кількість запланованих тренінгів та круглих столів щодо 

імплементації законодавства ЄС з питань промислових 

стандартів та оцінок відповідності ЄС 

од. 2 2  

17 Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції 

(товарах, послугах) міста Києва 

% 15,6 15,52  

                                                           
1 За останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві (за січень-листопад 2018 року). 
2 За останніми наявними даними Державної служби статистики України (за 2017 рік). 
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18 Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до 

загальної кількості зайнятих працівників у місті Києві 

% 18 23,52  

19 Динаміка обсягів надходжень єдиного податку від фізичних 

осіб-підприємців до бюджету міста Києва порівняно з 

попереднім роком 

% 37 32,7  

20 Кількість поданих пропозицій щодо дерегуляційних 

ініціатив 

од. 2 0 Відсутність обґрунтованих пропозицій від суб’єктів 

господарювання 

21 Кількість заходів з обговорення проектів регуляторних актів од. 45 50  

22 Кількість розглянутих скарг підприємців од. 25 6 Експертна група збирається на звернення Ради бізнес-

омбудсмена у разі надходження скарг підприємців 

міста Києва 

23 Кількість опитувань щодо пропозицій дерегуляції 

господарської діяльності 

од. 2 1 
Низька активність суб’єктів господарювання 

24 Кількість наданих консультацій КП «Київський міський 

бізнес-центр» 

од. 10300 14170 
 

25 Кількість укладених договорів КП «Київський міський 

бізнес-центр» 

од. 80 126 
 

26 Кількість наданих консультацій  з питань провадження 

підприємницької діяльності  

од. 50 78 
 

27 Кількість проведених навчальних програм  од. 2 4  

28 Кількість публікацій  (у разі впровадження віртуального 

бізнес-центру) 

од. 300 0 У 2018 році проводилися роботи з модернізації  

он-лайн служби 

29 Кількість проведених засідань координаційної ради та ради 

підприємців в м. Києві  

од. 10 16 
 

30 Кількість проведених заходів (форуми тощо)  од. 10 16  

31 Кількість проведених заходів (круглих столів, навчань, 

бізнес-зустрічей, семінарів, тренінгів тощо)  

од. 25 54 
 

32 Кількість об’єктів інфраструктури, які співпрацюють з 

місцевими органами виконавчої влади 

од. 10 17 
 

33 Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, 

яким заплановано надати фінансово-кредитну підтримку 

од. 10 7 Відповідно до Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 

№ 46/3053, фінансова-кредитна підтримка суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті Києві 

надається відповідно до реєстрів позичальників на 

фінансово-кредитну підтримку, наданих банками-

партнерами Німецько-Українського фонду 

34 Кількість запланованих інноваційних проектів в результаті 

отримання суб’єктами малого та середнього підприємництва 

фінансово-кредитної підтримки 

од. 10 7 Відповідно до Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 
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№  6/3053, фінансова-кредитна підтримка суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті Києві 

надається відповідно до реєстрів позичальників на 

фінансово-кредитну підтримку, наданих банками-

партнерами Німецько-Українського фонду 

35 Кількість суб’єктів господарювання, що взяли участь у 

міському конкурсі-огляді на присвоєння звання зразкового 

об’єкта побуту 

осіб 60 98 

 

36 Кількість обстежених  об’єктів побуту од. 375 375  

37 Кількість проведених ярмарків од. 3100 3576  

38 Обсяг реалізованої продукції (на ярмарках)  тис. т 175,0 113,1 У літній період 2018 року було тимчасово 

призупинено проведення ярмаркових заходів у зв’язку 

з підвищенням температури навколишнього 

середовища та недопущення спалахів гострих 

кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед 

споживачів  

39 Кількість проведених тематичних ярмарків, фестивалів, 

державних та загальноміських заходів, де здійснюється 

торговельне обслуговування 

од. 15 17  

40 Кількість створених тимчасових робочих місць 

 

од. 300 760  

Сектор 1.2. Інвестиції 

41 Затвердження нового Порядку проведення інвестиційних 

конкурсів 

так/ні так ні Проект рішення Київської міської ради «Про 

затвердження Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у місті Києві», прийнятий за 

основу рішенням Київської міської ради від 

22.02.2018 № 336/4400, при повторному розгляді 

12.07.2018 на пленарному засіданні Київської міської 

ради не прийнято (не набрав необхідної кількості 

голосів). 

Розпочато процедуру повторного погодження в 

установленому порядку проекту рішення Київської 

міської ради «Про затвердження Положення про 

проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві», 

зокрема забезпечено оприлюднення проекту рішення 

Київської міської ради на офіційному веб-порталі 

Київської міської державної адміністрації з метою 

проведення його обговорення 

42 Кількість укладених інвестиційних договорів од. 8 30  

43 Залучення коштів до спеціального фонду бюджету міста 

Києва  (відповідно до умов інвестиційних договорів) 

млн грн 10,0 24,7  
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44 Обсяг капітальних  інвестицій в розрахунку на 1 особу тис. грн 53,7 40,33 Дані за січень-грудень 2018 року будуть опубліковані 

26.02.2019 відповідно до проекту Графіку 

оприлюднення експрес-випусків Головного 

управління статистики у м. Києві у 2019 році 

45 Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 

у розрахунку на 1 особу населення 

тис. дол. США 8,2 5,74 Дані станом на 31.12.2018 будуть опубліковані 

05.03.2019 відповідно до проекту Графіку 

оприлюднення експрес-випусків Головного 

управління статистики у м. Києві у 2019 році 

46 Створення публічного реєстру інвестиційних проектів 

міста Києва 

так/ні так так  

47 Співвідношення кількості підписаних інвестиційних 

договорів до кількості заповнених анкет інвесторів (через 

єдиний інвестиційний портал КМДА) 

% 13 100  

48 Співвідношення кількості укладених інвестиційних 

договорів до кількості інвестиційних проектів, включених до 

переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій 

% 25 100  

49 Співвідношення кількості інвестиційних проектів, 

включених до переліку об’єктів, що потребують залучення 

інвестицій, до кількості заповнених анкет ініціаторів 

% 15 73,3  

50 Розробка концепції створення індустріального парку 

«Київська бізнес-гавань» 

 

так/ні ні ні Термін виконання – 2019 рік 

Сектор 1.3. Ринок праці 

51 Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за 

методологією МОП) до економічно активного населення 

відповідного віку 

% 6,8 6,03  

52 Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну  

посаду) на кінець звітного періоду 

зареєстрованих 

безробітних / 

вакантну 

посаду 

1 1,1  

53 Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за 

методологією МОП) 

місяців 10 10,65  

54 Рівень офіційної середньомісячної заробітної плати в місті 

Києві (у розрахунку на одного штатного працівника) 

 

євро / місяць 477,7 421,36 За рахунок зростання курсу на валютному ринку 

55 грн / місяць 13806,4 13542  

                                                           
3 За останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві  (за січень-вересень 2018 року). 
4 За останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві (станом на 01.10.2018). 
5 За останніми наявними даними  Державної служби статистики України (за 2017 рік). 
6 Використано інформацію Національного банку України у 2018 року (обмінного курсу гривні до ЄВРО, в середньому за період) – 32,14 гривень за ЄВРО 

(https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080) та офіційні дані Головного управління статистики у м. Києві щодо середньомісячної заробітної плати на 

одного штатного працівника за 2018 рік - 13542 грн. 
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56 Працевлаштування зареєстрованих безробітних 

(середньозважений за місяцями) 

% до кількості 

громадян, які 

мали статус 

безробітного 

5,5 8  

57 Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної 

кількості зареєстрованих безробітних (станом на кінець 

року) 

% 37 32  

58 Динаміка доходів бюджету міста Києва від ПДФО  % 16 27,1  

Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини 

59 Динаміка доходів бюджету міста Києва від плати за землю  % 100,5 102,3  

60 Затверджений новий Генеральний план міста Києва  так / ні так ні Відсутність погодженого проекту історико-

архітектурного опорного плану у складі проекту 

нового Генерального плану міста Києва 

Доопрацьований проект історико - архітектурного 

плану у складі проекту нового Генерального плану 

міста Києва направлено на погодження до 

Міністерства культури України 

61 Динаміка доходів бюджету міста Києва від сплати податку 

на нерухоме майно  

% 100,0 167,3  

62 Кількість об’єктів будівництва в м. Києві, що порушують 

містобудівне, земельне або будівельне законодавство 

од. 100 187 Неефективна система відповідальності за 

правопорушення у сфері будівництва, зокрема за 

самочинне.  

Відсутність повноважень щодо ліквідації самочинного 

будівництво 

63 Частка площі земель міста, які були охоплені 

інвентаризацією та внесені до міського земельного кадастру 

(у загальній площі земель міста) 

% 89,5 29,0 Рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 

№ 229/6280 затверджено Міську цільову програму 

використання та охорони земель міста Києва на 2019-

2021 роки, якою передбачено завершити 

інвентаризацію земель міста Києва у 2019 році 

64 Частка площі земель міста, які були охоплені 

інвентаризацією та внесені до Державного земельного 

кадастру (у загальній площі земель міста) 

% 30 29,0 Рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 

№ 229/6280 затверджено Міську цільову програму 

використання та охорони земель міста Києва на 2019-

2021 роки, якою передбачено завершити 

інвентаризацію земель міста Києва у 2019 році 

65 Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із 

порушенням законодавства 

га 3,0 5,2 Відсутність у Департамента земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) реальних важелів 

оперативного та ефективного впливу на порушників 

земельного законодавства, а також заходів 

превентивного характеру: нормативно-правовими 

актами не передбачена можливість складання 

протоколів про вчинення адміністративних 
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правопорушень, притягнень винних осіб до 

адміністративної відповідальності, нарахування 

шкоди, завданої територіальним громадам 

66 Кількість договорів оренди земельних ділянок, за якими 

розмір орендної плати менше 3% від нормативної грошової 

оцінки (станом на кінець року) 

од. 900 250 Зміни до договорів оренди, визначених рішеннями 

Київської міської ради про приведення розміру 

орендної плати у відповідність до Податкового 

кодексу України, вносилися за згодою орендарів або у 

відповідності до рішень судів. Строк дії більшості 

таких договорів станом 01.01.2019 закінчився у 

зв’язку з чим приведення розміру орендної плати у 

відповідність до законодавства здійснюється при їх 

поновленні. Разом з тим, з внесенням змін до статті 

288 Податкового кодексу України (01.01.2017) 

внесення змін не актуальне, оскільки більшість 

орендарів мають право сплачувати оренду менше 3% 

67 Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за 

земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми 

фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки 

(протягом звітного періоду) 

% 11 20 Відповідно до Податкового кодексу України органами 

стягнення податкового боргу є виключно 

контролюючі органи, уповноважені здійснювати 

заходи щодо забезпечення погашення податкового 

боргу, а також державні виконавці в межах свої 

повноважень. 

Необхідно вжити більш ефективні заходи для 

зменшення податкового боргу до бюджету міста 

Києва, зокрема підготовка та подання документів до 

судових органів з метою його стягнення 

68 Відношення суми заборгованості зі сплати земельного 

податку (станом на кінець звітного періоду) до суми 

фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного 

періоду) 

% 13 26,7 Відповідно до Податкового кодексу України органами 

стягнення податкового боргу є виключно 

контролюючі органи, уповноважені здійснювати 

заходи щодо забезпечення погашення податкового 

боргу, а також державні виконавці в межах свої 

повноважень. 

Необхідно вжити більш ефективні заходи для 

зменшення податкового боргу до бюджету міста 

Києва, зокрема підготовка та подання документів до 

судових органів з метою його стягнення 

69 Відношення суми заборгованості по сплаті пайової участі 

(внесків) на розвиток соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за 

інженерну підготовку території згідно з укладеними 

договорами (станом на кінець звітного періоду) до суми 

фактично сплаченої  пайової участі (внесків) на розвиток 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста 

% <200 138  
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Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку 

території згідно з укладеними договорами (протягом 

звітного періоду) без урахування пені та інфляції 

70 Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів 

забудови в буферній зоні Софії Київської та Києво-

Печерської Лаври 

так / ні так так Врахування та визначення планувальних обмежень в 

проектах містобудівної документації, вихідні дані 

надаються за умов дотримання вимог 

пам’яткоохоронного законодавства, затверджених 

режимів забудови та за урахуванням Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 26 

71 Затверджена межа міста Києва так / ні ні ні Не погоджено окремими суміжними 

землекористувачами проект землеустрою щодо 

встановлення та зміни меж міста Києва 

72 Розроблена Комплексна схема транспорту міста Києва так / ні ні ні У 2018 році розпочато роботи з розробки  

Комплексної схеми транспорту міста Києва (збір 

вихідних даних, аналіз існуючого стану транспортної 

системи міста. Аналіз основних напрямків розвитку 

міста, розселення населення, розміщення установ 

містоутворюючого значення. Уточнення та оновлення 

вихідних даних для транспортної моделі міста та 

Комплексної схеми транспорту). 

Роботи продовжуються у 2019 році 

73 Кількість затверджених детальних планів територій (ДПТ), 

всього 

од. 52 5 Основними причинами затримки прийняття 

відповідних рішень є: терміни розробки та подання 

проектними організаціями проектних рішень, 

кількість та якість переданих проектних рішень 

розробником, спірні питання, що виникають під час 

громадських слухань, зміни в законодавстві, що 

тягнуть за собою доопрацювання детальних планів 

територій 

74 Кількість об’єктів – довгобудів, на яких планується 

визначити шляхи їх добудови  

од. 1 1  

75 Розроблена та затверджена програма комплексної 

реконструкції кварталів застарілої житлової забудови 

так / ні так ні Відсутність бюджетного фінансування 

76 Кількість земельних ділянок з визначеними межами, на яких 

розташовані будинки в кварталах житлової забудови 

ділянок 120 0 За результатами опрацювання переліку земельних 

ділянок під об’єктами нерухомості комунальної 

власності готувалася технічна документація щодо 

умов проведення публічних закупівель з надання 

послуг за темою: «Розробка технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва 

по об’єктах комунальної власності (об’єкти житлового 

фонду)». 

Здійснювалася підготовка умов та вимог їх виконання, 
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розроблялася тендерна документація, здійснювалися 

підготовчі роботи щодо проведення публічних 

закупівель відповідних послуг. 

Однак, торги були скасовані у відповідності до статті 

31 Закону України «Про публічні закупівлі». Наразі 

відсутня можливість визначити належного 

користувача земельних ділянок, точні площі та межі 

земельних ділянок, як наслідок неможливо оформити 

право користування земельними ділянками. Тому у 

зв’язку з ускладненнями, які можуть виникнути в 

процесі надання послуг, прийнято рішення відмінити 

процедуру закупівлі послуг 

77 Кількість охоплених  інформаційно-роз’яснювальними 

кампаніями щодо оформлення земельних ділянок  

(у т. ч. для ОСББ/ЖБК) 

ОСББ / ЖБК 500 - Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), відповідальним за 

надання інформації за показником, інформація щодо 

значення показника за 2018 рік не надана  

78 Надходження плати за землю (у т. ч. орендної плати) млрд грн 5,1 5,138  

79 Укладено договорів оренди земельних ділянок од. 450 384 Власники нерухомого майна, розміщеного на 

земельній ділянці, та які фактично використовують 

такі земельні ділянки, не зацікавлені в оформленні 

своїх прав на землю. 

Фактичні землекористувачі, використовуючи значні 

території, роками не здійснюють будь-яких дій щодо 

оформлення речових прав на земельні ділянки. 

Законодавством не передбачені заходи впливу на 

землекористувачів щодо оформлення ними права 

користування землею, оскільки зазначене є правом, а 

не обов’язком 

80 Продано земель комунальної власності га 6,0 5,09 Процес продажу земельної ділянки зумовлений 

надмірною складністю та тривалістю процедури 

оформлення прав на земельну ділянку. Значна 

кількість власників нерухомого майна не поспішає 

викупати земельні ділянки з двох основних причин: 

- потрібно одразу оплатити значний обсяг коштів, 

капіталізація яких відбуватиметься тільки у 

достроковому періоді; 

- процедура продажу земельної ділянки із земель 

державної та комунальної власності залишається 

зарегульованою,  довгостроковою. 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 
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державної адміністрації) підготовлено проект Закону 

України «Про внесення зміни до Земельного кодексу 

України щодо спрощення процедури продажу 

земельних ділянок державної та комунальної 

власності у тому числі на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» (перебуває на погоджені в 

Київській міській державній адміністрації). 

Значна кількість проектів рішень Київської міської 

ради щодо продажу земельних ділянок, підготовлених 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), не набирають голосів на 

пленарних засіданнях Київської міської ради або ж 

відхиляються 

Сектор 1.5. Туризм 

81 Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР 

(юридичні особи) 

% 42 42  

82 Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу 

міста 

тис. відвідува-

чів/рік 

80 106,7  

83 Кількість міжнародних інформаційних кампаній / заходів, 

проведених з метою просування туристичного потенціалу 

міста 

од. / рік 15 22  

84 Середня тривалість перебування туристів днів 2,1 2,5  

85 Кількість місць у колективних засобах розміщування тис. од. 21,0 21,0  

86 Кількість завантажень мобільного додатка «Kyiv City Guide» 

на персональні пристрої (після створення) 

тис. од. 6 7  

87 Кількість в’їзних відвідувачів млн осіб / рік 2,0 4,57  

88 Динаміка доходів бюджету міста Києва від туристичного 

збору 

% 0 31,5  

89 Частка доходів від туризму в ВРП міста Києва % 0,6 –8  

90 Проведення систематичних щорічних маркетингових та 

аналітичних досліджень в сфері туризму 

так / ні так так  

91 Розробка маркетингової програми розвитку туризму в 

м. Києві 

так / ні – –  

92 Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення так / ні – –  

93 Створення роз’яснювального довідника по роботі з 

іноземними туристами  

 

так / ні – –  

                                                           
7 З урахуванням іноземних та внутрішніх туристів. 
8 Статистичні спостереження не проводяться. 
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94 Вдосконалення системи збору та обробки статистичних 

даних, проведення аналізу і планування туристичної 

діяльності 

так / ні – –  

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 

95 Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ % 49 63,4 Відсутнє RAB-регулювання (новий метод 

тарифоутворення, зокрема, стимулюючий для 

енергопостачальних підприємств) 

96 Ступінь зношеності теплових мереж % 70 69  

97 Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської 

водозабірних станцій (далі – ДВНС та ДнВН)  

% 74 90,7 ДВНС/ 

90,0 ДнВНС 

Недостатнє фінансування робіт з оновлення споруд 

98 Ступінь зношеності водопровідних мереж % 65 77,2 Недостатнє фінансування робіт з оновлення мереж 

99 Ступінь зношеності каналізаційних мереж % 54 73,5 Недостатнє фінансування робіт з оновлення мереж 

100 Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії 

містом 

тис. кВт·год/ 

мешканця 

2,371 2,371  

101 Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом Гкал / 

мешканця 

2,83 2,562  

102 Загальне споживання води містом м3 / мешканця 68,0 37,0 Приведення тарифу до рівня економічно 

обґрунтованих витрат на виробництво послуг з 

водопостачання, водовідведення та встановлення 

квартирних лічильників призвело до економії води 

мешканцями та спричинило зниження фактичного 

значення індикатора  

103 Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді 

(разом з ЖБК) 

% 15 11,6 Неготовність співвласників багатоквартирного 

житлового фонду брати на себе зобов’язання щодо 

самостійного управління багатоквартирним будинком 

104 Кількість ветхих та аварійних об'єктів житлового фонду 

міста Києва (без урахування приватного сектора) станом на 

початок звітного періоду 

од. 92 88 Не визначено джерело фінансування та процедура 

відселення мешканців з ветхих та аварійних об’єктів 

житлового фонду м. Києва 

105 Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років  % 46 46  

106 Частка диспетчеризованих ліфтів  % 80 80,1  

107 Частка втрат води від подачі в мережу % 14 22 Недостатнє фінансування робіт з оновлення мереж. 

 

Діючими індивідуально технологічними нормативами 

використання питної води максимально допустима 

частка втрат та необлікованих втрат питної води з 

мережі становить 26,91% води, піднятої з усіх джерел 

питного водопостачання. Чинний норматив, 

погоджений Державним агентством водних ресурсів 

України від 02.12.2016 та Управлінням екології 

природних ресурсів Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища 
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 29.12.2016, 

затверджений розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 19.04.2017 № 469 та встановлений 

постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 11.07.2017 № 904 

108 Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації 

яких перевищує 25 років 

% 70 81,2 Недостатнє фінансування робіт з модернізації та 

встановлення теплових пунктів 

109 Зношеність підстанцій 110; 35 кВ % 70 77 Відсутнє RAB-регулювання (новий метод 

тарифоутворення, зокрема, стимулюючий для 

енергопостачальних підприємств) 

110 Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ % 62 32  

111 Споживання електроенергії комунально-побутовими 

споживачами міста Києва 

млн кВт·год 2300 2300  

112 Середня кількість відключень електроенергії на одного 

споживача впродовж року 

од. 1,61 1,61  

113 Середня тривалість відключень електроенергії  год 2,62 2,71 Через незадовільний технічний стан міських 

інженерних електромереж 

114 Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку % 96 97,24  

115 Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальними 

тепловими пунктами 

% 31,5 47  

116 Споживання теплової енергії бюджетними установами та 

організаціями міста Києва 

тис. Гкал 950 968  

117 Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста 

Києва системами регулювання споживання тепла 

% 96,5 95,5  

118 Частка житлового фонду, що знаходиться на обслуговуванні 

приватних житлово-експлуатаційних організацій 

% 30 20,5 Залежить від рішень, прийнятих співвласниками 

багатоквартирних будинків щодо обрання компанії-

управителя багатоквартирним будинком 

119 Середня тривалість надання послуг комунальним концерном 

«Центр комунального сервісу» (з моменту реєстрації 

споживача в електронній черзі) 

хв 12 13 Збільшення потоку споживачів, які звертаються за 

послугами до підрозділів Центру, та розширення 

переліку послуг, які надаються у підрозділах Центру 

120 Кількість відновлених бюветних комплексів од. 17 5 Програмою економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2018-2020 роки на 2018 рік передбачено 

будівництво 3 нових бюветних комплексів, 1 

артезіанської свердловини та 1 павільйону бюветного 

комплексу з розподільними колонками. Станом на 

31.12.2018 роботи за всіма об'єктама виконані в 

повному обсязі 
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Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність 

121 Розробка Плану сталої міської мобільності міста Києва  так/ні ні ні Розробка Плану запланована з 2019 року 

122 Розподіл поїздок за видами транспорту (modalsplit)   % пішоходи / 

% вело / % ГТ / 

% автомобіль 

33,8/ 1,8/ 

37,0/ 27,4 

34,5/ 0,5/ 

38,0/ 27,0 

 

123 Частка виділених смуг руху для наземного громадського 

транспорту до загальної протяжності магістральних шляхів 

міста  

% 8,4 9,0  

124 Охоплення паркомісцями зареєстрованих автомобілів в місті 

Києві  

паркомісць / 

1 тис. 

зареєстрованих 

авто 

2,0 38,0  

125 Середньорічна кількість оплачених годин денного 

паркування  

годин / 

машиномісце 

979,0 386,0 З введенням в експлуатацію системи оплати за 

паркування відповідно до Закону України від 

21.12.2017 № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування 

сфери паркування транспортних засобів», який 

вступив в дію 27.09.2018, значення показника 

збільшиться 

126 Кількість загиблих у ДТП осіб / 100 тис. 

мешканців 

3,6 4,7 За інформацією Управління патрульної поліції у 

м. Києві кількість загиблих у ДТП у 2018 році 

становила 139 осіб, що на 23,2% менше ніж за 

2017 рік (181 особа) 

127 Частка регульованих перехресть, обладнаних засобами 

фіксацій порушень ПДР та системами відеоспостереження  

% 13,2 16,3  

128 Довжина велосипедних шляхів (доріжок, велосмуг тощо)  км / 100 тис. 

мешканців 

3,4 1,9 У зв’язку з відсутністю бюджетних призначень 

виконання робіт щодо будівництва велосипедних 

доріжок перенесено на 2019 рік 

129 Створення транспортно-пересадочних вузлів  од. - - Роботи зі створення транспортно-пересадочних вузлів 

планується розпочати з 2019 року 

130 Впровадження рухомого складу підвищеної місткості з 

низькою підлогою: 

од.    

трамваїв 20 18 Недостатні обсяги фінансування на закупівлю 

відповідного рухомого транспорту тролейбусів 0 0 

автобусів 4 2 

131 Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів  % 55 42,7  

132 Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв  % 82 78,9  

133 Середній рівень зносу рухомого складу автобусів  % 66 75,6 Недостатні обсяги фінансування на придбання 

автобусів 

134 Середній рівень зносу рухомого складу метрополітену  % 85,25 67,04 

 

 



14 
1 2 3 4 5 6 

135 Протяжність маршрутів громадського електротранспорту 

(трамвай, тролейбус)  

км / 100 тис. 

мешканців 

45,8 41,7 Недостатні обсяги фінансування на будівництво та 

реконструкцію трамвайних колій і тролейбусних ліній 

 

136 Створення Центру безпеки дорожнього руху так / ні так так Відповідно до рішення Київської міської ради від 

23.03.2017 № 21/2243 КП «Київдорсервіс» 

реорганізовано в КП «Центр організації дорожнього 

руху» 

137 Проведення щорічного аудиту фінансової звітності КП 

«Київпастранс», КП «Київський метрополітен», КП 

«Київавтодор», КП «Київтранспарксервіс» з подальшою 

публікацією аудиторського висновку на офіційних веб-

сайтах цих підприємств 

так / ні так так  

138 Середньоденна кількість пасажирів нерейкового 

громадського транспорту 

пасажирів / 

транспортний 

засіб 

1076,0 815,0 Недостатні обсяги фінансування на придбання 

автобусів та тролейбусів 

139 Частка трамвайної і тролейбусної контактної мережі, що 

потребує заміни контактного проводу 

% 48 62 Недостатні обсяги фінансування на ремонт та заміну 

контактного проводу 

140 Частка перевезень автобусами в режимі маршрутного таксі 

від загальної кількості пасажирських перевезень 

% 20,4 9,0  

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 

141 Частка пільговиків квартирного обліку, які були забезпечені 

житлом (або поліпшили житлові умови) протягом року (у 

загальній кількості тих, що перебували на квартирному 

обліку на початок року) 

% 0,4 0,38  

142 Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які отримали житло впродовж 

року (у загальній кількості тих, що перебували на пільговому 

квартирному обліку для цієї категорії осіб) на початок року  

% 2,5 22,5  

143 Середній термін перебування на квартирному обліку 

соціально незахищених громадян (на момент отримання 

соціального житла) 

років 7,2 12 Житлові приміщення з фонду соціального 

призначення у 2018 році не надавалися  

Департаментом будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

опрацьовувалося питання щодо включення до Реєстру 

жилих приміщень житлового фонду соціального 

призначення, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 26.02.2010 № 11/3449 (зі змінами), 10 

квартир, придбаних за кошти бюджету м. Києва в 

2017 році у будинку на вулиці Ілліча, 17. Після 

присвоєння зазначеному будинку поштової адреси, 

буде підготовлено відповідний проект рішення 

Київської міської ради 
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144 Загальна кількість квартир, збудованих (придбаних) на 

умовах співфінансування 

од. 50 – Кошти на реалізацію заходу в 2018 році не 

передбачені 

145 Кількість квартир, збудованих для тимчасового проживання 

громадян та включених до  

міського фонду для тимчасового проживання громадян 

од. 40 – Кошти на реалізацію заходу в 2018 році не 

передбачені 

146 Кількість житлових будинків з числа довгобудів, будівельні 

роботи на яких будуть вестись 

од. 2 2  

147 Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у 

загальній кількості дітей цієї категорії 

% 92,4 91,2 Одними з основних причин значного зменшення 

кількості потенційних кандидатів в сімейні форми 

виховання (опікуни, прийомні батьки та батьки-

вихователі) є: 

- низький  рівень соціальної допомоги на утримання 

дитини, 

-  не вирішено питання пенсійного забезпечення 

прийомних батьків та батьків – вихователів, 

- низький рівень грошового забезпечення 

прийомних батьків та батьків-вихователів.  

Необхідно: 

- підвищити щомісячні виплати на утримання 

дитини з 2 до 3 прожиткових мінімумів, грошове 

забезпечення батькам - з 35% до 50%; 

- законодавчо врегулювати питання розміру 

пенсійного забезпечення батькам-вихователям 

148 Створення закладу на Лівому березі з надання послуг для 

осіб без постійного місця проживання 

од. – – Кошти на реалізацію заходу в 2018 році не 

передбачені 

149 Створення соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа 

од. 1 1 Відкрито гуртожиток за адресою вул. Порика, 13-Б 

150 Кількість проведених тренінгів, семінарів з підвищення 

професійної компетентності та якісного складу працівників 

соціальної сфери міста Києва 

од. 2 3  

151 Проведення заходів з підготовки спеціалістів різних сфер 

міського господарства в контексті толерантного, 

рівноправного  ставлення до осіб з інвалідністю та взаємодії 

з ними 

од. 1 1 За даними Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

152 Кількість осіб, що отримають соціальну допомогу в 

спеціалізованому закладі психоневрологічного профілю для 

осіб з інвалідністю 

осіб – – Кошти на реалізацію заходу в 2018 році не 

передбачені 

153 Кількість послуг з підвищення професійної компетентності 

працівників соціальної сфери 

 

 

од. 1500 3087  
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154 Кількість осіб, охоплених  інформаційно-просвітницькими 

заходами з питань створення позитивного соціального 

клімату та попередження негативних соціальних явищ у 

суспільстві 

осіб 10000 9426  

155 Одноразова матеріальна допомога киянам-учасникам АТО, 

особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів (далі – учасники відсічі збройної агресії), 

особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який 

брав участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на сході України (далі – бійці-

добровольці АТО у м. Києві)   

осіб 26000 26909  

156 Одноразова матеріальна допомога членам сімей киян, які 

загинули під час проведення АТО та під час відсічі збройної 

агресії, у тому числі на поховання 

осіб 650 564 Зниження значення індикатора пов’язано зі 

зменшенням кількості загиблих (померлих) киян-

учасників антитерористичної операції, що є 

позитивною тенденцією  

157 Кількість отримувачів соціальних послуг на безоплатній 

основі 

осіб 12300 12382  

158 Кількість соціально-побутових послуг тис. од. 5000,0 5447,0  

159 Кількість отримувачів соціальних послуг на платній основі осіб 70 27 Громадяни, які звертаються з питань надання платних 

послуг, після ознайомлення з тарифами 

відмовляються від їх отримання через їх високу 

вартість 

160 тис. послуг 1,0 1,2  

161 Кількість осіб з інвалідністю – отримувачів послуг 

професійної та трудової реабілітації на безоплатній основі  

осіб 1200 555 Наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України та Міністерства охорони здоров’я України від 

05.10.2005 № 308/519 визначено групи оплати праці. 

Відповідно до додатка 2 Київський міський центр 

соціальної, професійної та трудової реабілітації 

інвалідів відноситься до ІІ групи оплати праці, що 

включає в себе надання послуг 501 – 1000 особам 

162 Активні соціальні картки в системі «Картка киянина» од. 701059 741246  

163 Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним 

особам 

сімей 144615 126473 Причиною є внесення змін постановами Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2017 № 370 та від 

11.07.2018 № 548 до Порядку надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 
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01.10.2014 № 505. Це значно скоротило кількість 

сімей, одержувачів грошової допомоги 

164 Кількість  внутрішньо переміщених осіб осіб 188000 174824 Зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб 

пов’язано з поверненням людей на місця свого 

постійного проживання 

165 Кількість громадських організацій з якими здійснюється 

співпраця за програмою «Соціальне партнерство» та членів 

громадських організацій 

од. 168 142 З 2018 року фінансова підтримка надавалася за 

результатами конкурсного відбору громадським 

організаціям виключно на реалізацію ними соціальних 

проектів (зміна умов Порядку відбору громадських 

організацій для надання фінансової підтримки з 

бюджету міста Києва) 

166 тис. осіб 81,7 510,0  

167 Кількість заходів, проведених в рамках  програми 

«Соціальне партнерство» 

од. / 

охоплених, тис. 

осіб 

17/149,0 16/250,5 Загальноміський захід з нагоди річниці вигнання 

нацистів з України та загальноміський захід з нагоди 

річниці вигнання нацистів з міста Києва об’єднано в 

один захід «з нагоди річниці вигнання нацистів з 

України та міста Києва» 

168 Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю осіб 310 367  

169 Кількість осіб, забезпечених продуктами харчування та 

товарами першого вжитку 

осіб 117524 69736 Реалізація зазначеного заходу потребує проведення 

торгів відповідно до процедури визначеною Законом 

України «Про публічні закупівлі». У зв’язку з 

вищезазначеним видача продуктових наборів була 

затримана 

170 Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку 

громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги 

або потрапили в складні життєві обставини 

так / ні так ні Проводиться дослідна експлуатація платформи 

надання електронних послуг програмного модулю 

«Соціальні послуги» в компонентах: 

- «Надання одноразової адресної допомоги; 

- «Інтелектуальний центр реабілітації»; 

- «он-лайн запис на прийом». 

Також проводиться навчання працівників, 

опрацьовуються пропозиції щодо ефективної роботи 

електронного сервісу 

171 Частка осіб, які були внесені до єдиної інформаційно-

аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, 

виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві 

обставини, у загальній чисельності таких осіб (після 

створення) 

% – – Не створення єдина інформаційно-аналітична система 

обліку громадян, які отримують пільги, виплати, 

соціальні послуги або потрапили в складні життєві 

обставини 

172 Відсоток комунальних закладів та установ соціальної, 

культурної, медичної, освітньої, спортивної, торговельної, 

адміністративної сфер, в яких забезпечено доступність та 

комфортність для осіб з інвалідністю 

% 55 43 Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 

№ 460/6511 затверджено Міську комплексну цільову 

програму «Київ без бар’єрів» на 2018–2021 роки», яка 

передбачає, серед іншого, обладнання (дообладнання) 

житлових будівель пандусами, обладнання існуючих 
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об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, 

вулично-дорожньої мережі спеціальними та 

допоміжними засобами тощо 

173 Забезпечення соціальними послугами % 15 80  

Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя 

174 Очікувана тривалість життя при народженні  років 74,3 74,69  

175 Смертність населення у працездатному віці  випадків / 

1 тис. 

мешканців 

3,6 3,89 Незначне зростання смертності відбулося, зокрема, за 

рахунок хвороб системи кровообігу, злоякісних 

утворень, хвороб органів травлення (одночасно 

зниження смертності зафіксоване від травм та 

нещасних випадків). 

Суттєвий вплив на цей показник має віковий склад 

населення. Київ, як і більшість столиць економічно 

розвинутих країн Європи, відноситься до міст із 

населенням, в якому частина осіб віком 65 років і 

старше перевищує 10% чисельності населення, а саме: 

станом  на 01.01.2018 – 14,6% проти 12,9% станом на 

01.01.2014 (за наявними даними офіційної 

статистики).  

Негативні чинники, що вплинули на значення 

індикатора: 

- відсутність 100% фінансування міських цільових 

програм: «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки, Протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, 

Протидії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки; 

- недостатнє оснащення консультативно-

діагностичних центрів м. Києва обладнанням для 

раннього виявлення кардіологічних захворювань; 

- необхідність внесення змін до Національного 

переліку основних лікарських засобів, які не входять 

до стандартів та протоколів лікування хворих, зокрема 

для лікування онкологічних захворювань, лікування 

хворих на вірусних гепатит С, хворих на рідкісні 

орфанні захворювання тощо, 

- низький рівень функціонування Київського центру 

трансплантації кісткового мозку та забезпечення 

населення м. Києва усіма видами трансплантації; 

- невирішеність питання створення госпітального 

округу в м. Києві у зв’язку з відсутністю відповідних 

змін у діючій нормативній базі МОЗ України (зокрема 

                                                           
9 За даними Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (очікувані дані). 
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до наказу МОЗ України від 28.10.2002 № 385); 

- невирішеність питання щодо кадрового 

забезпечення столичної медичної галузі за рахунок 

підвищення рівня заробітної плати медичних 

працівників, забезпечення мотиваційних виплат 

(стимулюючі (муніципальні) надбавки) за складність 

та напруженість роботи і підвищення соціального 

статусу (забезпечення муніципальним житлом та 

гуртожитками); 

- необхідність подальшого розвитку інституту 

громадського здоров’я, підвищення чутливості влади 

до потреб населення в охороні здоров’я (запобігання 

та профілактика захворювань, збереження здоров’я 

громадян міста Києва, комунікативний та 

лабораторний напрямок роботи) тощо 

176 Відношення заробітної плати у галузі охорони здоров’я до 

середньої заробітної плати в м. Києві 

% 60 62,79 
 

177 Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей, у 

т. ч. 

осіб / 10 тис. 

мешканців 

86 84,59 У 2018 році внаслідок проведення заходів з 

оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, зокрема 

шляхом створення комунальних некомерційних 

підприємств, відбулося скорочення кількості закладів 

охорони здоров’я, які входять до сфери управління 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та управлінь охорони здоров’я 

районних в місті Києві державних адміністрацій до 

145 од. (у 2017 році – 157 од.).  

Питання кадрового забезпечення закладів охорони 

здоров’я, що знаходяться у сфері управління 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), залишається одним із основних 

напрямків роботи міської влади, завдяки чому 

зазначений показник залишається сталим впродовж 

останніх двох років (у 2017 році він дорівнював 41,8) 

178 у закладах охорони здоров’я сфери управління ДОЗ осіб / 10 тис. 

мешканців 

42,8 42,09 
 

179 Частка КНП у структурі комунальних закладів охорони 

здоров’я 

% 30 32,4 
 

180 Смертність дітей у віці до 1 року випадків/1 тис. 

ново-

народжених 

5,8 5,39 
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181 Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги од. / 10 тис. 

мешканців 

0,6 0,57 Рівень заробітної плати лікарів екстреної медичної 

допомоги призводить до плинності кадрів та не 

сприяє залученню молодих спеціалістів до роботи в 

службі екстреної медичної допомоги.  

Крім того, для отримання всіх максимальних надбавок 

необхідний стаж роботи лікаря не менше 7 років.  

Існує також проблема забезпечення медичних 

працівників екстреної медичної допомоги 

муніципальним  житлом та гуртожитками 

182 Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги % 50 47 Київською міською владою системно проводиться 

робота з вирішення питання оновлення діючого 

автопарку екстреної медичної допомоги, у рамках якої 

у 2018 році придбано 24 автомобілі швидкої медичної 

допомоги марки Citroen і Ford із сучасним медичним 

обладнанням для потреб Центру екстренної медичної 

допомоги та медицини катастроф на суму 50 млн грн 

183 Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка 

доїзду до 10 хв на екстрені випадки)  

% 88 88,19 
 

184 Середні строки лікування на ліжках стаціонарів дні 9,5 10,19 Остаточний термін формування звітності за цим 

показником – лютий 2019 року.  

За попереднім аналізом, у 2018 році в системі 

стаціонарних закладів охорони здоров’я відбулися 

певні зміни в частині відкриття нових підрозділів 

охорони здоров’я (відділів), зокрема шляхом 

перепрофілювання існуючих ліжок, які передбачають 

більш тривалі терміні лікування 

185 Рівень смертності на 1 тис. населення ‰ 10,0 10,99 Причини недосягнення прогнозного значення 

індикатора співпадають з причинами, вказаними про 

виконання індикатора 175 

186 Реконструкція закладів охорони здоров’я та приведення їх у 

відповідність до сучасних потреб 

од. 7 1 У 2018 році завершено роботи з реконструкції 

приймального та спеціалізованих відділень Київської 

міської клінічної лікарні № 12 на 

вул. Підвисоцького, 12-А у Печерському районі 

(ІV пусковий комплекс І черги реконструкції). 

Роботи на інших об’єктах виконувалися відповідно до 

календарного плану-графіку та доведених коштів, 

передбачених замовнику робіт 

187 Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я та оновлення 

їх матеріально-технічної бази 

од. 306 269 Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) були передбачені видатки на 2018 рік у 

сумі 308 749,2 тис. грн (269 об’єктів) відповідно до 

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

від 29.12.2018 № 2385 «Про внесення змін до 

адресного переліку об’єктів для капітального ремонту 

в межах бюджетних призначень на 2018 рік, 

затверджених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)»  

188 Будівництво нових закладів охорони здоров’я та  

забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою  

од. 2 0 Роботи у 2018 році виконувалися відповідно до 

календарного плану графіку та доведених коштів, 

передбачених замовнику робіт 

189 Введення в дію амбулаторій сімейної практики од. 0 0  

190 Запровадження та функціонування автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я еHealth (у районах міста) 

од. 10 10  

191 Кількість закладів, де впроваджено медичні електронні 

системи еHealth, електронна реєстратура та електронний 

рецепт 

од. 43 44 

(еHealth та 

електронна 

реєстратура) 

 

192 Виявлення та взяття під медичне спостереження людей, які 

живуть з ВІЛ 

осіб 2800 1847 Позитивний вплив на значення цих показників 

матиме: 

- побудова нової системи громадського здоров’я у 

м. Києві, першим кроком у напрямку якої стало 

створення та початок функціонування у 2018 році 

КНП «Київський міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

основними функціями якого є: запобігання, 

збереження та профілактика здоров’я громадян міста 

Києва, комунікативний та лабораторний напрямок 

роботи; 

- подальша реалізація проекту «Лікар у Вашому 

домі» (розпочато з 25.06.2018), яким передбачено 

створення умов для максимального наближення 

медичної допомоги до киян, залучення їх до зручних 

та швидких обстежень, зокрема можливість зробити 

експрес-тест на ВІЛ-інфекцію; 

- продовження проведення широкої інформаційно-

профілактичної роботи серед населення з питань 

дотримання здорового способу життя, організації Днів 

здоров’я, Днів відкритих дверей, масових вуличних 

оздоровчо-просвітницьких акцій тощо 

 

193 Охоплення медичним спостереженням людей, які знають 

про свій ВІЛ-статус 

осіб 17900 14020 

194 Розширення доступу до антиретровірусної терапії курсів 3000 1839 
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195 Охоплення (на кінець року) лікуванням людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІДом 

осіб 15704 9572 Невиконання показника в основному відбулося за 

рахунок пацієнтів, що взяті під медичне 

спостереження у попередні роки, з якими втрачено 

контакт 

196 Смертність від туберкульозу  осіб / на 

100 тис. 

населення 

5,5 4,39  

197 Виявлення хворих на туберкульоз  осіб / на 

100 тис. 

населення 

62,3 46,69 Остаточний термін формування звітності за цим 

показником – лютий 2019 року.  

Протягом останніх років відбулося зниження 

первинної захворюваності на туберкульоз серед киян: 

з 45,4 випадків первинної захворюваності на 

туберкульоз на 100 тис. населення у 2015 році до           

42,5 випадків на 100 тис. населення у 2017 році. 

Одним з негативних факторів стала внутрішня 

міграція населення (за 11 місяців 2018 року рівень 

міграційного приросту у м. Києві збільшився 

порівняно з відповідним періодом 2017 року у 

3,5 раза). 

Позитивний вплив матиме побудова нової системи 

громадського здоров’я у м. Києві, першим кроком у 

напрямку якої стало створення та початок 

функціонування у 2018 році КНП «Київський міський 

центр громадського здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), основними функціями якого є: 

запобігання, збереження та профілактика здоров’я 

громадян м. Києва, комунікативний та лабораторний 

напрямок роботи 

198 Створення КНП шляхом реорганізації закладів охорони 

здоров’я 

од. 3 3  

199 Створення диспетчерської служби територіальних відділень 

невідкладної медичної допомоги в Голосіївському, 

Деснянському, Печерському, Солом’янському, 

Шевченківському районах 

од. 5 0 З 01.09.2018 змінено формат діяльності служб 

екстреної та невідкладної медичної допомоги з 

моменту отримання виклику лікаря за єдиним 

телефоном 103 до його виконання. 

На сьогодні бригади невідкладної медичної допомоги 

ЦПМСД підпорядковуються Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва 

 

200 Створення центру серцево-судинної патології у складі 

Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги 

од. 1 0 Роботи на етапі завершення, орієнтовний термін –             

кінець І кварталу 2019 року 
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201 Введення в дію Центру паліативної допомоги дітям 

міста Києва на базі Київської міської клінічної шкірно-

венерологічної лікарні 

од. 1 0 Роботи призупинено.  

У 2018 році кошти, передбачені на реконструкцію, 

були перерозподілені на інші об’єкти 

202 Створення Київського міського центру нефрології та діалізу од. 1 1 Розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 04.12.2018 № 2182 затверджено 

Статут комунального некомерційного підприємства 

«Київський міський центр нефрології та діалізу» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

203 Укомплектованість лікарськими кадрами, які надають 

екстрену медичну допомогу 

% 79,5 73,5 Рівень заробітної плати лікарів екстреної медичної 

допомоги призводить до плинності кадрів та не 

сприяє залученню молодих спеціалістів до роботи в 

службі екстреної медичної допомоги.  

Крім того, для отримання всіх максимальних надбавок 

необхідний стаж роботи лікаря не менше 7 років.  

Існує також проблема забезпечення медичних 

працівників екстреної медичної допомоги 

муніципальним  житлом та гуртожитками 

204 Укомплектованість середнім медичним персоналом, які 

надають екстрену медичну допомогу 

% 89,6 91,9  

205 Кількість проведених кінно-спортивних змагань  од. 39 39  

206 Кількість дітей з інвалідністю, що пройшли реабілітацію в 

благодійній організації «Іпотерапевтичний центр «Спіріт», 

яка функціонує на території КП «Київський іподром» 

осіб 90 150  

207 Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та 

спорт у загальних видатках бюджету міста Києва 

% 1,6 1,0 Збільшено загальні видатки бюджету міста Києва на 

2018 рік, в яких частка видатків на галузь «Фізична 

культура та спорт» фактично становила 1% 

208 Кількість населення міста Києва, охопленого всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої роботи 

% 11,0 11,1  

209 Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної 

чисельності дітей віком до 17 років 

% 11,8 11,9  

210 Охоплення осіб з інвалідністю всіма видами фізкультурно-

оздоровчої роботи 

% 1,0 1,7  

211 Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які 

використовуються у вільний від занять час для тренувань 

ДЮСШ 

% 45 52  

212 Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають 

власні навчально-тренувальні бази 

% 19 23  



24 
1 2 3 4 5 6 

213 Кількість проведених масових спортивних  заходів од. 60 3610 Відхилення показника пояснюється тим, що 

громадські організації, які подавали пропозиції до 

календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2018 рік, 

відмовилися від проведення зазначених заходів 

214 Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, що отримують фінансову підтримку 

од. 16 16  

215 Створення сучасних багатофункціональних навчально-

тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів 

од. 1 0 У 2018 році проводилася робота з реконструкції 

легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної 

майстерності (із збереженням функцій) на 

просп. П. Тичини, 18 у Дніпровському районі м. Києва 

(плановий обсяг робіт – 80880,8 тис. грн, виконано 

робіт на суму 70694,4 тис. грн (87,4%)) 

216 Кількість новостворених, збудованих спортивних зон в 

місцях масового відпочинку киян (у т. ч. парки, сквери, 

пляжі) 

од. 15 9 У 2018 році через відсутність належного фінансування 

встановлено 9 спортивних майданчиків у місцях 

масового відпочинку киян 

217 Придбання спортивного обладнання довгострокового 

користування для ДЮСШ 

млн грн 9,0 21,8  

218 Кількість спортивних гуртків в ЗЗСО од. 1750 1800  

Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля 

219 Індекс забруднення атмосфери середній по місту  умовних од. високий 

(7,0–14,0) 

Високий 

(9,1) 

Дані за 2017 рік.  

Інформація за 2018 рік буде оприлюднена 01 квітня 

2019 року 

220 Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється 

моніторинг екологічного стану якості води відповідно до 

вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС 

% 40 50  

221 Динаміка обсягу побутових відходів,  

накопичених у спеціально відведених місцях, по 

відношенню до попереднього року (розраховується по 

об’єму) 

% 10,3 15,4  

222 Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною 

схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) 

% 6,5 6,5  

223 Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених 

відходів) 

% 18 18,2  

224 Частка перероблених відходів (від загального обсягу 

утворених відходів) 

% 011 21,612 Відсутність сміттєпереробних підприємств 

                                                           
10 Кількість масових спортивних заходів, проведених Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 
11 У місті Києві відсутні потужності (підприємства), які спеціалізуються на переробці відходів. 
12 Дані за 2017 рік надані суб’єктами господарювання, що впровадять господарську діяльність у сфері поводження з відходами (відходи, які були утворені в м. Києві та 

вивезені на переробку за межі регіону). 
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225 Площа земель природно-заповідного фонду тис. га 14,42 14,47  

226 Забезпеченість зеленими зонами загального користування м2 / мешканця 21,6 22,85 Дані за 2017 рік.  

Інформація за 2018 рік буде оприлюднена 01 квітня 

2019 року 

 

Сектор 2.6. Публічний простір 

227 Запровадження інструменту «Я – інспектор благоустрою» так / ні ні ні  

228 Частка модульних АГЗП у місті Києві, встановлених з 

порушенням вимог Правил благоустрою міста Києва (від 

загальної кількості таких об’єктів)  

% 0 100 Оскарження дій Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) в судовому порядку 

229 Частка демонтованих модульних АГЗП у кількості 

виявлених модульних АГЗП, що встановлені з порушенням 

вимог Правил благоустрою міста Києва  

% 100 50 Оскарження дій Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) в судовому порядку 

230 Кількість рекламних носіїв у м. Києві од./км2 32,5 79,7 За рахунок будівництва нових офісних, торгових та 

житлових комплексів збільшується кількість фасадних 

рекламних засобів (у зв’язку з цим вважаємо за 

доцільне переглянути прогнозоване значення 

індикатора) 

231 Кількість міських пляжів, облаштованих інфраструктурою 

для осіб з інвалідністю  

од. 6 6  

232 Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста  од. 10 17  

233 Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до 

кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом 

звітного періоду) 

% 50 100  

234 Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній 

кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець 

звітного періоду) 

% 55 91,2 Штучне завищення показника через відсутність 

обов’язкової реєстрації котів (проводиться за 

бажанням нового власника) 

235 Співвідношення кількості місць у притулках для 

безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин  

% 40 33,3 Діючий притулок у селі Нове Залісся потребує 

модернізації задля збільшення кількості місць та 

поліпшення якості умов утримання безпритульних 

тварин 

236 Кількість тимчасових споруд для ведення підприємницької 

діяльності  

од. / тис. 

мешканців 

2,4 2,15 Впорядкування тимчасових споруд на території міста 

Києва та не дотримання суб’єктами господарювання 

умов договору пайової участі в утриманні об’єкта 

благоустрою 

237 Загальна площа рекламних носіїв у місті Києві  км2 500 501 За рахунок будівництва нових офісних, торгових та 

житлових комплексів збільшується кількість фасадних 

рекламних засобів, у зв’язку з чим збільшується 

загальна площа рекламних носіїв у місті Києві 

238 Частка нелегальних рекламних носіїв (від загальної кількості 

таких об’єктів) у м. Києві 

% 38 82 Збільшено кількість обстежень території міста, за 

результатами чого виявляється більше нелегальних 

рекламних засобів 
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239 Частка нелегальних тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності (від загальної кількості таких 

об’єктів) 

% 20,2 3,3  

240 Кількість працюючих ринків у м. Києві13  од. 84 84  

241 Кількість демонтованих (переміщених) засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі  

 

од. 100 1032  

Сектор 2.7. Адміністративні послуги 

242 Середній час очікування заявника у черзі ЦНАПу хв 25 20  

243 Кількість  ЦНАПів у місті Києві (центри та їх територіальні 

підрозділи) 

од. 16 14  

244 Частка адміністративних послуг, що надаються в 

електронному вигляді, до загального переліку 

адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи  у 

місті Києві (станом на кінець звітного періоду) 

% 10 3,3 Для запровадження надання окремих 

адміністративних послуг в електронному вигляді 

необхідно внести зміни до нормативно-правових актів 

245 Пропускна спроможність ЦНАПу відвідувачів / 

день 

7300 8500  

246 Відношення розміру середньої заробітної плати 

адміністратора ЦНАПу до середньомісячної номінальної 

заробітної плати по місту Києву 

% 80 97  

247 Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення 

переліків адміністративних послуг, які надаються через 

центри надання адміністративних послуг у місті Києві» у 

міському ЦНАПі 

% 70 100  

248 Частка позитивних відгуків про роботу ЦНАПів % 70 76  

249 Кількість створених нових територіальних підрозділів 

ЦНАПів 

од. 2 1 Створено філію ЦНАП Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

(бульв. Чоколівський, 40) 

250 Кількість реконструйованих та модернізованих існуючих 

ЦНАПів  

од. 1 _ Роботи з модернізації та реконструкції ЦНАПів у 

2018 році не передбачені 

 

251 Розробка та затвердження єдиного стандарту організації 

надання адміністративних послуг у м. Києві 

так / ні так так Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України у 2017 році розроблені Єдині вимоги 

(стандарт) до якості обслуговування відвідувачів 

центрів надання адміністративних послуг, які 

впроваджені в ЦНАПах м. Києва 

 

 

 

 

                                                           
13 Після проведення реконструкції зазначені підприємства перетворюються на торговельно-сервісні комплекси з надання населенню широкого спектра послуг. 
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Сектор 2.8. Освіта 

252 Кількість дітей у ЗДО на 100 місць дітей 120 106,214  

253 Середній бал зовнішнього незалежного оцінювання серед 

випускників міста Києва з: української мови та літератури, 

математики, історії 

балів 156 154,4 При плануванні значення індикатора враховувалося, 

що зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть 

виключно випускники закладів загальної середньої 

освіти. Проте, у 2018 році, вперше, до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання залучено учнів 

професійних (професійно-технічних) закладів освіти. 

Результати - 2017: Українська мова – 162,2 балів; 

Математика – 156,3 балів; Історія України – 

144,8 балів 

254 Частка випускників закладів загальної середньої освіти (далі 

– ЗЗСО), які отримали за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури 

160 балів і вище, до загальної кількості учнів, які проходили 

тестування з української мови та літератури 

% 30 59  

255 Кількість позашкільних гуртків науково-технічного 

спрямування 

од./до 

кількості ЗЗСО 

1,3 1,6  

256 Охоплення дітей позашкільною освітою % 32 32  

257 Частка приватних ЗДО у загальній кількості ЗДО м. Києва % 7 9,4  

258 Частка приватних ЗЗСО у загальній кількості ЗЗСО м. Києва % 11,0 13,0  

259 Кількість класів з інклюзивною формою навчання од. 240 370  

260 Забезпеченість учнів ЗЗСО комп’ютерами комп’ютерів/ 

100 учнів 

24 1015 Основними причинами недосягнення індикатора є: 

- збільшення кількості учнів ЗЗСО на 14 тис.; 

- збільшення вартості комп’ютерної техніки 

261 Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі 

освіти до середньомісячної заробітної плати в м. Києві 

% 83 74 Щорічно у бюджеті міста Києва передбачаються 

надбавки педагогічним працівникам відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України: 

- від 30.08.2002 № 298 – у розмірі до 50% за 

складність та напруженість; 

- від 23.03.2011 № 373 – у розмірі 20% за 

престижність праці. 

Інші нормативно-правові підстави щодо підвищення 

заробітної плати відсутні 

262 Охоплення дітей закладами дошкільної освіти  

 

 

 

% 67 73,6  

                                                           
14 За оперативними даними за закладами комунальної власності Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 
15 Дані станом на вересень 2018 року. 
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Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист 

263 Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень злочинів / 

1 тис. 

мешканців 

21,0 18,8  

264 Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості 

виявлених злочинів у поточному році 

% 25 28  

265 Середній час очікування наряду поліції хв <16 14  

266 Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я 

особи 

злочинів / 

10 тис. 

мешканців 

17 9  

267 Кількість рятувальників (КАРС) на 10 тис. населення осіб / 10 тис. 

мешканців 

1,4 0,35 Додаткові підрозділи лівобережного загону 

Шевченківського та Солом’янського районних взводів 

не створено у зв’язку з відсутністю фінансування у 

бюджеті міста Києва на 2018 рік на зазначені цілі 
268 Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації хв <20 60 

269 Кількість виданих погоджених технічних умов та технічних 

висновків щодо відведення земельних ділянок в 

користування на забудову в зсувонебезпечних зонах міста 

од. 510 524  

270 Площа зсувонебезпечних ділянок та територій міста, що 

потребують постійного обстеження гідрогеологічною 

службою КП «СУППР» 

га / рік 4200 4200  

Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві 

Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина 

271 Кількість об’єктів культурної спадщини, що потребують 

капітальних ремонтно-реставраційних робіт   

од. 340 248  

272 Кількість об’єктів культурної спадщини, де будуть проведені 

роботи з реставрації та створені умови для сучасного 

використання таких об’єктів (у т. ч. їх пристосування до 

туристичної та музейної діяльності) 

од. 12 2 Ремонтно-реставраційні роботи проводилися в межах 

фінансування, передбаченого на 2018 рік 

273 Кількість розроблених програм із залучення грантів, 

благодійних коштів та інвестицій 

од. – -  

274 Частка об’єктів культурної спадщини міста Києва, для яких 

розроблено необхідну облікову документацію нового зразка 

% 45 45  

275 Динаміка кількості об’єктів культурної спадщини 

міста Києва 

% >0 >0  

276 Створення публічного міського електронного каталогу 

пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури та 

археології  

так / ні так так  

277 Частка об’єктів культурної спадщини міста Києва, що 

внесена до публічного міського електронного каталогу 

пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури та 

археології 

% 40 15 Наповнення програмного модуля «Культурна 

спадщина міста Києва» у складі інформаційно-

аналітичної системи «Майно» уповільнювалося з 

технічних причин 
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278 Кількість пам’яток  культурної спадщини, на які будуть 

розроблені паспорти нового зразка 

од. 10 14  

279 Кількість виявлених нових об’єктів для занесення до 

Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини з 

подальшим їх поданням до включення до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України 

од. 3 15  

280 Кількість розробленої пам’ятко-охоронної документації з 

визначенням територій, меж та режимів зон охорони об’єктів 

культурної спадщини 

од. 2 3  

281 Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста 

Києва» та інтерактивної карти об’єктів культурної спадщини 

міста Києва  

так / ні ні ні  

282 Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу 

«Культурна спадщина міста Києва» (після його створення) 

тис. відвідува-

чів /рік 

- -  

283 Кількість проведених  загальноміських офіційних заходів з 

нагоди державних, міських свят та знаменних дат, 

відзначення річниць та пам’ятних дат та проведених засідань 

Комісії з питань найменувань та Комісії з питань 

встановлення пам’ятних знаків в місті Києві 

од. 26 28  

Сектор 3.2. Культура 

284 Кількість платних відвідувань музеїв тис. осіб 413,3 457,45  

285 відвідувачів 

музеїв / 

мешканців 

міста 

0,14 0,15516  

286 Кількість платних відвідувань театрів тис. осіб 680,9 540,91 1. Відсутність повноважень щодо збору та 

узагальнення статистичної звітності за закладами 

культури державної та приватної форми власності.  

2. Не планується побудова нових приміщень для 

театрів комунальної форми власності 

287 відвідувачів 

театрів / 

мешканців 

міста 

0,24 0,2216 

288 Кількість концертів  од. 500 532  

289 Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності 

міста Києва)  

од. / 1 тис. 

мешканців 

7 716  

290 Кількість виставок (у музеях комунальної власності 

міста Києва та центральних міських бібліотеках)  

од. / 100 тис. 

мешканців 

17 3216  

291 Кількість комунальних закладів культури та мистецтва, що 

потребують капітального ремонту 

од. 8 8  

292 Кількість оцифрованих музейних предметів од. 3500 2087 Застаріле технічне обладнання 

293 Оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на електронних носіях) од. 140000 91765 Збільшення вартості книжкової продукції 

                                                           
16 Враховано оперативні дані Головного управління статистики у м. Києві щодо чисельності наявного населення міста Києва (станом на 01.12.2018). 
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294 Кількість нових бібліотечних просторів од. 3 1 Відкрито оновлений простір Бібліотеки для дітей на 

базі Бібліотеки Подільського району м. Києва для 

дітей на вул. Межигірській, 25. 

Відкриття оновлених просторів бібліотек заплановано 

у 2019 році  

295 Співвідношення середньомісячної заробітної плати 

працівників галузі культури до середньомісячної заробітної 

плати в м. Києві  

% 82 71,217 Відсутність нормативно-правових документів щодо 

підвищення заробітної плати 

296 Чисельність киян – призерів міжнародних та творчих 

конкурсів (з числа творчих працівників комунальних 

закладів культури, учнів і студентів комунальних початкових 

спеціалізованих та вищих мистецьких навчальних закладів) 

осіб за рік >2000 >2000  

297 Кількість заходів, направлених на просування мистецьких 

проектів 

од. 20 20  

298 Кількість міжнародних мистецьких проектів та фестивалів, в 

яких візьмуть участь київські заклади культури 

од. 4 11  

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста 

299 Частка доходів бюджету міста Києва без врахування 

трансфертів з державного бюджету (у відсотках від 

загальних доходів міста) 

% 73,5 73,1  

300 Кількість реалізованих пілотних проектів із застосуванням 

механізму державно-приватного партнерства 

од. – – Термін виконання – 2020 рік 

301 Кількість проектів із залучення коштів міжнародних 

фінансових організацій та донорів 

од. 1 1 Проект «Надання підтримки місту Києву у 

впровадженні Відкритого бюджету» з Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

ГмбХв 

302 Кількість проведених  консультацій з громадськістю од. 200 212  

303 Кількість проведених щорічних громадських експертиз од. 1 1  

304 Кількість проведених соціологічних, аналітичних 

досліджень та опитувань 

од. 2 2  

305 Затверджена концепція «Комунікативна стратегія 

міста Києва на 2020–2025 роки»  

так / ні ні ні  

306 Створення Центру публічної комунікації та інформації так / ні ні так Рішення Київської міської ради від 29 листопада 

2018 року № 224/6275 

307 Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА тис. 

відвідувачів / 

рік 

580 269,8 У 2018 році модернізовано Єдиний веб-портал 

територіальної громади міста Києва та змінено 

формат сайту з https://old.kyivcity.gov.ua/ на 

https://kyivcity.gov.ua/ 

                                                           
17 Враховано оперативні дані Головного управління статистики у м. Києві щодо середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника (станом на 

01.12.2018). 

https://old.kyivcity.gov.ua/
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308 Обсяг коштів, передбачених на «Громадський бюджет» млн грн 100,0 149,2  

309 Запровадження сервісу онлайн-оцінювання діяльності 

КМДА 

так / ні ні ні  

310 Впровадження системи внутрішнього контролю COSO так / ні ні ні  

311 Створення публічного реєстру активів міста Києва так / ні ні ні  

312 Створення бази даних майна територіальної громади 

міста Києва, із наповненням її інформацією щодо 

використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника 

тощо, в рамках концепції Kyiv Smart Сity 

так / ні ні ні  

313 Забезпечення державної реєстрації речових прав об’єктів 

нерухомості комунальної власності міста 

% загального 

обсягу 

30 39,1 Загальна кількість об’єктів нерухомого майна станом 

на 01.01.2019 становила 10358, з них зареєстровано – 

4052 

314 Частка розглянутих електронних петицій (на які надано 

офіційні відповіді КМДА) серед тих, що були підтримані 

(пройшли встановлений бар’єр) 

% 100 100  

315 Кількість щорічних заходів з питань розвитку 

громадянського суспільства, в т.ч. з Громадською радою, 

Координаційною радою з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації), неурядовими організаціями, населенням, 

державними службовцями 

од. 63 73  

316 Кількість зареєстрованих органів самоорганізації населення, 

які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва 

од. 109 107 Залежить від кількості звернень органів 

самоорганізації населення щодо отримання фінансової 

підтримки з бюджету міста Києва 

317 Кількість реалізованих ресурсів на виконання проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 

тис. грн 2500,0 2439,5 Економія виникла завдяки використанню системи 

публічних закупівель «ProZorro» 

318 Рівень поінформованості щодо реалізації завдань міської 

політики шляхом опитування громадської думки 

% 25 40  

 

 


