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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Звіт голови Київської міської державної адміністрації про результати 

діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з питань соціально-економічного розвитку м. Києва у 

2014 році та про виконання покладених на нього повноважень підготовлено 

відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та статті 30 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».  

Структура звіту відповідає Переліку основних питань, що підлягають 

висвітленню у щорічних звітах голів обласних, Київської і Севастопольської 

міських державних адміністрацій, який затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2000 року № 388. 

 

1.1 Адміністративно-територіальний устрій 
 

Столиця України, місто Київ, - одне з найбільших міст Європи, політичний, 

адміністративний, науково-освітній, культурний, духовний центр України. 

В адміністративних межах загальна площа м. Києва складає 83,6 тис. га 

(835,6 кв. км). 

Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають 

10 районів в місті згідно рішення Київської міської ради від 30.01.2001 

№162/1139 «Про адміністративно-територіальний устрій м. Києва». Межі 

адміністративних районів м. Києва затверджені рішеннями Київської міської 

ради від 27.04.2001 №280/1257 «Про межі нових адміністративних районів 

м. Києва та організаційні заходи по проведенню адміністративно-територіальної 

реформи» та від 29.11.2001 №126/1560 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення Київської міської ради від 27.04.2001 №280/1257». 

 

№ 

з/п 

Найменування міста,  

районів у місті 

Територія, 

га
1
 

Чисельність наявного 

населення станом на 

01.01.2015, осіб
2 

 м.Київ 83558 2888,0 

 райони у місті Києві   

1. Голосіївський 16055 244,2 

2. Дарницький 12909 329,4 

3. Деснянський 14736 367,1 

4. Дніпровський 6665 353,0 

5. Оболонський 10865 319,6 

6. Печерський 1956 149,2 

7. Подільський 3404 196,3 

8. Святошинський 10256 340,4 

9. Солом’янський 4051 360,5 

10. Шевченківський 2661 229,3 
1
 Уточнена інформація Департаменту земельних ресурсів (лист від 17.01.2014 

№05707-566). 
2 

Дані попередні (офіційний веб-сайт Головного управління статистики у м.Києві: 

http://www.gorstat.kiev.ua). 
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1.2 Населення: чисельність, склад 

 

У 2014 році столиця продовжувала зберігати лідируючі позиції серед 

регіонів України з високими темпами зростання чисельності населення як за 

рахунок природного приросту, так і за рахунок міграційного приросту. 

За попередніми даними чисельність наявного населення м. Києва станом на 

01.01.2015 становила 2888 тис. осіб. За січень-грудень 2014 року вона 

збільшилась на 19,3 тис. осіб, або на 0,7 %. 

У 2014 році природний приріст населення склав 4,8 тис. осіб, що на 473 

особи або 8,9 % менше аналогічного показника попереднього року. Коефіцієнт 

природного приросту населення на 1000 осіб склав +1,7 (по Україні - природне 

скорочення становило -3,5).  

Природний рух населення залежить від співвідношення народжуваності і 

смертності. Протягом останніх років кількість народжених в столиці 

перевищувала кількість померлих. В 2014 році народилось 34,8 тис. осіб, 

померло – 30 тис. осіб.  

Структура причин смерті населення у січні-грудні 2014 року порівняно із 

січнем-груднем 2013 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу 

складають 64,8 % від загальної кількості померлих, 17,5 % припадає на 

новоутворення, 5,8 % – зовнішні причини смерті (травми). 

Рівень дитячої смертності (без іногородніх) за 2014 рік становить 4,83 % 

(2013 рік – 6,13 %). Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року (на 1000 

живонароджених становить7,1). 

Показник міграційного приросту населення у 2014 році склав 14,4 тис. осіб, 

що становить 74,6 % від загального приросту населення Києва за цей період.  

 

1.3 Організаційно-кадрові питання місцевих державних адміністрацій 

 

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) проводиться системна робота з укомплектування міської 

державної адміністрації, її структурних підрозділів, державних та комунальних 

підприємств, установ і організацій професійно підготовленими, кваліфікованими 

кадрами, яким властива соціальна відповідальність, уміння працювати в 

сучасних умовах. 

До складу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) входить 21 структурний підрозділ: 16 департаментів, 3 

управління, Служба у справах дітей, Державний архів м. Києва.  

Чисельність посад керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно із 

штатним розписом становить 21 одиницю, з яких укомплектовано – 18 посад. 

За звітний період: 

призначено 13 керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) та 30 їх заступників, звільнено 14 керівників 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та 

20 їх заступників; 

призначено 78 осіб на посади керівників та спеціалістів апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), з яких 23 особи – на посади 

I-IV категорії, звільнено 71 особу, з яких 30 осіб – з посад I-IV категорії; 
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призначено 28 керівників, звільнено 38 керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 

м. Києва; 

погоджено призначення керівників територіальних органів ЦОВ, 

державних підприємств, установ, організацій щодо 96 осіб, а також погодження 

звільнення щодо 40 осіб. 

Здійснюється постійний моніторинг за проходженням навчання в 

Національній академії державного управління при Президентові України (далі -

НАДУ). Зокрема, надано зведену інформацію до Національного агентства 

України з питань державної служби щодо: 

перебування випускників НАДУ та магістрів державної служби на 

державній службі у виконавчому органі Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації): апарат - 31 особа; Київська міська рада - 7; 

районні в місті Києві держадміністрації - 63; департаменти виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 82 особи;  

слухачів НАДУ, які працюють в апараті виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та секретаріаті 

Київської міської ради. Зокрема, з початку навчального року розпочали навчання 

23 державних службовця, з яких: 10 керівників та 13 головних спеціалістів. 

Протягом 2014 року в Київському міському центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищили 

кваліфікацію 1875 державних службовців структурних підрозділів Київської 

міської та районних в місті Києві державних адміністрацій та 34 посадові особи 

Київської міської ради. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, 

які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 

25.01.2012 № 33/2012, організовано проведення спеціальної перевірки щодо 69 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. 

На виконання Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення 

перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, 

Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення 

влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

16.10.2014 №1025-р розпорядженням Київського міського голови від 05.12.2014 

№ 473 «Про організаційні заходи щодо виконання Закону України «Про 

очищення влади» управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

визначено відповідальним структурним підрозділом за проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, затверджено План 

організаційних заходів із забезпечення виконання у виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Закону 

України «Про очищення влади». 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199 «Про затвердження 
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Положення про формування кадрового резерву для державної служби» 

узагальнено пропозиції до кадрового резерву структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), районних в місті Києві 

державних адміністрацій та затверджено списки осіб, зарахованих до кадрового 

резерву на 2015 рік для державної служби виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) та районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Протягом 2014 року було підготовлено та проведено 4 засідання Колегії 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), на яких розглянуто 12 питань щодо життєдіяльності міста і 

напрацьовано 103 доручення. Також було проведено 88 нарад з питань 

життєдіяльності міста Києва із заступниками голови Київської міської державної 

адміністрації, головами районних в місті Києві державних адміністрацій, 

директорами департаментів, начальниками управлінь, керівниками комунальних 

підприємств, на яких було напрацьовано 870 протокольних доручень, та 5 

виїзних нарад, на яких напрацьовано 50 протокольних доручень. 

 

 

2. СТАН ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА 

 

2.1 Взаємодія з органами місцевого самоврядування 

 

В місті Києві виконуються заходи, передбачені міською комплексною 

програмою «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського 

суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.». 

Протягом звітного року забезпечувалося здійснення легалізації органів 

самоорганізації населення (далі – ОСН), які отримали дозвіл на створення відповідно 

до рішень Київської міської ради. 

Станом на 01.01.2015 в м. Києві легалізовано 126 ОСН, якими охоплено 

більше 750 жителів Києва.  

За структурою ОСН м. Києва розподіляються таким чином: будинкових 

комітетів – 52, квартальних комітетів – 8, вуличних комітетів – 4, комітетів 

мікрорайонів – 62. 

Протягом 2014 року надано 47 консультацій ініціативним групам громадян 

щодо порядку створення ОСН, підготовки фінансової та звітної документації; 

розглянуто 5 пакетів документів щодо реєстрації ОСН, за результатами чого 

зареєстровано 3 ОСН, 2 ініціативним групам громадян відмовлено у реєстрації у 

зв’язку із виявленням порушень чинного законодавства України під час 

ініціювання та створення ОСН.  

З метою надання методичної допомоги діючим ОСН, проведено 8 заходів 

(«круглих столів», зустрічей, семінарів), залучено 84 юридичні особи. 

Для інформування громадськості міста про можливості ОСН як елементів 

системи місцевого самоврядування столиці випущено бюлетень №11 «Вісника 

органів самоорганізації населення» загальним тиражем 1500 екз. 

Здійснено ряд заходів щодо підвищення кваліфікації працівників ОСН: на 

базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ та організацій проведено 2 сесії 
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навчань (квітень, листопад), видано 50 сертифікатів керівникам та секретарям 

ОСН. 

Організаційно забезпечено розробку, обговорення, погодження проекту 

рішення Київради «Про затвердження Положення про здійснення органами 

самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт у 

житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва». 

Прийнято рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 372/372.  

 

2.2. Соціально-економічний розвиток міста, зокрема стан виконання  

Програми економічного і соціально розвитку міста Києва у 2014 році 

 

На загальну економічну ситуацію в місті у 2014 році негативно вплинули 

несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура та ризики з боку зовнішніх 

факторів, окупація Криму та агресія на сході країни з боку Російської Федерації, 

згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів 

їх реалізації на майбутній період.  

Крім того, до сповільнення основних показників розвитку столиці призвели 

відсутність системних економічних реформ в країні та місті, корупція та дефіцит 

бюджетних коштів, які обумовили кризові явища в економіці, прискорення 

інфляційних процесів через девальвацію гривні й підвищення тарифів на 

природний газ та електроенергію. 

Діяльність міської влади в 2014 році була спрямована на: 

забезпечення комплексного підходу до реалізації інноваційно-інвестиційної 

політики в м. Києві; 

запровадження програм з ефективного використання енергетичних ресурсів 

у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному 

комплексі та переходу на альтернативні джерела опалення з метою 

максимального забезпечення енергонезалежності в умовах дефіциту природного 

газу; 

посилення адресності соціальної допомоги незахищених верств населення; 

здійснення заходів з реформування вторинного рівня надання медичної 

допомоги; 

продовження реформування сфери адміністративних послуг, в тому числі 

дозвільної системи. 

Незважаючи на вжиття Київською міською владою відповідних заходів, 

направлених на підтримку основних секторів економіки, активізацію процесів 

модернізації інфраструктури, стимулювання внутрішнього інвестиційного та 

споживчого попиту населення, поліпшення бізнес-клімату, складна політична та 

економічна ситуація в Україні не дала змоги максимально ефективно задіяти 

внутрішні фактори економічного розвитку та стабілізувати роботу міського 

господарства до кінця 2014 року. 

За останніми звітними даними у 2014 році: 

індекс промислового виробництва становив 85,7 %; 

обсяг реалізованої продукції – 86,9 млрд грн (7,3 % загальнодержавного 

обсягу (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і 

м. Севастополя); 

обсяг виконаних будівельних робіт – майже 10,8 млрд грн (21,5 % 

загальнодержавного обсягу), що на 21,3 % менше ніж у 2013 році (в країні – 
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зменшення на 21,7 %); 

вантажооборот – 52,8 млрд ткм, що на 2,6 % більше ніж у 2013 році (14,9% 

загальнодержавного обсягу, по Україні 335,2 млрд ткм); 

обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив понад 31,6 млрд дол. США; 

експорт товарів зменшився на 7% і становив майже 11,5 млрд дол. США, 

імпорт зменшився на 24,4 % і становив майже 20,2 млрд дол. США;  

оборот роздрібної торгівлі – понад 125,9 млрд грн (у порівняних цінах 96,3 % 

до попереднього року), що становить 13,9 % загальнодержавного обсягу; 

індекс споживчих цін у грудні 2014 року порівняно з груднем 2013 року – 

125,8 % (по Україні – 124,9 %); 

створено 119,5 тис. нових робочих місць; 

станом на 01.01.2015 рівень зареєстрованого безробіття по м. Києву за 

даними служби зайнятості становив 1,0% (найкращий показник серед регіонів 

країни, по Україні – 1,9 %). 

На виконання пункту 12 розпорядження виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2014 № 234 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік» до пункту 2 рішення 

Київської міської ради від 04.02.2014 № 5/10151 Департаментом економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) підготовлено звіт про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва за 2014 рік. 

 

2.3. Бюджет, фінанси та облік  
 

До Зведеного бюджету України у м. Києві у 2014 році надійшло 

97592,2 млн грн, що на 9,1 % більше ніж у 2013 році.  

До Державного бюджету за 2014 рік надійшло 82773,6 млн грн, що на 

6240 млн грн, або на 8,1 % більше ніж за попередній рік. 

Доходи загального та спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування 

субвенцій) станом на 01.01.2015 склали 14818,6 млн грн, що на 14,9 % більше 

відповідного показника 2013 року. При цьому, доходи загального фонду бюджету 

міста Києва зросли на 2,6 % та становили 10494,1 млн грн (90,2 % від планових 

показників), доходи спеціального фонду збільшилися на 62,3 % та становили 

4324,5 млн грн (89,6 % від планових показників). 

Основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду 

бюджету міста Києва залишився податок на доходи фізичних осіб. Питома вага 

цього податку в доходах загального фонду бюджету міста Києва в 2014 році 

становила76,1 %. Виконання планових обсягів надходжень податку на доходи 

фізичних осіб складає 100,3 %, при плані на рік 7960 млн грн забезпечено 

надходження в сумі 7985,3 млн грн (у порівнянні з минулим роком обсяг 

надходжень податку збільшився на 420,2 млн грн).  

Другим за обсягом джерелом надходжень до загального фонду бюджету 

м. Києва є плата за землю, питома вага якої складала 18 % в обсязі надходжень 

загального фонду бюджету. 

Станом на 01.01.2015 надходження плати за землю становили 

1888,5 млн грн, що склало 62,3% індикативних планових значень. У порівнянні з 

минулим роком надходження зменшилися на 12,2 млн грн. 
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Частка місцевих податків і зборів в доходах загального фонду бюджету 

міста Києва в 2014 році становила 0,93 %. Виконання планових індикативних 

значень показника в 2014 році забезпечено на рівні 87,9 %. Недовиконання по 

місцевих податках і зборах на суму 13,5 млн грн пов’язане з низьким рівнем 

збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця 

для паркування транспортних засобів, туристичного збору.  

Неподаткові надходження загального фонду бюджету склали майже 4 % 

доходної частини бюджету м. Києва і на 01.01.2015 обчислені в обсязі 

414,8 млн грн. Виконання планових індикативних значень неподаткових 

надходжень в 2014 році забезпечено на рівні 98,3 %, на що значною мірою 

вплинуло перевиконання плану доходів від власної та підприємницької 

діяльності (112 % планових обсягів надходжень). 

 

2.4. Управління майном, приватизація та підприємництво 

 

Забезпечення ефективного управління комунальним майном 

територіальної громади м. Києва 

Фактичні надходження до бюджету м. Києва за 2014 рік склали: 

частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до 

комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної 

власності), що вилучається до бюджету – 61,1 млн грн (виконання річного плану 

– 119,7 %) ; 

плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна – 

186,42 млн грн (виконання річного плану – 97,9%), (в тому числі: 91,6 млн грн 

(101,7 %) – надходження від оренди комунального майна; 94,86 млн грн (94,5 %) 

– частина прибутку за користування майном комунальної власності 

територіальної громади міста Києва (ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 

ПАТ АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз», ПрАТ «Київспецтранс»);  

дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у 

власності відповідної територіальної громади 34,7 млн грн (виконання річного 

плану – 115,8 %), зокрема, ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» – 4,3млн грн, 

ПАТ «ХК «Київміськбуд» – 30,4 млн грн; 

відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності м. Києва – 

81,2 млн грн (виконання річного плану 40,6 %). 

Рішенням Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет 

міста Києва на 2014 рік» були встановлені планові показники надходження 

коштів до бюджету міста Києва від відчуження майна територіальної громади 

міста Києва у розмірі 200 млн грн.  

Об’єктами приватизації при виконанні зазначених планових показників 

були нежилі приміщення, будівлі та акції (частки), що належать до комунальної 

власності територіальної громади м. Києва.  

Недовиконання планових показників у 2014 році пояснюється декількома 

факторами: відсутністю попиту на об’єкти приватизації на ринку нерухомості та 

у зв’язку з неліквідністю об’єктів приватизації на даний час. Також слід 

відмітити, що приватизацію найбільш привабливих об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва здійснено у попередні роки.  

Станом на 01.01.2015 у реєстрі комунальних підприємств перебувало 

1938 юридичних осіб, з яких: 1493 – передані до сфери управління районних в 
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м. Києві державних адміністрацій (в тому числі: 203 госпрозрахункових, 

1290 бюджетних); 445 – підприємства, що знаходяться в підпорядкуванні 

Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА), в тому числі 200 госпрозрахункових та 245 бюджетних. 

Кількість працюючих на госпрозрахункових підприємствах, установах, 

організаціях м. Києва становила близько 65 тис. осіб. 

На виконання рішення Київської міської ради від 18.09.2014 № 151/151 

«Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту» Управління внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту Департаменту фінансів реорганізовано шляхом створення 

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким: 

проведено 106 контрольних заходів, з яких 94 аудити на підприємствах, 

установах та організаціях територіальної громади м. Києва; 

виявлено порушень на загальну суму 319,1 млн грн, з яких втрат 

70,9 млн грн; 

сформовано та передано до правоохоронних органів матеріали по 

результатах 81 аудитів на загальну суму виявлених порушень 355,0 млн грн; 

зареєстровано 29 кримінальних проваджень по порушенням на суму 

195,8 млн грн; 

опрацьовано 878 матеріалів документацій процедур закупівель; 

надано зауважень до документів по процедурах закупівель на суму 

1608,8 млн грн, в т.ч з ризиком втрат – 40,6 млн грн; 

враховано зауважень до документів по процедурам закупівель та таким 

чином попереджено порушень на суму 285,3 млнгрн, в т.ч. з ризиком втрат – 

8,7 млн грн; 

заощаджено для бюджету міста у вигляді повернутих коштів, зменшення 

ціни закупівель, коригування кошторисів на ремонт, коригування актів 

виконаних робіт на суму 28,5 млн грн;  

за матеріалами проведених аудитів звільнено керівників 10 установ. 

З метою забезпечення дієвого контролю за закупівлями та їх прозорості 

модернізовано інформаційно-аналітичну систему «Закупівлі міста Києва», на 

базі якої створено новий інтернет-портал «Київаудит». Зазначену систему 

протестовано та з 10.12.2014 запущено в дію, розпочато реєстрацію установ, 

підприємств та організацій комунальної власності міста Києва. 

 

Підприємництво та покращення бізнес-середовища 

Діяльність органів влади міста Києва у сфері розвитку підприємництва була 

направлена на забезпечення повноти та якості виконання положень державної 

регуляторної політики; оптимізацію сфери надання адміністративних послуг та 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; інформаційно-

консультативну, ресурсну та освітню підтримку суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, удосконалення її інфраструктури. 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники 

податків станом на 01.01.2015 становила 476,5 тис., в тому числі кількість 

юридичних осіб – 206,6 тис., кількість фізичних осіб-підприємців – 

269,9 тис. осіб (за оперативними даними Головного управління Державної 

фіскальної служби у м. Києві).  
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Протягом 2014 року надходження податків і зборів від суб’єктів 

підприємництва до Зведеного бюджету збільшилися на 3,5 % порівняно з 

попереднім роком і становили 96,8 млрд грн; надходження до бюджету м. Києва 

зменшилися на 13,7 % та склали 9,4 млрд грн. Кількість суб’єктів 

підприємництва, що сплачували податки зросла порівняно з 2013 роком на 0,6 % 

та становила 335,2 тис. 

Продовжувала спостерігатися тенденція до збільшення кількості 

новостворених суб’єктів підприємництва: протягом 2014 року зареєстровано 

31,6 тис., що на 8,9 % більше порівняно з попереднім роком.  

За рівнем розвитку малого та середнього підприємництва м. Київ 

залишається лідером серед регіонів України. На початок 2014 року у столиці 

було зосереджено 22,1 % малих та середніх підприємств України. 

За результатами 2013 року (дані офіційної статистики за 2014 рік 

відсутні) у м. Києві діяло понад 86,7 тис. малих та середніх підприємств, їх 

кількість у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення перевищувала 

середній рівень по Україні у 3,3 рази та становила 303 підприємства. Порівняно з 

попереднім роком загальна кількість малих та середніх підприємств збільшилася 

на 13,9 %. 

Упродовж 2014 року: 

оприлюднено 48 проектів регуляторних актів Київської міської ради та 

Київської міської держаної адміністрації; 19 звітів про проведення відстежень 

результативності регуляторних актів, з них: 9 базових, 8 періодичних та 

2 повторних відстеження; 

проведено 74 телефонних гарячих ліній «Київ – підприємцям», що сприяло 

покращенню інформаційного забезпечення підприємців та оперативному 

вирішенню актуальних проблем господарської діяльності; 

проведено одне засідання міської Координаційної ради, три засідання 

регіональної ради підприємців, 17 засідань районних координаційних рад; 

державними реєстраторами здійснено 530,4 тис. реєстраційних дій, що  

на 7,8% більше, ніж у 2013 році; 

Центром по наданню послуг суб’єктам підприємництва укладено 

160 договорів з суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-

консультативних та інших послуг; надано понад 12 тис. консультацій. 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у столиці 

функціонують Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та 10 центрів надання адміністративних послуг апарату районних 

в місті Києві державних адміністрацій. 

Впроваджено інформаційну систему «Веб-портал адміністративних послуг 

в місті Києві», яка забезпечувала відвідувачів повною, актуальною та 

достовірною інформацією щодо надання адміністративних послуг та видачі 

документів дозвільного характеру, процедур отримання, необхідних переліків 

документів, бланків заяв, а також автоматизованим обміном даними між 

державними адміністраторами, міськими структурами та територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади. 

Функціонування порталу дозволило: відслідковувати в режимі он-лайн стан 

електронної черги та стан проходження поданих документів, отримувати 

дистанційні консультації; проводити запис за допомогою «особистого кабінету» 
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до електронної черги на певну годину та день прийому; здійснювати 

багатоетапну процедуру погоджень документів дозвільного характеру 

державним адміністратором без участі заявника (дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами та по документах дозвільного характеру із земельних 

питань), користуватись сервісом «Швидкі послуги», які можна замовити по 

телефону та через «особистий кабінет» (п'ять видів послуг), подавати 

декларацію про утворення відходів в електронному вигляді через «особистий 

кабінет». 

Завдяки впровадженню обміну інформацією через веб-портал між 

відповідними структурними підрозділами, спрощено процедуру надання 

адміністративної послуги щодо отримання компенсації на дітей, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Проводився запис дітей до дитячих дошкільних закладів через мережу 

Інтернет, прийом документів для оформлення та видачі паспорта громадянина 

України, паспорту для виїзду за кордон, проїзних документів дитини. 

Запроваджено дозвільно-погоджувальну процедуру щодо видачі дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

В міському та Деснянському, Солом'янському, Голосіївському, 

Дніпровському центрах запроваджено надання представниками реєстраційної 

служби ГУ юстиції в м. Києві адміністративних послуг з реєстрації права 

власності на нерухоме майно. Підписано угоду з Держземагенством щодо 

надання через адміністраторів в  центрах надання адміністративних послуг 

м. Києва п'яти видів адміністративних послуг. 

Забезпечено можливість подання документів засобами поштового зв'язку. 

Всього через міський Центр надавалося 102 види адміністративних послуг, 

через районні центри - 37, в районних центрах також можна отримати 19 послуг 

міського рівня. 

Складовою Центру надання адміністративних послуг є Міський дозвільний 

центр, діяльність якого спрямована на збільшення прозорості у роботі органів 

виконавчої влади, усунення підґрунтя для корупційних проявів, скорочення часу 

та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру. 

Державними адміністраторами Центру шляхом взаємодії з місцевими 

дозвільними органами надавалося 58 видів документів дозвільного характеру, 

представниками 5 дозвільних органів міського рівня та 7 територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади здійснюється консультування суб'єктів 

господарювання. 

У 2014 році у Міському дозвільному центрі розглянуто 42,4 тис. звернень, 

що у 1,3 рази більше порівняно з попереднім роком, видано 23,8 тис. документів 

дозвільного характеру. В районних центрах надання адміністративних послуг 

державними адміністраторами видано 2,1 тис. документів дозвільного характеру 

та надано 3,7 тис. консультацій. 

Всього Міським та районними центрами надання адміністративних послуг 

протягом 2014 року надано 279 тис. адміністративних послуг та 29,2 тис. 

консультацій, в т.ч. у Міському центрі - 61,3 тис. послуг та 1,9 тис. консультацій. 

Для підвищення кваліфікації працівників Міського та районних центрів 

надання адміністративних послуг організовано проведення 12 семінарів за участі 

751 особи, а також проведено семінар для суб'єктів господарювання щодо 

процедури видачі дозволу на спеціальне водокористування за участю 30 осіб. 
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Для пошуку альтернативних шляхів фінансування малого та середнього 

бізнесу проводилася робота з представниками Українського національного 

комітету Міжнародної торгової палати (ICCUkraine), Міжнародного форуму для 

сталого розвитку GREENMIND, Європейського тренінгового фонду, проекту 

«Місцевий економічний розвиток міст України», який реалізує Федерація 

канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, Українсько-

Литовської ділової ради та інших організацій. 

Суб'єкти малого підприємництва мають змогу отримати фінансові ресурси 

в небанківських фінансово-кредитних установах. Так, кредитними спілками 

м. Києва протягом 2014 року надано комерційних кредитів на суму 5,1 млн грн. 

Фахівцями структурних підрозділів міськдержадміністрації проводилося 

консультування підприємців з питань здійснення господарської діяльності. 

Протягом 2014 року надано понад 3,6 тис. консультацій. 

Інформаційно-консультативні заходи для підприємців здійснювалися також 

податковою службою, Київським молодіжним центром праці, 

райдержадміністраціями, іншими організаціями та установами міста. 

Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві у 2014 році 

проведено 81 інтернет-конференцію, 402 засідання за круглим столом за участю 

5,9 тис. осіб та 875 семінарів за участю 26,9 тис. осіб, на яких розглядались 

актуальні питання оподаткування, розповсюджено 2,6 тис. друкованих видань на 

податкову тематику у кількості 337,6 тис. примірників. 

Протягом 2014 року надано в оренду та продовжено договори оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності міста 26 суб'єктам 

підприємництва на загальну площу 20,3 тис. кв. м, у власність передано 

4,8 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва. 

Для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення 

діяльності у столиці продовжує функціонування комунальне підприємство 

«Київський міський бізнес-центр» (КМБЦ), забезпечувалося діяльність районних 

інформаційно - консультативних центрів, як структурних підрозділів КП КМБЦ 

у 8 районах міста. 

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 32 об'єкти 

інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри 

сприяння підприємництву), якими протягом 2014 року надано 28,7 тис. 

консультацій, підготовлено 353 пакети установчих документів, розроблено 

5 бізнес-планів, проведено 15 маркетингових досліджень, 276 засідань за 

круглим столом та семінарів за участю 2,3 тис. осіб. 

Всього у столиці станом на 01.01.2015 за даними Головного управління 

статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 

5579 об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі: 

125 бізнес-центрів, 11 бізнес-інкубаторів, 28 технопарків, 303 лізингові компанії, 

342 кредитні спілки, 72 фонди підтримки підприємництва, 1310 інвестиційних 

фондів і компаній, 351 інноваційний фонд, 972 інформаційно-консультативні 

установи, 313 громадських об'єднань підприємців, 149 бірж, 1109 страхових 

організацій, 494 аудиторські фірми. 

З початку 2014 року відбулось збільшення кількості бізнес-центрів – на 

7 од., бізнес-інкубаторів – на 1 од., технопарків – на 8 од., фондів підтримки 

підприємництва – на 6 од., громадських об'єднань підприємців – на 25 од., бірж – 
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на 10 од. Загальна кількість об'єктів інфраструктури протягом року зменшилась 

на 468 од. 

Міським та районними центрами зайнятості здійснювалась організаційно-

методична робота із залучення безробітних до активної роботи в сфері бізнесу. 

Для підвищення їх конкурентоспроможності проводилось навчання основам 

підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних 

програм та інтенсивних модульних технологій. Протягом 2014 року навчання 

проходив 1101 безробітний, закінчили його 988 осіб, 887 безробітних 

зареєструвалися як суб'єкти підприємництва. Проводились семінари «Як 

розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», основними 

завданнями яких є інформування безробітних про тенденції розвитку малого 

бізнесу в Україні, обговорення ідей підприємницької діяльності, 

самодіагностика професійно важливих якостей підприємця. Протягом 2014 року 

проведено 320 семінарів за участю 2921 особи. 

 

2.5. Промисловість, будівництво, інвестиції, транспорт та зв'язок 

 

Промислове виробництво 

За 2014 рік індекс промислового виробництва зменшився і становив 85,7 % 

порівняно з 2013 роком. 

Найбільше вплинуло на падіння індексу промислового виробництва 

продукції скорочення обсягів на підприємствах: 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (індекс 

71,5 %);  

з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (84,0 %);  

з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції (85,6 %); 

металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устаткування (85,6 %);  

з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності (89,7 %); 

з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

(92,2 %);  

з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (96,8 %). 

Збільшення обсягів промислової продукції спостерігалось у текстильному 

виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

(індекс 102,9 %) та у виготовленні основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів (100,3 %). 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

за січень-грудень 2014 року становив 86925,8 млн грн. Найбільші обсяги 

реалізованої промислової продукції у підприємств з виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 40176 млн грн (46,2 % до всієї 

реалізованої продукції), виробництва основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів - 7577,5 млн грн (8,7 % до всієї реалізованої 

продукції), виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції - 6738 млн грн (7,8 % до всієї реалізованої продукції). 

Питома вага обсягу реалізованої продукції у м. Києві в загальному обсязі 

реалізованої продукції по Україні становила 7,3 %.  
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З метою відновлення позитивної динаміки у промисловому комплексі 

м. Києва у 2014 році здійснено наступні заходи в рамках виконання стратегічної 

ініціативи «Зроблено в Києві»: 

10 засідань консультативно-дорадчого органу при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) Президії Ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва; 

24 виїзні наради на промислових підприємствах м. Києва для ознайомлення 

з проблемними питаннями їх роботи; 

щоквартальний моніторинг закупівель продукції промислових підприємств 

м. Києва за кошти міського бюджету; 

щомісячне інформування столичних промислових підприємств про 

заплановані та оголошені процедури закупівель за кошти міського бюджету для 

збільшення обсягів закупівлі продукції за бюджетні кошти;  

щомісячний аналіз роботи промислових підприємств, які відповідно до 

статистичних даних у звітному періоді знизили обсяги виробництва окремих 

видів продукції; 

розроблено проект Київської міської цільової програми розвитку 

промисловості на 2015-2018 роки як складову до Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку на 2015–2018 роки; 

організовано презентацію енергозберігаючого обладнання на 

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»; 

проведено засідання комісії по розгляду питань фінансово-господарської 

діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та державних підприємств, переданих до сфери управління 

Київської міської державної адміністрації; 

з метою фінансування заходів, спрямованих на стимулювання розвитку 

промислового комплексу міста, проведено 4 наради з керівництвом 

ПАТ КБ «Хрещатик» щодо розробки нового механізму фінансово-кредитної 

допомоги, який виключає витрати коштів з міського бюджету на компенсацію 

відсотків за користування кредитами; 

підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України звернення 

щодо забезпечення мінімального завантаження виробничих потужностей 

промислових підприємств державної форми власності; 

підготовлено пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів та 

нормативних документів для підвищення ефективності роботи промислового 

сектору; 

проведено аналіз щодо загального обсягу площ промислових підприємств, 

установ та організацій міста Києва наданих в оренду іншим суб’єктам 

господарської діяльності; 

проведено наради:  

  з питання реалізації пілотних проектів світлодіодного освітлення в 

рамках Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і 

впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та 

освітлювальних систем на їх основі»; 

 з представниками Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» щодо організації спільної діяльності 

в питаннях активізації інноваційної діяльності машинобудівної галузі; 
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 з питання використання міською владою розробок інститутів 

НАН України для вирішення нагальних проблем столичного 

господарств; 

проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції 

(товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2014 році – для участі 

подано 37 заявок від 27 підприємств м. Києва – визначено переможців, які 

рекомендовані для участі у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, 

робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» за встановленими номінаціями та 

за категоріями підприємств (малі, середні, великі). 

 

Капітальне будівництво 

У 2014 році підприємствами м. Києва виконано будівельних робіт на суму 

10774,8 млн грн (21,5 % загальнодержавного обсягу), що на 21,3 % менше ніж у 

2013 році (по Україні - зменшення на 21,7 %). Індекс будівельної продукції у 

2014 році порівняно з 2013 роком склав 78,7 %. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 

93,4 % від загального обсягу, решта - з капітального (3,8 %) та поточного (2,8 %) 

ремонтів. 

На об’єктах капітального будівництва, які споруджуються за замовленням 

Київської міської державної адміністрації, за рахунок коштів міського бюджету 

в 2014 році освоєно капітальних вкладень в обсязі 622,1 млн грн., в тому числі: 

596,4 млн грн за рахунок коштів бюджету розвитку (76,9 % запланованого 

річного обсягу); 

25,7 млн грн за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища (74,8 % від запланованого річного обсягу); 

Фінансування виконаних робіт становить 591,5 млн грн, крім того, 

82,0 млн грн спрямовано на погашення заборгованості за роботи, виконані  

у 2014 та минулих роках. 

Крім того, за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони 

навколишнього природнього середовища, який утворився станом на 01.01.2014, 

освоєно та профінансовано 4,5 млн грн. 

У 2014 році велись будівельні роботи на наступних об’єктах інженерної 

інфраструктури: 

у сфері житлово-комунального господарства: 

продовжувалися роботи з будівництва каналізаційних колекторів від 

Мостицького до Головного міського (І черга) та на вул. Стеценка з метою 

ліквідації КНС «Нивки»; 

виконувалися роботи із реконструкції каналізаційного колектора на 

вул. Дегтяренка; 

продовжувалися роботи з реконструкції прохідного колектора водопроводу 

Д=1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської;  

виконувалися роботи з реконструкції та технічного переоснащення полігону 

твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці, Обухівського району, Київської 

області, зокрема, роботи з улаштування дамби обвалування ІІ черги; 

проводилася реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької 

станції аерації (демонтаж дорожнього покриття, відсип ґрунтів, будівництво 

перепускних колодязів, нарощення дамби і перемичок навколо мулового поля 
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№2); 

продовжувалися роботи з реабілітації пішохідної зони від Поштової площі 

до Паркового (Пішохідного) мосту через річку Дніпро у м. Києві; 

введено в експлуатацію житловий будинок на вул. Милославській, 2-в у 

Деснянському районі загальною площею квартир 9,5 тис. кв м (200 квартир); 

здійснювалося прокладання зовнішніх інженерних мереж на 

пров. Моторному та просп. Науки: будівництво додаткового резервуару чистої 

води та станції знезалізнення, улаштування дощової каналізації, перекладання 

газопроводу, прокладання трубної каналізації та водопроводу, спорудження 

розподільного пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі; 

виконано роботи із заміни (реконструкції) та модернізації 7 ліфтів у 

житлових будинках м. Києва відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) від 12.08.2014 № 898; 

розроблено та затверджено проект реконструкції квартальної котельнi 

«Санаторій «Перемога» та її теплових мереж у Святошинському районi м. Києва; 

тривала розробка проекту реконструкції котелень на вул. Багговутівській, 36-

а у Шевченківському районі та на просп. Науки, 47 у Голосіївському районі; 

розроблено проектно-кошторисну документацію 3 проектів термосанації 

навчальних закладів: ДНЗ № 653 на вул. Гусовського, 2, ДНЗ №598 на 

вул. Автозаводській, 47 та школи-дитячого садка № 173 «Райдуга» на вул. Василя 

Блюхера, 3; 

тривала розробка проекту термосанації дошкільного навчального закладу 

№ 113 на вул. Здолбунівській, 3-б з добудовою поверху; 

 

у соціальній сфері: 

здійснювалося будівництво дитячого садка на діл. 36 у 4 мікрорайоні 

житлового масиву Позняки у Дарницькому районі; 

продовжувалася реконструкція з прибудовою середньої загальноосвітньої 

школи № 128 на вул. Раїси Окіпної, 6 у Дніпровському районі; 

завершено роботи з реконструкції стадіону загальноосвітнього навчального 

закладу № 217 у провулку Поліському, 9 у Дарницькому районі; 

виконувалися роботи з реконструкції дитячого дошкільного закладу № 268 

на вул. Копилівській, 6 у Подільському районі; 

проводилися роботи з впровадження технології, яка передбачає 

використання теплових насосів для системи теплопостачання будівлі СЗШ № 281 

І-ІІІ ст. на бульварі Кольцова, 7 - б у Святошинському районі; 

проводилася реконструкція легкоатлетичного манежу Школи вищої 

спортивної майстерності на просп. Павла Тичини, 18 у Дніпровському районі; 

продовжувалася реставрація та реабілітація з технічним переоснащенням і 

реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури 

«Київський національний академічний театр оперети» на вул. Червоноармійській, 

53/3 у Печерському районі; 

проводилась реставрація з пристосуванням під розміщення Дитячої школи 

мистецтв № 2 ім. М.І. Вериківського об’єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою 

до нього концертної зали у Шевченківському районі. 

проводилися роботи по створенню Алеї Воїнської Слави у Парку Вічної 

Слави.  
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Будівництво житла 

У 2014 році за рахунок будівництва нових житлових будинків і розширення 

існуючого житлового фонду в місті прийнято в експлуатацію 1442,4 тис. кв. м 

загальної площі житла, (14,8 % загальнодержавного обсягу) що на 4,4 % менше 

ніж було прийнято у 2013 році. 

За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 

2,2 тис. кв. м (або 0,1 % загального прийняття в цілому в місті). Кількість 

збудованих квартир та їхній середній розмір складає 19048 од. та 74,5 кв. м, 

відповідно. 

У 2014 році: 

завершено будівництво житлового будинку на вул. Милославській, 2-в у 

Деснянському районі загальною площею квартир 9,5 тис. кв. м, у якому 

черговики квартирного обліку отримали 8 квартир за міською програмою 

будівництва доступного житла; 

виконано інженерно-вишукувальні та проектні роботи по житловому 

будинку на пров. Моторному, 3-А, 4, 6, 8 (ІІ черга) та розпочато будівельні 

роботи зі спорудження будинку на вул. Теремківській, 3; 

велись роботи з будівництва житлового будинку на вул. Підвисоцького,4-В, 

у якому планується будівництво доступного житла для медичних працівників, 

виконано улаштування монолітного каркасу секції А, Б, В по 10 поверх – 100 %, 

улаштування внутрішніх та зовнішніх стін 2-6 поверхів – 80 %, роботи з 

будівництва ТП (будівельна частина) – 70 %, розпочато роботи з улаштування 

внутрішніх інженерних мереж та монтаж металопластикових вікон. 

На житлове будівництво у 2014 році з міського бюджету спрямовано 

1,4 млн грн, із яких 0,8 млн грн – на погашення заборгованості за роботи, 

виконані у минулі роки. 

У зв’язку з введенням в дію Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», у розпорядження міста квартири від забудовників в 

рахунок відрахувань за збудоване житло, за рахунок яких вирішувалися житлові 

питання черговиків квартирного обліку (в першу чергу пільгових категорій), не 

надходять. З метою врегулювання вказаного питання, у квітні 2014 року 

направлено звернення щодо внесення відповідних змін до Законів України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та «Про столицю України – місто-герой 

Київ». 

У зв’язку зі складним економічним станом в країні у державному бюджеті 

на 2014 рік на реалізацію програм «Забезпечення житлом інвалідів війни», 

«Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів» та здешевлення вартості 

іпотечного кредитування для забезпечення доступним житлом громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов (для укладання нових договорів), кошти 

не передбачалися.  

За програмою здешевлення іпотечного кредитування у 2014 році кошти 

виділялися лише на обслуговування договорів, укладених за цієї схемою  

у 2012-2013 роках. Обсяги виділених коштів з державного бюджету за звітний 

період склали 22301,9 тис.грн. 

Разом з тим, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 13.08.2014 № 729-р «Про виділення коштів на закупівлю житла» для 

забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу, які брали безпосередню участь в антитерористичних 
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операціях, було проведено процедуру закупівлі майнових прав на 9 квартир, які 

підлягають передачі до установ, які ведуть облік вказаної категорії громадян.  

 

Інвестиційна діяльність   

У 2014 році в м. Києві загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу та боргових інструментів), внесених у м. Київ з початку 

інвестування, станом на 01.01.2015 становив 26450,3 млн дол. США (57,6 % 

загальнодержавних обсягів); 

Станом на 31.12.2014 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу), унесених в економіку міста з початку інвестування, становив 

22733 млн дол. США, в т.ч. з країн ЄС – 16628,6 млн дол. США (73,1 % 

загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 6104,4 млн дол. 

США (26,9 %).  

У 2014 році в економіку м. Києва від іноземних інвесторів надійшло 

1291,4 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення 

капіталу за цей період становить 7251,4 млн дол. (у т.ч. за рахунок курсової 

різниці – 6627,9 млн дол.).   
У економіку м. Києва інвестиції надійшли зі 117 країн світу. Найбільшими 

країнами-інвесторами є Кіпр (6824 млн дол. або 30 %), Нідерланди (2916,7 млн 

дол. або 12,8 %), Російська Федерація (2384,6 млн дол. або 10,5 %), Австрія 

(2014,8 млн дол. або 8,9 %), Велика Британія (1127 млн дол. або 5,0 %). 

На одного мешканця м. Києва припадало понад 8013 дол. США коштів 

іноземних інвесторів. 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в м. Києві за рахунок усіх джерел 

фінансування за 2014 рік становив майже 60,7 млрд грн, що на 16,7 % менше 

показника 2013 року. 

У рамках забезпечення комплексного підходу до реалізації інвестиційної  

політики в м. Києві протягом 2014 року: 

продовжувалася робота щодо забезпечення функціонування системи «єдине 

вікно» для реалізації інвестиційних проектів; 

продовжувалася робота щодо реалізації проекту «Київська бізнес-гавань», 

зокрема вжито заходи щодо: 

- підготовки пропозицій з визначення галузевих комплексів для 

розміщення в межах земельної ділянки промислового вузла «Київська бізнес-

гавань»; 

- пошуку та залучення промислових підприємств міста до участі у 

реалізації проекту (надійшли пропозиції від ПАТ «Фармак», ПАТ НВЦ 

«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ряду підприємств з 

виробництва хліба та хлібобулочних виробів); 

- розробки з ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» комерційної Концепції проекту 

(необхідні вихідні дані передано розробнику – «Jones Lang LaSalle»); 

- нормативного врегулювання виконання проекту шляхом утворення 

робочої групи з питань його реалізації у складі, затвердженому розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.02.2014 № 170; 

розроблено нове Положення про порядок проведення інвестиційних 

конкурсів для залучення інвестицій у розвиток міста (проходить погодження) та 

Порядок здійснення державно-приватного партнерства в місті Києві; 
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проведено 10 засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню 

інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів 

житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-

транспортної інфраструктури м. Києва, розглянуто 44 інвестиційні пропозиції. 

До переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій, включено 32 

пропозиції.  

За результатами засідань: 

укладено інвестиційні договори на 17 проектів (на загальну суму понад 

1,3 млрд грн без ПДВ) та ведуться роботи з їх впровадження; 

забезпечено підготовку проектів інвестиційних договорів в частині 

доопрацювання основних положень та умов узгодження їх в установленому 

порядку з переможцями конкурсів, замовниками реалізації інвестиційних 

проектів щодо об’єктів: «Облаштування спортивної бази для пляжного футболу, 

футболу та інших видів спорту на території пляжу «Венеція» острова 

Долобецький у Дніпровському районі м. Києва», «Облаштування спортивного 

парку на території парку культури і відпочинку «Дружби народів». Підготовлено 

проект інвестиційного договору щодо об’єкту «Реконструкція підземного 

пішохідного переходу на примиканні вул. Б. Хмельницького до вул. Хрещатик з 

влаштуванням додаткового входу до Центрального універмагу»; 

постійно оновлювався реєстр інвестиційних пропозицій, який налічує понад 

300 інвестиційно привабливих пропозицій на суму понад 130 млрд грн; 

з метою створення Єдиного реєстру об’єктів інвестування у м. Києві 

акумульовано інформацію від структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в 

місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств стосовно 

проектів, які реалізуються або плануються до реалізації у 2015-2017 рр. за 

позабюджетні кошти (кредитні, інвестиційні, грантові, МТД тощо). 

Проводилися заходи щодо покращення позитивного інвестиційного іміджу 

столиці України (участь у відповідних конференціях, семінарах, круглих столах). 

У 2014 році проведено понад 70 зустрічей з делегаціями іноземних ділових кіл за 

участю керівників Київської міської державної адміністрації. 

З метою залучення інвестицій у м. Київ взято участь у: 

Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2014» (м. Канни), в рамках якої 

проведено понад тридцять ділових зустрічей з представниками міжнародних 

ділових кіл (11.03-14.03.2014). В рамках цієї виставки місто Київ нагороджено як 

одного з переможців рейтингу «European Cities & Regions of the Future 2014/15» 

журналу FDimagazin (група Financial Times); 

проведено зустрічі з представниками ділових кіл провідних європейських 

країн щодо можливості реалізації в м Києві низки проектів у сфері культури, 

охорони здоров’я, безпеки та розвитку міської інфраструктури; залучення 

інвестицій до проектів модернізації системи житлово-комунального 

господарства Києва; поглиблення співпраці у сфері запровадження новітніх 

технологій в управлінні містом, організації системи безпеки тощо; 

семінарі-тренінгу «Експорт в Європейський Союз: перспективи для 

українського виробника», під час якого обговорювалися питання 

преференційного торгового режиму з ЄС; 

засіданні круглого столу: «Київ – столиця бізнесу та економічного розвитку 

України», ініційованому Американсько-Українською Діловою Радою (USUBC); 
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презентації проекту «Київ – місто світу» для представників іноземних 

представництв; 

засіданні українсько-литовської ради (м. Київ); 

бізнес-форумі з представниками бізнесових кіл Ізраїлю (м. Тель-Авів); 

конференції Eurocities-2014 (м. Мюнхен); 

Українському інвестиційному саміті (м. Лондон) тощо. 

Для покращення висвітлення інвестиційної діяльності в м. Києві 

проводиться активна робота в інтернет-просторі: функціонує сайт Invest In Kyiv 

(www.invest.kievcity.gov.ua), головним завданням якого є інформування та 

надання доступу вітчизняним та зарубіжним інвесторам, інвестиційним 

аналітикам до актуальної інформації стосовно інвестиційного клімату та 

проектів міста. 

 

Транспорт та зв’язок 

За попередніми даними Головного управління статистики у м. Києві 

загальний вантажооборот дорівнював 52,8 млрд ткм (102,6 % до рівня 2013 

року). Вантажним транспортом у 2014 році перевезено 50,9 млн т комерційних 

вантажів (102,4 % до рівня 2013 року).  

Південно-Західною залізницею відправлено 38,5 млн т вантажів (102 % до 

рівня 2013 року). Відправлення будівельних матеріалів зросло на 1 %, брухту 

чорних металів – на 2,1 %, інших вантажів -– на 5,2 %, лісових вантажів – на 

7,6 %, хімічних і мінеральних добрив – на 13,9%, зерна і продуктів перемолу – 

на 20,3 %. 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень перевезено (з 

урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 10,5 млн т 

комерційних вантажів (99,8 % від рівня попереднього року). За звітними даними 

підприємств-перевізників, обсяг вантажних перевезень дорівнював 9,8 млн т 

(102 % до рівня 2013 року). Вантажооборот, виконаний автомобілями, становив 

3,1 млрд ткм (102,6 % до рівня 2013 року), з них підприємствами-перевізниками 

виконано 2,6 млрд ткм (102,7 % до рівня 2013 року). 

За 2014 рік перевезено 1427,7 млн пасажирів (99,2 % до рівня 2013 року). 

Загальний пасажирооборот становив 33,3 млрд пас. км (91,3 % від рівня 

минулого року). 

Південно-Західною залізницею транспортовано 130,4 млн пасажирів 

(96,1 % від рівня минулого року) з урахуванням перевезень міською 

електричкою. 

Автобусами за всіма видами сполучень перевезено (з урахуванням 

розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 398,0 млн пасажирів (97,8 % 

від рівня 2013 року). За звітними даними автобусами підприємств перевезено 

майже 365,2 млн пасажирів (97 % від рівня січня-грудня 2013 року). 

Пасажирооборот у звітному періоді склав 3,9 млрд пас. км (97,5 % від рівня 2013 

року), з них підприємствами-перевізниками виконано майже 3,7 млрд пас. км 

(96,9 % від рівня 2013 року) 

Міським електричним транспортом перевезено 894 млн. пасажирів (100,4 % 

до рівня 2013року), в т.ч. платних - 517,5 млн (99 % від рівня 2013року). 

Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

У 2014 році з метою покращення якості надання транспортних послуг у  

м. Києві:  
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завершено реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі; 

здійснювалась реалізація планів з оновлення та модернізації рухомого складу 

(отримано 15 нових тролейбусів великої та надвеликої місткості за кредитною 

угодою з ЄБРР); 

у рамках проекту «Комплексна модернізація вагонів типу «Е» та його 

модифікацій з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київський 

метрополітен» введено в експлуатацію 95 модифікованих вагонів, прийнятих від 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» після проведення комплексної 

модернізації; 

розпочато роботу з будівництва WI-FI мережі в Київському метрополітені 

для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста (наразі 

розробляється технічне завдання). У листопаді 2014 року завершено 

впровадження першого етапу проекту «Будівництво інфраструктури рухомого 

(мобільного) зв’язку в Київському метрополітені» – якісний мобільний зв’язок 

вже є на станціях «Політехнічний інститут», «Вокзальна» та на перегоні між 

ними; 

затверджено технічне завдання на створення єдиної загальноміської 

автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному та 

підземному пасажирському транспорті «Електронний квиток» (проходить 

погодження проектно-кошторисна документація). 

Крім того у 2014 році: 

продовжувалось будівництво Подільського мостового переходу через 

р. Дніпро; 

продовжувалися підготовчі роботи для реконструкції транспортної розв'язки 

на Київському півкільці на ділянці км 12+240-км 14+360 (Жулянський 

шляхопровід); 

продовжувалося будівництво під’їзної автомобільної дороги від 

Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до 

Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни); 

виконувалися роботи з реконструкції проспекту Перемоги; 

продовжувалися роботи на дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії 

метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі (доведення до 

показників затверджених проектом); 

продовжувалися роботи з хімічного закріплення ґрунтів на окремих ділянках 

Сирецько-Печерської та Куренівсько-Червоноармійської ліній Київського 

метрополітену. 

Розвиток зв’язку  

У м. Києві найвищий по Україні рівень розвитку телекомунікацій (зв'язку). 

В 2014 році в м. Києві доходи від надання послуг пошти та зв’язку становили 

20,5 млрд грн (39,1% загальнодержавного обсягу). Найбільші частки доходів 

припадали на мобільний зв’язок (59,6 %), комп’ютерний (11,6 %) та телефонний 

міжміський зв’язок (7,2 %). Населенню надано послуг на суму – 9,7 млрд грн. 

Близько двох третин від всього обсягу послуг місцевого фіксованого 

телефонного зв’язку надає Київська міська філія ПАТ «Укртелеком».  

В 2014 році кількість основних телефонних апаратів становила майже 

1302,2 тис од., у тому числі домашніх – 922,0 тис. од. Спостерігається 

зменшення забезпеченості основними домашніми телефонними апаратами на 

100 сімей. В 2014 році забезпеченість основними домашніми телефонними 
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апаратами на 100 сімей зменшилась на 1 од. порівняно з 2013 роком та становив 

87 од. 

Рівень покриття території м. Києва мережами мобільного зв'язку становить 

100 %. 

Майже 98,1 % квартир у житлових будинках міста забезпечено технічною 

можливістю доступу до мережі Інтернет. Кількість абонентів мережі Інтернет 

постійно збільшується і складає близько 30 % загального обсягу абонентів 

України.  

 

2.6. Розвиток житлово-комунального господарства, підвищення 

енергоефективності  

 

З метою покращення рівня і якості надання послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій Київською міською радою прийнято 

рішення:  

від 09.20.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління 

житлово-комунальним господарством міста Києва» та створено робочу групу з 

розробки організаційно-правових заходів: затверджено покроковий План, 

типовий Статут та типовий контракт з керівниками комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду»; підготовлено та надано 

для заповнення інвентаризаційні відомості експлуатаційних параметрів 

будинків; узгоджено нормативи виробничого персоналу; вимоги до організації 

роботи КП «Керуюча компанія»;  

від 09.10.2014 № 280/280 «Про посилення контролю за якістю надання 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» з метою 

приведення у відповідність до встановлених стандартів, нормативів, норм, 

порядків і правил;  

від 13.11.2014 № 372/372, яким затверджено Положення про здійснення 

органами самоорганізації населення контролю за якістю проведення ремонтів у 

житлових будинках, переданих до сфери управління районних в місті Києві 

державних адміністрацій. 

Для активізації діяльності ОСББ, як важливої ланки системи управління 

житловим фондом у місті Києві: 

проводились робочі зустрічі членів Координаційної ради з питань сприяння 

розвитку ОСББ у м. Києві; 

з 03.06.2014 відповідно до графіку проведено зустрічі-семінари з головами 

правлінь ОСББ та ЖБК з питання подальших дій та взаємовідносин з 

природними монополістами у зв’язку з прийняттям Закону України  

від 10.04.2014 № 1198-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення розрахунків за енергоносії»; 

у 36 житлових будинках ОСББ/ЖБК виконано ремонтні роботи на загальну 

суму 4638,10 тис. грн; 

затверджено Положення про конкурс проектів з реалізації 

енергоефективних заходів у ОСББ/ЖБК.   

Загалом, у 2014 році створено 15 ОСББ. 

Капітальний ремонт житлового фонду міста Києва здійснювався відповідно 

до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації): 
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від 25.04.2014 № 491«Про затвердження адресного переліку виконання 

робіт з підготовки житлового фонду у місті Києві у 2014 році до роботи в 

зимових умовах»: роботи завершено на 183 об’єктах, розпочато роботи з 

капітального ремонту на 181 об’єктах, з них: 107 – покрівлі, 53 – фасади, 22 –

сходові клітини і внутрішньобудинкові мережі;  

від 24.06.2014 № 795 «Про затвердження адресних переліків виконання 

робіт з капітального ремонту житлового фонду в місті Києві у 2014 році»: 

завершено на 69 об’єктах; розпочато роботи на 72 об’єктах, з них: 25 – покрівлі, 

33 – фасади, 14 – сходові клітини і внутрішньобудинкові мережі;  

від 09.09.2014 № 1000 «Про затвердження адресного переліку житлових 

будинків для виконання робіт з капітального ремонту електрощитових та мереж 

електропостачання» розпочато роботи з капітального ремонту електрощитових 

та мереж електропостачання на 261 об’єкті, завершено – на 268 об’єктах;   

від 22.08.2014 № 898 «Про затвердження адресного переліку об’єктів 

виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових 

будинках м. Києва у 2014 році» роботи завершено на 7 об’єктах.   

В м. Києві здійснюється реорганізація та об’єднання диспетчерських служб 

житлово-комунального господарства в усіх районах міста. Перехід об’єднаних 

диспетчерських служб на єдиний програмно-апаратний комплекс завершено у 

Голосіївському, Деснянському,  Подільському, Дніпровському, Святошинському 

та Солом'янському районах. Розроблено Регламент взаємодії та координації дій 

диспетчерських служб підприємств, установ та організацій міста Києва.  

Паливно-енергетичне та водопровідно-каналізаційне господарство 

До роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. підготовлено 

267 котелень і 2585 центральних теплових пунктів, замінено 6 котлів, капітально 

відремонтовано 29 котлів, підготовлено 2297,96 км теплових мереж у 

двотрубному обчисленні, замінено 15,25 км теплових мереж у двотрубному 

обчисленні, відремонтовано 65 артезіанських свердловин, 37 водопровідних 

колонок, 150 водопровідних колодязів, проведено ремонт та заміну 7,67 км 

аварійних водопровідних мереж, ремонт та заміну 0,8 км аварійних 

каналізаційних мереж, обстежено та відремонтовано 620 каналізаційних 

оглядових колодязів.  

У сфері ліцензування господарської діяльності сфери тепло-, 

водопостачання та водовідведення:  

організовано та проведено 23 засідань Ліцензійної комісії, за якими 

підготовлено та здійснено супроводження 52 проектів розпоряджень про видачу 

та анулювання ліцензій; видано 58 ліцензій суб’єктам господарювання;  

затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 

з ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та 

постачання, теплової енергії, централізованого водопостачання та 

водовідведення.  

Розроблено та затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23.04.2014 № 450-р «Деякі питання підготовки проекту «Реконструкція 

споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по 
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обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» проект загальною 

кошторисною вартістю 10473,2 млн грн. 

У зв’язку з включення до проекту японського обладнання та технологій 

виконуються роботи з коригування проектно-кошторисної документації. Для 

цього, на підставі проведеної процедури відкритих торгів, укладено відповідний 

договір на загальну суму робіт 4,8 млн грн, виконано та оплачено робіт на суму 

майже 4,5 млн грн.   

На підставі експертної оцінки розроблені технічні умови для проведення 

конкурсних торгів на підготовчі роботи по п’ятому пусковому комплексу БСА. 

Продовжено роботи з реконструкції дамб мулових полів № 1 та № 2 

Бортницької станції аерації. Будівельно-монтажні роботи виконано на суму 

29,7 млн грн.  

Опрацьовано та надано пропозиції щодо: 

складання та виконання Оперативного плану технічних та організаційних 

заходів щодо зменшення споживання природного газу на період до кінця 2014 

року та на опалювальний період 2014-2015 рр.; 

аналізу фактичних обсягів споживання природного газу теплогенеруючими 

та теплопостачальними організаціями м. Києва протягом трьох попередніх 

опалювальних сезонів та їх потреби у природному газі для сталого проходження 

опалювального сезону 2014-2015 рр.; 

забезпечення фінансового джерела для утворення двадцятиденного запасу 

мазуту як резервного палива для ТЕЦ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»; 

забезпечення безперебійного газопостачання енергогенеруючих об’єктів 

міста Києва; посилення контролю у м. Києві за доступом до силового 

електричного устаткування; 

нормативного врегулювання питання компенсації з держбюджету різниці 

між тарифом на виробництво теплової енергії і тарифом на виробництво 

теплової енергії для потреб населення для ТЕЦ та звільнення від 

відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного 

повітря теплопостачальних організацій у випадках тимчасового використання 

резервних видів палива (топкового мазуту); 

потреби у вугільній продукції населення, комунально-побутових та інших 

споживачів на 2015 рік; 

постачання питної води відповідно до нормативів та проведення контролю 

за її якістю; відновлення функціонування та забезпечення роботи бюветів і 

фонтанів; встановлення пунктів доочистки і реалізації питної води, колективних 

установок доочищення питної води в освітніх та медичних закладах; 

впровадження в Україні екологічно безпечних систем водоочищення і 

водовідведення промислових та побутових стоків; 

розроблення норм споживання комунальних послуг. 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» виконано роботи з будівництва перемички між 

районною котельнею «Позняки» та ТЕЦ-5 та бойлерної на території заводу 

«Енергія» на вул. Колекторній, 44 з метою передачі теплової енергії від 

спалювання твердих побутових відходів у міську теплову мережу. Від 

проведених заходів заплановано отримувати 127,0 тис. ГКал на рік. 

У жовтні 2014 року укладено Меморандум про співпрацю між філіалом 

«Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київкомунсервіс» та 

підприємствами-перевізниками твердих побутових відходів на предмет 
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співробітництва сторін у сфері поводження з побутовими відходами, зокрема 

щодо забезпечення філіалу «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» твердими 

побутовими відходами річним обсягом 235 тис. т для сталої роботи підприємства 

та передачі теплової енергії, що утворюється від спалювання ТПВ, у міську 

мережу, зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігонах. 

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 15.10.2014 № 1129 встановлено 

тарифи на послуги з вивезення (знешкодження) твердих побутових відходів на 

філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для споживачів (населення, 

бюджетні установи та інші) у розмірі 72,5 грн за 1 т без ПДВ, 87 грн за 1 т з 

ПДВ. 

Щодо реконструкції та технічного переоснащення полігону твердих 

побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області: 

укладено додаткові угоди по договорам на продовження виконання 

проектних робіт та розроблено частину робочої документації – 72,4 %; 

виконано роботи з улаштування дамби обвалування ІІ-черги на суму 

10,8 млн грн. 

ТОВ НВП «Епром-Інжиніринг» та компанією «Rochem» виконано роботи 

по проекту «Модернізація та відновлення функціонування системи очистки 

стічних вод «Rochem UF – Systeme GmbH».  

 

Заходи з енергозбереження у житловому господарстві м. Києва 

З метою покращення енергетичної ефективності системи централізованого 

теплопостачання м. Києва та розвитку споживання біопалива підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між консалтинговою компанією «SEURECA» 

(Франція), ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією).  

Розроблено та впроваджено механізм енергосервісних контрактів. 

Впродовж 2014 року спеціалістами КП «ГВП» за технічної підтримки Проекту 

USAID «Реформа міського тепло забезпечення в Україні» та ІБСЕД:  

розроблено та затверджено порядок реалізації енергозберігаючих проектів в 

рамках енергосервісних договорів;  

розроблено та затверджено методологію визначення базового рівня 

енергоспоживання бюджетними закладами; проведено розрахунки базових 

рівнів енергоспоживання закладів освіти;  

впроваджено систему оперативного моніторингу;  

забезпечено в повному обсязі реалізацію проекту «Енергозбереження у 

бюджетних установах міста Києва» з модернізації теплотехнічного обладнання 

харчоблоків закладів бюджетної сфери;  

виконано розробку проектно-кошторисної документації та монтажні роботи 

з встановлення електроплит в 184 харчоблоках закладів бюджетної сфери. 

Загалом в рамках проекту було встановлено 390 промислових електроплит та 

додаткового обладнання до них.  

У рамках реалізації проекту «Термосанація у бюджетній сфері міста Києва» 

виконано наступні роботи:  

модернізація системи освітлення: розроблено проектно-кошторисну 

документацію для 33 об’єктів, виконано монтажні роботи на 2 об’єктах, на 
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7 об’єктах роботи виконуються та найближчим часом буде виконано монтажні 

роботи на 17 об’єктах);  

модернізація індивідуальних теплових пунктів (ІТП): розроблено проектно-

кошторисну документацію для 156 об’єктів, роботи виконуються на 5 об’єктах;  

встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП): розроблено проектно-

кошторисну документацію для 7 об’єктів, для 17 – розробляється. Укладено 

договори на виконання будівельно-монтажних робіт на 7 об’єктах, наразі 

розпочато монтаж обладнання.  

термосанація будівель закладів бюджетної сфери (навчальних закладів): 

розроблено проектно-кошторисну документацію для 9 об’єктів, для 3 – 

завершується. За результатами конкурсних торгів визначено переможця для 5 

навчальних заклади на виконання будівельно-монтажних робіт. 

Супроводжується реалізація проекту технічної допомоги «Україна – 

трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах» за підтримки 

Ініціативи трансформаційного підвищення енергоефективності в містах (CEETI), 

Програми допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP), в рамках 

співпраці із Світовим банком. 

З метою вирішення питань життєзабезпечення населення міста Києва 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) від 16.10.2014 № 1154 утворено Експертну робочу 

групу з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-

комунального господарства, розроблено «Дорожню карту» впровадження у місті 

Києві енергозберігаючих заходів протягом 2015-2016 років». 

 

2.7. Розвиток споживчого ринку 

 

На кінець 2014 року у м. Києві функціонували 6386 підприємств торгівлі, 

загальною площею понад 3,48 млн кв. м, забезпеченість торговими площами на 

тисячу мешканців складала 1213,2 кв. м, що в 2,2 рази більше від встановлених 

нормативів на 2014 рік (556 кв. м). 

За даними Головного управління статистики оборот роздрібної торгівлі  

у 2014 році у порівняних цінах зменшився на 3,7 % і становив 125931,9 млн грн. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у розрахунку на одну особу 

у середньому становив 2459,8 грн, що на 8,9 % більше ніж у 2013 році. 

Для стабілізації цінової ситуації на ринку хліба та хлібобулочних продуктів 

у квітні поточного року укладено тристоронні договори між Київською міською 

державною адміністрацією, ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Київхліб» для 

інтервенційного надходження борошна пшеничного та житнього на 

хлібопекарські підприємства столиці. Відповідно до зазначених угод на 

ПрАТ «Київмлин» надійшло 35,6 тис.т зерна продовольчої пшениці та 11,6 тис. т 

жита для подальшої переробки на борошно підприємствам ПАТ «Київхліб». 

Для потреб м. Києва впродовж 2014 року ПрАТ «Київмлин» закуплено 

157,5 тис. т продовольчого зерна (в тому числі пшениці - 130,7 тис. т, жита - 

26,8 тис. т), вироблено 137,5 тис. т борошна. 

ПАТ «Київхліб» вироблено та реалізовано 178,5 тис. т хліба та 

хлібобулочних виробів, 7,1 тис. т кондитерських виробів. 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 

19.08.2010 № 629 «Про проведення продовольчих ярмарків у м. Києві» у 2014 році 
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в місті було проведено 841 сільськогосподарський ярмарок, на яких реалізовано 

116,6 тис.т різної сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, в 

тому числі: плодоовочевої продукції - 53,9 тис. т, м’яса та м’ясопродуктів - 

14,5 тис. т, риби та рибопродуктів - 3,7 тис. т, інших продовольчих товарів - 

44,5 тис. т. 

Залучення до ярмаркових заходів безпосередніх сільськогосподарських 

виробників з різних регіонів України дозволило реалізовувати продукцію за 

цінами, нижчими на 10-15 %, ніж в роздрібній торговельній мережі та на ринках 

міста. 

Станом на 01.01.2015 у столиці функціонували 96 ринкових підприємств,  

з яких 69 – продовольчих та змішаних (за спеціалізацією), 27 – непродовольчих. 

Загальна кількість влаштованих торговельних місць становила понад 

41 тис. од. (в т.ч. 11,4 тис. од – для продажу сільськогосподарської продукції та 

продовольчих товарів), з яких вільними є близько 8,8 тис. од. 

На ринках м. Києва створено близько 2 тис. «соціальних» торговельних 

місць для продажу громадянами плодоовочевої продукції у незначних обсягах, 

вирощеної на власних присадибних ділянках, з яких вільними на сьогодні є понад 

400 місць. 

Безпосередні товаровиробники мали першочергове право на проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи продукції та отримання торговельних місць на 

ринках. 

Із загальної кількості ринків столиці 3 належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва (Бессарабський, Володимирський, Житній). 

Одним із основних пріоритетних завдань є поступове перетворення ринків у 

сучасні торговельно-сервісні комплекси. 

Так, ТОВ «Ринок «Десна» проводилася реконструкція ринку на 

вул. Кибальчича, 11-А у Дніпровському районі, ТОВ «Теремки - 2» розпочато 

будівництво малого ринкового комплексу на вул. Лятошинського, 14 у 

Голосіївському районі, ТОВ «Регіна» проводилася реконструкція ринку на 

вул. Булаховського, 5 у Святошинському районі. 

У 2014 році в місті надавали свої послуги 5521 об'єктів побутового 

обслуговування (за даними районних в м. Києві державних адміністрацій), в 

тому числі: 1633 салонів краси та перукарень, 720 об'єктів з надання послуг з 

ремонту взуття, 621 об'єкт з надання автопослуг, 503 ательє та майстерень з 

індивідуального пошиття та ремонту одягу, 381 об'єкт з надання послуг 

хімічного чищення одягу та прання білизни, 244 об'єкти з ремонту 

електропобутової та радіотелевізійної техніки, побутових приладів та 

мобільного зв'язку, 222 об'єкта з надання фотопослуг, 222 об'єкта з догляду за 

тілом людини, 81 об'єкт з ремонту та виготовлення за індивідуальним 

замовленням меблів тощо. Протягом 2014 року створено 129 об'єктів побутового 

обслуговування. 

Продовжувалася робота з виконання підприємствами побутового 

обслуговування завдань соціальних міських програм. До реалізації цих програм в 

звітному періоді було залучено кожне п’яте підприємство побуту, які здійснювали 

пільгове обслуговування малозабезпечених категорій населення соціально 

необхідними видами послуг. 
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2.8. Туризм і готельне господарство 

 

З метою реалізації стратегічних цілей, визначених Державною стратегією 

регіонального розвитку до 2020 року та в Стратегією розвитку м. Києва до 2025 

року Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) за консультативного сприяння Німецького 

товариства міжнародного співробітництва GIZ розробило План дій (дорожню 

карту) щодо реалізації стратегічних напрямків розвитку туристичної сфери м. 

Києва до 2025 року.  

Ключову увагу в Плані дій приділено проведенню іміджевої кампанії міста, 

стратегічним партнерствам, популяризації бренду м. Києва, розвитку ділового, 

подієвого, зеленого туризму, а також визначено заходи, які потребують 

першочергової реалізації в 2015 році. На сьогодні основні положення Плану дій 

доопрацьовуються спільно з фахівцями профільних кафедр Київського 

університету туризму, економіки та права, Київського національного торгово-

економічного університету та Комунальної науково-дослідної установи 

«Науково-дослідний інститут розвитку міста». 

У 2014 році через з суспільно-політичні події в державі, значно зменшилися 

туристичні потоки до м. Києва, в середньому на 40 – 45% порівняно з 

попереднім роком. У зв’язку з цим Управління туризму спільно з туристичною 

громадськістю та представниками бізнесу проводили відповідну роботу з 

пошуку шляхів подолання кризи.  

З метою популяризації туристичного потенціалу м. Києва як в Україні, так і 

за кордоном, підвищення іміджу столиці України, залучення якомога більше 

туристів до міста, перетворення столиці на потужний туристичний центр 

європейського рівня було утворено туристичне об’єднання Консорціум «Київ 

туристичний», до складу якого увійшли 20 організацій різних сфер діяльності 

(ресторани, готелі, туроператори тощо). Офіційна презентація Консорціуму 

відбулася 18 липня 2014 року.  

Налагоджено співпрацю з міжнародними організаціями, асоціаціями, 

туристичною громадськістю, спільними зусиллями та за рахунок залучених 

інвестиційних коштів і коштів міжнародної технічної допомоги на сьогодні 

реалізуються більшість заходів в туристичній сфері. В 2014 році 650,0 тис. грн 

міжнародної технічної допомоги було спрямовано на представлення 

туристичного потенціалу м. Києва на Міжнародній туристичній виставці ITB 

Berlin 2014; організацію семінарів, промоакцій, прес-конференцій з питань 

розвитку туризму та маркетингу міста Києва; розробку та підтримку 

функціонування туристичного порталу м. Києва www.kyivcity.travel тощо. За 

рахунок коштів інвесторів (160,00 тис. грн) організовано Новорічно-різдвяне 

селище в грудні 2013 – січні 2014 року на вул. Володимирській (біля 

Національної опери України), святкові новорічні заходи на Троїцькій площі 

(Новорічно-різдвяне селище) з 19.12.2014 до 19.01.2015. 

Зважаючи на значне недофінансування галузі прийнято рішення Київської 

міської ради від 09.12.2014 № 513/513 «Про звернення Київської міської ради до 

Верховної Ради України щодо туристичного збору», яким запропоновано 

залишити туристичний збір, як один з видів місцевих податків та зборів, у разі 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України.  
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Для популяризації м. Києва на міжнародних ринках за підтримки 

Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) розроблено 

туристичний сайт міста www.kyivcity.travel українською, англійською, 

російською, німецькою мовами, який дає дає можливість дізнатися актуальну 

інформацію, розробити маршрут для подорожі містом тощо. Щоденно сайт 

відвідує понад 5 тис. користувачів. Триває робота з розробки мобільного 

туристичного додатка, який планується запустити в 2015 році. 

З метою покращення умов перебування туристів в м. Києві 26 вересня 2014 

року відкрито безоплатно туристично-інформаційну довідку «Київ туристичний» 

в МА «Київ» (Жуляни). Опрацьовується питання відкриття в 2015 році стійки 

«Київ туристичний» в МА «Бориспіль». 

Продовжувалася робота щодо розширення мережі туристично-

інформаційних центрів (ТІЦ) та їх ребрендингу в єдиному стилі з використанням 

логотипу «Київ – місто, де все починається». 

Функціонує проект «Почесні представники міста Києва», мета якого 

полягає в залученні іноземних представників до розвитку туристичної галузі 

столиці України. У 2014 році до проекту приєдналися США (раніше Київ у 

рамках проекту представляли почесні представники з Італії, Німеччини, Японії 

та Австрії). 

З метою заохочення як внутрішніх, так і іноземних туристів відвідувати 

наше місто спільно з туристичною громадськістю було ініційовано проведення 

різних промоакцій, зокрема: 

«Мандруй до Києва за півціни», під час якої проживання в готелях та 

хостелах міста становило на 50% дешевше, ніж зазвичай. Акцією скористалися 

понад 400 осіб (з 18.04 до 01.07.2014); 

кампанію знижок від готелів м. Києва до Всесвітнього дня туризму 

(27.09.2014 - 31.10.2014); 

«Дива починаються в Києві», головною метою якої є заохочення громадян 

країни відвідати столицю на новорічно-різдвяні свята. На цей період учасники 

промокампанії (готелі, ресторани, шопінг центри) підготували спеціальні 

пропозиції, подарунки, знижки для всіх гостей м. Києва (з грудня 2014 до кінця 

січня 2015 року) тощо. 

Розпочато роботу щодо розробки спеціальних акцій для прихильників 

шопінг-туризму; опрацьовувалися пакетні пропозиції для організації                 

гастротурів до м. Київа. В рамках розвитку дитячого туризму тривала робота 

щодо запровадження системи знижок, безоплатних екскурсій, розробки 

спеціальних пакетів шкільних екскурсій, особливо під час шкільних канікул. 

Завершувалася робота над створенням офіційного каталогу міста Києва з 

ділового туризму (Meetings Planner Guide), презентацію якого заплановано на 

2015 рік. 

Розвиток готельного господарства 

У 2014 році у м. Києві функціонувало 205 колективних засобів розміщення 

різної форми власності та підпорядкування на 13486 номерів, в тому числі:  

165 готелі на 12027 номерів; 

26 гуртожитків готельного тиру на 1191 номер; 

14 туристичних баз на 268 номерів. 

Зокрема, задовольняли потреби гостей міста 165 готелів різної категорії 

комфортності: 
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*****  -  6 готелів на 1449 номерів;  

****    - 21 готель на 2428 номерів;  

***      -  24 готелі на 4139 номерів;  

**        -  19 готелів на 891 номер;  

*          -   6 готелів на 175 номерів.  

без категорії - 89 готелів на 2937 номерів 

В 2014 році, незважаючи на кризу, відкрився готель Хілтон на 262 номери. 

Протягом звітного року у місті Києві нараховувалося 37 санаторно-

курортних закладів на 9705 місце/ліжок та 80 хостелів місткістю більше 3000 

ліжко-місць; діяло понад 150 підприємств, що є власниками апартаментів 

(загальна місткість – понад 40 тис. місць). 

 

 

 

 

2.9. Соціальний захист населення, зайнятість населення, праця та 

заробітна плата 

 

Соціальний захист населення, адресна соціальна підтримка 

Cтаном на 01.01.2015 на обліку в органах праці та соціального захисту 

населення м. Києва перебувало 115722 отримувача державної допомоги сім’ям з 

дітьми, 2276 отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, 16908 отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам, 1346 отримувачів тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 62 отримувача державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2014 році за рахунок субвенцій з державного бюджету надавалась 

допомога відповідним категоріям киян на виконання законів України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам», Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням», а також забезпечувалося виконання 

інших делегованих повноважень, пов’язаних із соціальним захистом громадян 

(видатки становили 1733,6 млн грн). 

Станом на 01.01.2015 на обліку перебувало 2649 отримувачів державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, загальна 

сума видатків з початку року становить 32,5 млн грн. 

Згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» у вересні 2014 року проведена виплата разової грошової 

допомоги до 5 Травня 73016 ветеранам війни на загальну суму 54,5 млн грн. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України: 

від 28.03.2014 № 76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких 

пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року» проведено виплату 

одноразової грошової допомоги 20 членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з 

участю в масових акціях громадського протесту на загальну суму 2436 тис. грн; 
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від 06.08.2014 № 324 «Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні 

ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися 

у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року» проведено виплату 

одноразової грошової допомоги 10 особам на загальну суму 609 тис. грн; 

від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» проведено виплату 27031 

сім’ям на загальну суму 48632 тис. грн. 

З місцевого бюджету у 2014 році виплачено 1337 отримувачам щомісячної 

грошової допомоги, які проживали разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним на суму 22,2 млн грн. 

Станом на 01.01.2015 проведено виплату 2482 отримувачам компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги та 608 отримувачам 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку. 

Однією з найбільш поширених пільг, що забезпечує підвищений рівень 

соціальних гарантій окремих категорій громадян, є пільга на оплату житлово-

комунальних послуг. 

В місті Києві станом на 01.01.2015 кількість осіб, що мають право на пільги з 

оплати за житлово-комунальні послуги, становила 312,6 тис. осіб (479,4 тис. осіб 

разом із членами сім’ї). 

Всього профінансовано коштів по пільгах за рахунок субвенції з державного 

бюджету на загальну суму 584 млн грн, що на 14,6 % (85,1 млн грн) менше ніж у 

аналогічному періоді 2013 року, зокрема за: 

житлово-комунальні послуги – 350,6 млн грн (на 11,7% менше ніж у 2013 

році); 

послуги зв’язку – 30,2 млн грн (у 2,5 рази більше ніж у 2013 році); 

придбання твердого палива та скрапленого газу - 62,2 тис. грн (на 10,6 % 

менше ніж у 2013 році); 

компенсація за комунальні послуги відповідно Гірничого закону України – 

87,3 тис. грн (на 15,7 % менше ніж у 2013 році); 

проїзд один раз на рік громадянами, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 

3118,3 тис. грн (на 29,5 % більше ніж у 2013 році); 

компенсаційні виплати підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян у міському пасажирському транспорті за рахунок 

субвенції з державного бюджету – 199,9 млн грн (на 31,5 % менше ніж у 2013 

році). 

За рахунок бюджету міста Києва профінансовано компенсаційні виплати 

підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 

міському пасажирському транспорті на суму 92,4 млн  грн, що на 8,5 % менше ніж 

у 2013 році. 

Крім того, забезпечено виконання рішення Київської міської ради від 

09.10.2014 № 271/271 «Про затвердження Порядку надання допомоги киянам - 

учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час 

проведення антитерористичної операції» (в редакції рішення Київської міської 

ради від 09.12.2014 № 525/525), яким передбачено механізм покриття витрат на 
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оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей шляхом 

надання щомісячної адресної матеріальної допомоги. 

На виконання рішення Київської міською ради від 17.04.2013 № 104/9161 

«Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової 

картки «Картка киянина» (в редакції рішення Київської міської ради від 

09.12.2014 № 527/527), органами соціального захисту забезпечено реєстрацію, 

видачу та облік карток «Картка киянина» окремим категоріям громадян, які мають 

право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства 

України та на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до 

актів Київської міської ради та її виконавчого органу. 

Станом на 01.01.2015 зареєстровано по проекту впровадження 

багатофункціональної картки «Картка киянина» 473,5 тис. киян, а з урахуванням 

пілотного проекту перебуває в системі «Картка киянина» - 532,8 тис. киян. 

Утримувачами картки «Картка киянина» стали 511,5 тис. осіб. 

Утримувачі карток мають право: 

безоплатного проїзду в Київському метрополітені;  

на отримання знижок:  на медичні препарати у мережі муніципальної аптеки 

КП «Фармація», в торгових мережах: ПП «Біла Україна», ТОВ «Новус Україна», 

ПП «Торговий дім «Вест-Лайн», ПрАТ «Фуршет» та ПрАТ «Ікс 5 Рітейл Груп 

Україна»; торгової мережі «Фокстрот» (відповідно до визначеного переліку); 

при придбанні квитка до Київського зоопарку та при передплаті видань 

«Видавничого дому «Толока»: «Народный доктор», «Сваты», «Садовод и 

огородник», «Цветок», «Наша кухня» (за спеціальною пільговою ціною зі 

знижками до 20 %); 

Розроблено та реалізовано Персональний кабінет утримувачів карток 

киянина в межах Інтернет-сайту «Картка киянина»: www.kievcard.com.ua.  

Утримувачі карток киянина мають змогу за допомогою даного розділу 

відслідковувати у мережі Інтернет всю інформацію по своїй картці та обсяги 

використання додатків карток. 

Велися роботи щодо розширення переліку активних додатків картки 

киянина та впровадження додатків: медичного, страхування та освіти. 

Рішенням Київської міської ради від 09.12.2014 № 526/526 «Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про 

затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 - 

2015 роки» надано права на безоплатний проїзд в метрополітені батькам (батьку 

та матері) багатодітної сім'ї виключно на підставі картки киянина. Дане рішення 

набуло чинності 26 грудня 2014 року. 

У 2014 році було розпочато видачу карток киянина всім мешканцям міста 

Києва (в тому числі, що не відносяться до пільгової категорії громадян) в рамках 

зарплатних проектів банків-учасників проекту.  

Здійснювалася робота щодо залучення до участі в проекті «Картка 

киянина» банківських установ та організацій, підприємств і установ з метою 

розширення пунктів реєстрації карток киянина та надання додаткової дисконтної 

підтримки громадянам в рамках впровадження проекту, в тому числі мережі 

приватних аптек міста. 

Реабілітація інвалідів 

Протягом 2014 року видано 40 направлень інвалідам та дітям-інвалідам для 

проходження реабілітації в реабілітаційних установах сфери управління 
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Міністерства соціальної політики України, що на 50% більше у порівнянні з 

попереднім роком. Із загальної кількості осіб, направлених для проходження 

реабілітації 28 дітей-інвалідів та 12 повнолітніх інвалідів. Окрім цього, видано 50 

направлень інвалідам м. Києва для проходження реабілітації у Київському 

міському центрі соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів. 

В цілому Київським міським центром соціальної, професійної та трудової 

реабілітації інвалідів протягом звітного року надано послуг 4602 особам, з яких: 

1779 осіб отримали інформаційно-консультативні послуги; 912 осіб отримали 

консультації про наявність вакансій; 268 осіб отримали консультації 

профконсультанта; 662 особи взяли участь в культурно-масових заходах; 616 осіб, 

в тому числі і учасники АТО, отримали психологічні послуги; 83 особи навчалися 

на соціальних курсах «Основи комп’ютерної грамотності» для осіб з вадами зору; 

118 осіб навчалися в студії творчого розвитку; 87 осіб отримали юридичні 

консультації; 77 осіб навчалися на курсах трудової адаптації; 26 осіб навчалися в 

інтегрованій театральній студії «Посох». 

Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій громадян 

автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації 

За оперативними даними станом на 01.01.2015 на обліку для забезпечення 

автомобілями перебували 3800 інвалідів. 

Протягом 2014 року інвалідам було видано в користування 31 автомобіль, 

що на 34 % менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

Станом на 01.01.2015 потреба інвалідів, дітей-інвалідів, та інших окремих 

категорій населення м. Києва у засобах реабілітації складала 36463 од., що на 7 % 

(2560 од.) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

З метою задоволення існуючої потреби видано 32924 направлення на 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів 

державного бюджету: 

30379 – направлень на отримання протезно-ортопедичних виробів; 

998 – направлень на отримання допоміжних засобів для особистої гігієни; 

559 – направлень на отримання крісел колісних; 

423 – направлень на отримання засобів для ходіння; 

388 – направлень для отримання спеціальних меблів; 

177 – направлень для отримання інших засобів реабілітації. 

 

Зайнятість населення, праця та заробітна плата 
Завдяки координації роботи з реалізації завдань Програми зайнятості 

населення м. Києва на період до 2017 року, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 02.10.2013 № 27/9615, та постійному моніторингу стану справ у 

сфері зайнятості населення місто Київ характеризується: 

найвищим серед регіонів України рівнем зайнятості населення у віці  

15-70 років - 62,9 %, що на 5,5 в.п. більше, ніж в середньому по Україні;  

найнижчим серед регіонів України рівнем безробіття населення 

визначеного за методологією Міжнародної організації праці – 6,5 % до 

економічно активного населення у віці 15-70 років (по Україні – 8,9 %). 

У звітному періоді столиця має найнижчий показник зареєстрованого 

безробіття на рівні 1 % – це майже в 2 рази менше середньоукраїнського 

показника (в Україні – 1,9 %). 
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За останніми даними моніторингу створення нових робочих місць, 

проведеного відповідно до Методики моніторингу створення нових робочих 

місць, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України  

від 23.09.2013 № 611, у 2014 році в м. Києві прийнято на роботу на створені нові 

робочі місця 119,5 тис. осіб. 

Протягом 2014 року на обліку в службі зайнятості столиці перебувало 

понад 39,4 тис. безробітних осіб, з яких 30,4 тис. осіб зареєстровано в звітному 

році. Станом на 01.01.2015 залишилось на обліку майже 17,3 тис. безробітних. 

Впродовж 2014 року за допомогою служби зайнятості: 

працевлаштовано 9,2 тис. безробітних громадян;  

проходили професійне навчання, перепідготовку або підвищення 

кваліфікації за професіями, які користуються попитом на ринку праці 6,3 тис. 

безробітних осіб; 

3,9 тис. безробітних осіб взяли участь в громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру. 

Загальноміська база даних столиці станом на 01.01.2015 налічувала 7,4 тис. 

вільних робочих місць (вакантних посад). Навантаження на 10 вільних робочих 

місць (вакантних посад) серед регіонів України є найменшим у м. Києві – 

23 особи (по Україні – 145 осіб). 

У 2014 році рівень професійного навчання безробітних в м. Києві склав 

16 %, що в 1,2 рази вище, ніж в середньому по Україні (13,8 %). 

Пройшли стажування безпосередньо на виробництві майже 0,7 тис. 

безробітних. 

Введено механізм компенсаційних виплат, пов’язаний з фактичними 

витратами роботодавців із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Завдяки наданню роботодавцям компенсаційних 

виплат працевлаштовано 0,3 тис. безробітних. 

Середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву 

характеризується сталою тенденцією до зростання та є найвищою серед регіонів 

України. За даними Державної служби статистики України середньомісячна 

заробітна плата по місту у 2014 році становила 5376 грн, що в 1,5 рази 

перевищує середньоукраїнський показник (3476 грн), та майже у 4,4 рази вище 

розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн). 

Індекс росту реальної заробітної плати у 2014 році до 2013 року складає 

94,5 %. 

На постійному контролі міської влади знаходиться питання забезпечення 

своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї на 

підприємствах міста Києва. Протягом 2014 року підприємствами-боржниками 

міста було виплачено майже 97 млн грн заборгованої заробітної плати, у тому 

числі в повному обсязі погасили борги 73 підприємства-боржника м. Києва, на 

загальну суму понад 70 млн грн. 

Згідно статистичних даних на 01.01.2015 борг із виплати заробітної плати 

по місту склав 84,2 млн грн, що у 2,3 рази або на 47,4 млн грн більше у 

порівнянні з минулим роком. 

Із вказаної суми боргу 92,7 % або 78 млн грн припадало на економічно 

активні підприємства; 6,4 % або 5,4 млн грн. – на підприємства, відносно яких 

реалізуються процедури банкрутства, решта 0,9 % (0,8 млн грн) – на економічно 

неактивні підприємства. 
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Кількість штатних працівників економічно активних підприємств міста, 

яким своєчасно не виплачено заробітну плату станом на 01.01.2015 складала 

13,7 тис осіб або 1,1 % від середньооблікової кількості штатних працівників  

(в Україні – 382,1 тис. осіб або 4,3 %). 

Незадовільний стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

залишається на державних підприємствах міста, які належать до сфери 

управління центральних органів виконавчої влади, що негативно впливає на 

загальну ситуацію по скороченню заборгованості із заробітної плати. 

Станом на 01.01.2015 заборгованість із виплати заробітної плати на 

державних підприємствах склала 46,4 млн грн або понад 55 % від загальної суми 

заборгованості по місту. 

Серед державних, найбільшими боржниками залишаються підприємства 

які: входять до складу ДК «Укроборонпром» - 17,6 млн грн (ДП НДІ «Квант» - 

4,2 млн грн; ДП «КДЗ «Буревісник» - 4 млн грн; ПАТ КЗ ДП НДІ «Буран» - 

2,7 млн грн; ДП КНДІ гідроприладів- 1,7 млн грн; ПАТ КЗ «Радар» - 1,5 млн грн 

тощо); Міністерства освіти і науки України - 8,2 млн грн (ДП «НДІ «Оріон»), 

знаходяться у сфері управління Мінрегіонбуд- 5,9 млн грн 

(ДП ПІ «Укрметротунельпроект» - 4,5 млн грн, ДП «НДІпроектреконструкція» - 

0,8 млн грн); підпорядковані Державному космічному агентству - 3,9 млн грн 

(ДП «Завод «Арсенал»); знаходяться у сфері управління Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України – 3,4 млн грн 

(ДП УНДІ НП «Масма» - 2,2 млн грн; ДП «ДНДІ ІТЕЕ» - 1,2 млн грн) тощо. 

Основна причина наявності боргу на підприємствах державного сектору – 

відсутність державних замовлень на їх продукцію, несвоєчасні розрахунки 

замовників, у тому числі органів виконавчої влади, за виконані роботи (надані 

послуги) та неефективне управління державною власністю. 

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектору, 

найбільший обсяг заборгованості склався на: ТОВ «Марс РК» - 3,4 млн грн, 

ТОВ «УкргазНДІпроект» - 1,1 млн грн; ПП «Олст» - 0,6 млн грн; 

ПАТ «Легбанк» - 0,5 млн грн; ТОВ «Зелена енергія Т» - 0,4 млн грн тощо. 

Основна причина боргу на підприємствах-боржниках приватного сектору – 

брак обігових коштів у зв’язку з несвоєчасними розрахунками замовників за 

виконані роботи (надані послуги), різке зменшення обсягів замовлень або взагалі 

їх відсутність. 

 

2.10. Наука, освіта, культура, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, 

сім’я, жінки, молодь та неповнолітні 

 

Освіта і наука 

Впродовж 2014 року у місті Києві забезпечувалась реалізація міської 

цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» та Стандарту столичної освіти. 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів (далі – ЗНЗ) міста Києва у 2014-2015 навчальному році 

функціонувало 510 закладів, у яких навчалося 254532 учня, що майже на 6 % 

більше, ніж в минулому навчальному році. З них: 

231418 учнів у 450 ЗНЗ комунальної форми власності; 

5053 учня у 51 ЗНЗ приватної форми власності; 

5673 учня у 9 ЗНЗ державної форми власності. 
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Усі загальноосвітні навчальні заклади міста працювали в одну зміну.  

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми 

включала: 117 загальноосвітніх шкіл, 144 спеціалізовані школи з поглибленим 

вивченням окремих предметів, 33 ліцеї, 46 гімназій, 12 шкіл І ступеня, 54 шкіл-

дитячих садків, 7 навчально-виховних комплексів, 9 загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, 17 спеціальних шкіл-інтернатів; 11 вечірніх (змінних) шкіл. Зміни  в 

мережі відбулися переважно за рахунок поступової реорганізації шкіл-дитячих 

садків у дошкільні навчальні заклади, шляхом виведення початкової школи, 

створення навчально-виховних комплексів та нових (переважно приватних) 

навчальних закладів. 

Зафіксовано поступове збільшення школярів: за останні два навчальні роки 

чисельність учнів зросла на 17,9 тис., що обумовлено змінами в демографічній 

ситуації, навчанням в столичних школах дітей з Київської області та прибуттям 

до Києва дітей з АР Крим і територій проведення АТО. 

З 1 вересня 2014 року розпочали роботу 2 загальноосвітні школи-

новобудови приватної форми власності: ТОВ «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад «ЛІКО-ШКОЛА», ТОВ «НВК «Новопечерська школа». 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання із п'яти абітурієнтів 

України, які отримали максимально можливу кількість – 200 балів із трьох 

предметів було двоє киян, із 50 абітурієнтів Украйни, які отримали по 200 балів з 

двох предметів,  дев'ять – кияни.  

141 учень ЗНЗ міста були учасниками IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, з них призерами стали 101 учень. Серед 270 

учнів та випускників 2014 року з різних регіонів України, 27 (10 %) киян 

отримали Президентську стипендію переможців Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії науки України. У 2014 році 

переможцями Міжнародних учнівських олімпіад стали 9 учнів столиці. 

У ЗНЗ міста навчалися 1527 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (із них, 44 дитини-сироти перебувають на повному державному 

утриманні у двох навчальних закладах: дитячому будинку «Малятко» та 

санаторній школі-інтернаті № 21); 3256 учнів дитини-інваліда (з них, 1722 учні 

навчаються у спеціальних та санаторних школах-інтернатах).  

Для дітей з особливими освітніми потребами у 2014 році відкрито у 19 

загальноосвітніх навчальних закладах 78 класів з інклюзивною формою 

навчання, в яких навчаються 563 учні. 

Дошкільна освіта. У системі дошкільної освіти міста Києва функціонувало 

552 комунальних дошкільних навчальних закладів, 48 відомчих, 12 приватних 

дошкільних навчальних закладів, 70 шкіл-дитячих садків і навчально-виховних 

комплексів, 41 навчальний заклад альтернативної дошкільної освіти (всього 730 

установ різних типів і форм власності), які, за оперативними даними, відвідувало 

більше 109 дітей дошкільного віку. Показник охоплення дітей від 3 до 6 (7) років 

всіма формами дошкільної освіти становить 88 %.  

У 2014 році: 

відкрито перший комунальний Центр розвитку дитини «Підростайко» у 

Деснянському районі міста Києва; 
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відновлено роботу дошкільного навчального закладу № 736 Державного 

підприємства «Антонов» на 190 місць та 4 групи дошкільного навчального 

закладу № 522, який тривалий час  не функціонував; 

передано до сфери управління районних в місті Києві державних 

адміністрацій будівлі 6-ти дошкільних навчальних закладів, які тривалий час 

використовувалися не за призначенням; 

введено в дію 7 приватних ДНЗ, що отримали ліцензію на право здійснення 

освітньої діяльності, відкрито дошкільні групи у 7 ЗНЗ. 

Позашкільна освіта. У системі столичної освіти працювало 40 позашкільних 

навчальних закладів (палаців, центрів, будинків дитячої та юнацької творчості). 

З них 4 навчальних заклади міського; 36 - районного підпорядкування. У всіх 

закладах працювали гуртки (творчі об'єднання, секції), де займалися 73297 

вихованців, що становить близько 29 % від загальної кількості школярів. У 57 

дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 25205 вихованців, що становить 

9,9 % загальної кількості учнів у школах. 

За рахунок бюджетних асигнувань фінансується 99 % творчих об'єднань 

позашкільних навчальних закладів системи освіти, їх відвідували діти на 

безоплатній основі незалежно від пільгової категорії. 

Організовано зайнятість дітей в позаурочний час у ЗНЗ. Усього в шкільних 

гуртках і спортивних секціях займалися 190443 учня (75 % від загальної їх 

кількості в ЗНЗ міста). 

У вересні 2014 року відкрито позашкільний навчальний заклад - Центр 

технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» 

Дніпровського району.  

Патріотичне виховання. У загальноосвітніх навчальних закладах міста 

проходили уроки Гідності, зустрічі з учасниками подій Євромайдану, уроки 

пам'яті Героїв Небесної Сотні, конференції, круглі столи, фотовиставки, 

експозиції; покладання квітів до пам'ятних знаків, місць поховань усіх загиблих 

під час масових акцій протесту у листопаді 2013 року - лютому 2014 року, 

вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання, запалення свічок. 

За участю учнівської, педагогічної та батьківської громадськості: 

відкрито меморіальні дошки Героям Майдану та воєнних дій на сході та 

півдні України, які навчалися в навчальних закладах столиці; 

проведено благодійну акцію Київської міської ради старшокласників «Ім'я 

Героя на карті України». Започатковано шефську допомогу Центральному 

клінічному госпіталю державної прикордонної служби України. Передано у зону 

АТО та раненим бійцям у військових госпіталях матеріальну допомогу, речі 

(продукти харчування, одяг, антисептичні засоби, телефонні картки тощо), 

дитячі малюнки, аплікації, обереги, листи. У військових госпіталях для 

поранених бійців АТО учнями навчальних закладів міста проведено концертні 

програми, підготовлено продуктові кошики до Дня Спаса; 

у День Державного Прапора. на вул. Хрещатик старшокласниками 

проведено флеш-моб у вишиванках «Шикуймося у Герб України»; 

1 вересня проведено акцію «Ліки замість квітів», кошти, що мали бути 

використані на квіти було передано постраждалим у зоні АТО; 

у День Гідності та Свободи, в Українському коледжі 

ім. В. О. Сухомлинського відбувся круглий стіл лідерів «учнівського 

самоврядування міста Києва «Революція Гідності: точка відліку» у рамках 
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військово-патріотичного проекту учнівської молоді столиці «Нам Україна вище 

над усе!». 

Для забезпечення продовження навчання та здобуття освіти громадянами 

України, які переселяються з тимчасово окупованих територій та районів 

проведення АТО, станом на 10.02.2015 до навчальних закладів столиці 

зараховано 10722 особи в: 

дошкільні навчальні заклади – 2449 вихованців. Із них: 155 дітей з 

АР Крим; 2294 осіб з районів проведення АТО (1400 із Донецької, 894 – 

Луганської обл.); 

загальноосвітні навчальні заклади – 7989 учнів. Із них: 392 учні з АР Крим; 

7597 учнів з районів проведення АТО (4959 з Донецької, 2638 – Луганської 

обл.); 

Київський університет ім. Бориса Грінченка – 122 студенти. Із них: 21 

студент – АР Крим, 101 з районів проведення АТО; 

професійно-технічні навчальні заклади – 162 учні. Із них 6 учнів – 

АР Крим; 156 учнів з районів проведення АТО (71 – з Донецької, 85 – з 

Луганської обл.).  

З метою безперешкодного забезпечення дітей-переселенців дошкільною 

освітою управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій 

визначено дошкільні навчальні заклади, які здійснюють їх прийом без 

електронного запису. 

Для поліпшення роботи міського координаційного центру управліннями 

освіти організовано чергування вихователів для роботи з дітьми дошкільного 

віку на період отримання батьками консультацій. 

Модернізація змісту професійно-технічної освіти. Система професійної 

підготовки робітничих кадрів включала: 28 державних та 108 іншої форми 

власності професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ), які 

пропонують для опанування одну із 223 робітничих професій. Контингент учнів 

ПТНЗ у 2014-2015 навчальному році становить 16750 осіб. 

У 2014 році: 

відкрито 2 сучасні навчально-практичні центри: «Енергоефективність та 

енергозбереження будівель та споруд» спільно із компанією «Хенкель – 

Баутехнік. Україна» та «Сучасні будівельні технології та матеріали» спільно із 

компанією «КНАУФ Маркетинг». Впроваджено 11 нових спеціальностей; 

забезпечено участь у міжнародних освітніх проектах, серед яких проект ЄС 

– МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними 

аспектами в Україні», проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів і 

принципів освіти та підготовки у відповідності до політики Європейського 

Союзу щодо навчання впродовж життя», проект Європейського фонду освіти 

«Туринський процес – 2014 в Україні»; 

проведено двосторонню українсько-німецьку зустріч фахівців у сфері 

професійно-технічної освіти «Професійна освіта у будівельній сфері України»;  

взято участь у конференції Європейського фонду освіти «Професійна 

підготовки кадрів з урахування місцевих потреб – роль багаторівневого 

управління та територіального партнерства» (м. Турін, Італія, 19-20 листопада); 

укладено 2842 двосторонні договори з підприємствами-замовниками 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.  
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Інвентаризація майна, впровадження енергозберігаючих технологій. Розроблено 

електронні паспорти навчальних закладів для розміщення на електронній 

освітній карті столиці. Проведено інвентаризацію будівель комунальних 

навчальних закладів, здійснено аналіз їх потужностей. 

Проводився оперативний моніторинг енергоспоживання закладами освіти 

теплової енергії, електричної енергії, холодної води. Двічі на тиждень 

здійснювався клімат-контроль для вжиття необхідних заходів реагування. 

Спільно з КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва» розроблено документацію на 

виконання термосанації 91 навчального закладу. 50 проектів пройшли процедуру 

погодження міжвідомчою робочою групою Держекоінвестагентства та 

Японською стороною, зареєстровано декларації про початок виконання 

будівельних робіт на цих об'єктах. 

На виконання рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 13/9601 

«Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії» продовжувалася розробка 

проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт:  

з термосанації (15 навчальних закладів); 

зі встановлення обладнання індивідуальних теплових пунктів (24 навчальні 

заклади); 

з модернізації обладнання індивідуальних теплових пунктів (200 

навчальних закладів); 

з модернізації системи освітлення (33 навчальні заклади). 

Наукові та науково-технічні роботи за січень-вересень 2014 року у 

м. Києві виконували 299 організацій, в яких працювало 50,6 тис. осіб. 

Чисельність безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт 

становить 40,7 тис. осіб, з них дослідників – 28,2 тис. осіб, техніків – 4,0 тис. осіб 

та допоміжного персоналу – 8,5 тис. осіб. При цьому, науковий ступінь доктора 

наук мають 2,8 тис. осіб, кандидата наук – 8,4 тис. осіб.  

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними 

силами організацій міста, за січень-вересень 2014 року склав 3154,2 млн грн.  

 

Культура 

У звітному періоді була збережена мережа музеїв комунальної власності 

міста Києва та міських бібліотек. 

Продовжувалася робота з підготовки до відкриття експозицій Музею «Іван 

Франко і Київ» – відділу Музею видатних діячів української культури та Музею-

квартири В.С.Косенка – відділу Музею театрального, музичного та 

кіномистецтва України (збір експонатів, наукова обробка колекцій тощо).  

В музеях комунальної власності міста та центральних міських бібліотеках 

проведено близько 2 тис. культурно-мистецьких заходів (виставок, майстер-

класів, конференцій, тематичних вечорів, творчих зустрічей тощо). 

Яскравими подіями в культурному житті міста стали: 

цикл заходів до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка: спільний 

проект Музею історії міста Києва, Музею гетьманства та Музею-майстерні 

І.П.Кавалерідзе «Від Подолу до Золотих Воріт»; фестиваль «Кобзарська весна» в 

Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України; Третя хорова 
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асамблея української музики та концерти в рамках фестивалю «Шевченківський 

березень» в Музеї видатних діячів української культури; 

інтерактивно-мультимедійна виставка «1914 рік: Київ. Мир/війна»  (до 100-

річчя від початку Першої світової війни) та підготовлена в співпраці з 

Посольством Швеції в Україні й Шведським інститутом фотовиставка 

«Різновіддалені» («Different Distances») у Музеї історії Києва;  

виставка «Скарби баронів де Шодуар» – третій етап проекту 

«Європейський вимір», започаткованого Національним музеєм мистецтв імені 

Богдана та Варвари Ханенків; V Фестиваль української дитячої книги «Азбукове 

Королівство Магів і Янголів» у Музеї книги і друкарства України; 

виставки «Немеркнучий світ петриківського розпису» в Національному 

музеї українського народного декоративного мистецтва, обрядові дійства й 

Всеукраїнський дитячий фольклорний фестиваль «ОРЕЛІ» в Музеї Івана 

Гончара, моновистави в Літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Г.Тичини 

в м. Києві, численні майстер-класи. 

В Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» в 

рамках ініціативи «Музей Свободи/Музей Майдану презентовано інтерактивний 

виставковий проект: «Творчість свободи: (р)еволюційна культура Майдану».  

Значна увага приділялася впровадженню нових форм роботи, інновацій у 

роботу закладів, актуалізації знань музейних працівників: 

проведено інтерактивні семінари в рамках проекту Музею Івана Гончара 

«Актуальний музей: стратегія динамічного розвитку» за участю музейного 

експерта, викладача музеології Елейн Гуріан; 

круглий стіл з нагоди Дня Конституції України «Конституційні ідеї та 

проекти Михайла Грушевського й сучасність» в Літературно-меморіальному 

музеї М.Грушевського. 

У травні циклом тематичних заходів було відзначено Міжнародний день 

музеїв, зокрема, проведено: інтерактивну екскурсію «Ніч у музеї» (Музейно-

виставковий центр Музею історії міста Києва), поетичний фестиваль на 

Терещенківській, 5 (Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини), 

концерт вокальної музики студентів та викладачів Київського інституту музики 

ім. Р. Глієра (Музей видатних діячів української культури), камерну виставу 

«Маленький романтичний епізод мого життя» (Історико-меморіальний музей 

Михайла Грушевського), тощо. 

В центральних міських бібліотеках реалізовувався проект «Електронна 

книга. Сучасне читання». Постійно оновлювалися веб-сайти центральних 

міських бібліотек. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи була співпраця з культурними 

місіями іноземних держав в Україні, найактивніше співробітництво та реалізація 

спільних регулярних проектів відбувалися з Посольствами Італійської та 

Французької Республіки, Посольствами Республіки Польщі, Ізраїлю, Японії, 

Грузії в Україні, Британською Радою та Ґете-Інститутом і ін. 

Проведено Дні культури іноземних держав у столиці Україні та за 

кордоном, у рамках яких реалізувалися широкомасштабні культурно-мистецькі 

загальноміські заходи: зокрема з 26.09.2014 по 14.10.2014 - «Тижні Німеччини в 

Україні», 4-5 жовтня -в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі свято 

грузинської культури «Тбілісоба».  
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Візитною карткою міста Києва були численні міжнародні фестивалі: 

хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST»; XVI Міжнародний театральний 

фестиваль моновистав «ВІДЛУННЯ»; Міжнародний фестиваль «Парад 

Культур»; II Міжнародний музичний фестиваль О-FEST 2014»; ХІ Міжнародний 

фестиваль мистецтв «Діалоги культур», приурочений до Міжнародного Дня 

Організації Об’єднаних Націй та присвячений українським військовим, 

постраждалим під час АТО. 

Обмеженість бюджетних коштів обумовила проведення лише 23 заходи у 

2014 році відповідно до Календарного плану (у 2013 році було проведено 82 

заходи).  

Однак, на партнерських засадах тільки за останні півроку було здійснено 

близько 30 мистецьких проектів, серед яких: 

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Fest»; 

творчі проекти Pinchuk Art Centr, профінансовані Благодійним фондом 

Віктора Пінчука «Сучасне мистецтво в Україні»; 

концерт у рамках Міжнародного проекту «Елітні вечори камерної музики 

Євгенії Басалаєвої», який проводився до Міжнародного Дня Організації 

Об’єднаних Націй і був присвячений українським військовим, постраждалим під 

час АТО тощо.  

Окрім того, у 2014 році значно активізувалася співпраця з художніми 

аматорськими колективами столиці, які залучалися до участі у святкових 

концертних програмах до Дня Перемоги, Дня Києва, Дня Конституції України, 

Дня незалежності України та новорічно-різдвяних акцій, а також заходів на 

підтримку бійців АТО та переселенців зі Сходу України. 

У 2014 році урочисто відзначено: 80 років Київського національного 

академічного театру оперети, 20-річчя Академічного камерного хору 

«Хрещатик», 25 років Хору хлопчиків та юнаків Муніципальної академічної 

чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького та 45-річчя самої капели.   

Мережа муніципальних театрів складала 18 закладів, працювало 17 театрів 

(1 театр - Київська мала опера не функціонує).  

За кошти від реалізації послуг у 2014 році було поставлено 55 нових вистав. 

Найбільше у Київському національному академічному театрі оперети 

(3 прем’єри та 38 концертних програм), Київському муніципальному 

академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва (14 музичних проектів), 

Київському академічному Молодому театрі (10 прем’єр), Київському 

академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра та Київському 

театрі «Золоті ворота» (по 6 прем’єр).  

Загалом, у 2014 році театри показали більше 3 тис. вистав, які подивилися 

понад 400 тис. глядачів, 290 новорічних вистав, які відвідали понад 80 тис. дітей.  

До 200-річного ювілею від дня народження Т.Г.Шевченка 7 муніципальних 

та 3 районні театри презентували своїм глядачам 14 вистав за творами Кобзаря 

та про його життя, 8 з них увійшли до постійного репертуару.  

Традиційно з нагоди Міжнародного дня театру 24 березня було проведено 

урочисту церемонію вручення театральної премії «Київська Пектораль. Із 14 

номінацій у 7-ми лауреатами стали муніципальні театральні колективи: 

Муніципальний ляльковий театр, Театр на лівому березі Дніпра, Молодий театр, 

«Київ модерн-балет».  
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Спільно із творчими спілками в приміщенні Музею історії міста Києва було 

проведено щорічне вручення Мистецької премії «Київ».  

Враховуючи численні звернення громадян щодо увічнення пам’яті Героїв 

Майдану та суспільну значимість центральної частини міста Києва, яка має 

стати символом Єдності та Гідності України спільно з Міністерством культури 

ініційовано проведення Всеукраїнського відкритого конкурсу на визначення 

кращої ідеї Меморіального комплексу Героям Небесної Сотні у м. Києві. 

23.04.2014 на прес-конференції в УНІАН були презентовані проект Програми, 

умови Конкурсу та підписане Спільне рішення про проведення Конкурсу. 

 

Охорона здоров’я 

В столиці продовжили функціонування 158 закладів охорони здоров’я.  

З них: у підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я знаходилися 115 

закладів охорони здоров’я (з них – 54 стаціонарних), у підпорядкуванні 

районних управлінь охорони здоров`я знаходилися 43 заклади (з них –2 лікарні). 

В районах м. Києва здійснювали свою діяльність заклади нового типу – 

комунальні некомерційні підприємства – 28 центрів первинної медико-

санітарної допомоги та 13 консультативно-діагностичних центрів.  

В столиці продовжили свою роботу 4 Територіальних медичних 

об’єднання: «Фтизіатрія», «Психіатрія», «Дерматовенерологія» та «Санаторного 

лікування» у місті Києві.  

Продовжувалася робота з реформування вторинного рівня надання медичної  

допомоги: визначено 5 закладів охорони здоров’я дорослої та 3 заклади дитячої 

мережі, на базі яких будуть створені лікарні інтенсивного лікування (далі - ЛІЛ). 

Формувалася структура їх ліжкового фонду та штатний розпис.  

Створення ЛІЛ надасть можливість цілодобово забезпечувати ургентну 

медичну допомогу населенню міста за механізмом «Emergency». Департаментом 

охорони здоров’я підготовлено проекти рішень Київської міської ради щодо 

перейменування восьми багатопрофільних міських лікарень в лікарні 

інтенсивного лікування. 

У грудні 2014 року, за результатами 6 місяців роботи міжнародних 

експертів та проведення фахової комісії з оцінки його за такими критеріями як: 

організація меддопомоги, якість її надання, оснащення, дотримання вимог з 

охорони праці та безпеки пацієнта, Київський міський пологовий будинок № 1 

(перший пологодопоміжний заклад столиці, заснований ще у 1918 році) отримав 

сертифікат якості ISO 9001. Подібну відзнаку якості у цьому ж місяці отримано 

Київською міською клінічною лікарнею № 1. 

Станом на 31.12.2014 в лікарняних закладах системи Департаменту 

охорони здоров'я нараховувалося 18114 ліжок різного профілю, в т.ч. для 

обслуговування дорослого населення – 15479 ліжок, дитячого населення – 2635 

ліжок, крім того, санаторних для дітей -– 1425 ліжок та в будинках дитини – 270 

ліжок.  

В стаціонарах лікувально-профілактичних закладів за 2014 рік проліковано 

512,7 тис. хворих. Потреба в наданні стаціонарної медичної допомоги населенню 

міста в межах єдиного медичного простору забезпечується повністю. 

Функціонувала мережа денних стаціонарів при амбулаторних закладах та 

стаціонарів вдома. Кількість ліжок в таких стаціонарах, як і в 2013 році, 
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становила 1695 од., чисельність пролікованих хворих склала 128 тис. проти 127,5 

тис. за попередній рік.  

В стаціонарах вдома було проліковано 273,1 тис. хворих (2013 рік – 

288,8 тис. хворих). 

Невідкладна медична допомога населенню міста на до госпітальному етапі 

надавалася медичними працівниками 31 пункту невідкладної медичної 

допомоги. Число виїздів на 1000 мешканців зменшилось і становило 135,2 проти 

144,3 за 2013 рік. 

Функціонували Центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф міста Києва та Єдина оперативно-диспетчерська служба за єдиним 

телефонним номером «103» з використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій та GPS – навігацією. 

Переведено у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф міста Києва спеціалізовані психіатричні бригади. 

Збільшено кількість бригад екстреної медичної допомоги:  

в денний час - з 152 до 194 бригад; 

в нічний час - з 99 до 114 бригад. 

В 2014 році в столиці було зареєстровано майже 6,6 млн випадків 

захворювань, в тому числі близько 2,5 млн – це випадки з вперше встановленим 

діагнозом. За звітній період в лікувально-профілактичних закладах міста було 

зареєстровано 29,6 млн звернень за медичною допомогою, або 10,3 відвідувань 

на кожного мешканця столиці (на рівні 2013 року). 

Поширеність захворювань серед населення зменшилась відносно минулого 

року на 0,9 % і складала близько 23,0 тис. випадків на 10 тис. населення. 

Показник первинної захворюваності населення за 2014 рік в цілому 

становив 8598,5 випадків на 10 тис. населення, що менше, ніж за 2013 рік на 

3,7 %.  

Станом на 01.01.2015 контингент онкологічних хворих в столиці 

нараховував 77644 особи або 2699,8 на 100 тис. населення, це на 3,8 % більше, 

ніж на 01.01.2014 року (74136 хворих або 2599,7 на 100 тис. населення).  

В 2014 році в столиці було виявлено 10710 нових випадків злоякісних 

новоутворень, захворюваність на онкопатологію становила 372,4 на 100 тис. 

населення, це на 1,6% менше показника попереднього року (378,3). 

На диспансерному обліку в протитуберкульозних закладах міста 

перебувало близько 11,6 тис. пацієнтів, з яких 1650 осіб з активними формами 

туберкульозу (57,4 на 100 тис. населення), що на 3,4% менше, ніж на 01.01.2014 

(59,6 на 100 тис.). 

Первинна захворюваність на туберкульоз серед киян в порівнянні 2013 

роком також зменшилась - з 51,7 до 42,8 випадків на 100 тис населення, тобто на 

17,2%. 

Кадрова ситуація галузі «Охорона здоров’я». Станом на кінець 2014 року 

медичну допомогу населенню міста Києва надавали 12361 лікарів та 19458 

молодших спеціалістів з медичною освітою. 

Дефіцит лікарів в закладах охорони здоров’я м. Києва складав  3360 осіб, в 

т.ч. лікарів первинної ланки (дільничних терапевтів і педіатрів) – 345 осіб, 

лікарів загальної практики-сімейних лікарів – 225 (укомплектованість штатних 

посад первинної ланки фізичними особами становила 73,1 %).  
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Дефіцит молодших спеціалістів з медичною освітою в закладах охорони 

здоров’я м. Києва становив 5448 осіб.  

В цілому у галузі укомплектованість штатних посад фізичними особами як 

лікарів, так і молодших спеціалістів з медичною освітою була 78,1 %. 

Пріоритетним залишається укомплектування посад: лабораторна 

діагностика, медицина невідкладних станів, психіатрія, рентгенологія, 

фтизіатрія, патологічна анатомія. 

Укомплектування в лікувально-профілактичних закладах вакантних посад 

молодших спеціалістів з медичною освітою проводилося за рахунок підготовки 

спеціалістів в чотирьох Київських міських медичних коледжах.  

У 2014 року підготовлено 1128 спеціалістів, із них на бюджетних умовах – 

624 спеціалісти. Спеціалісти, які навчалися за бюджетні кошти, направлені для 

працевлаштування в заклади охорони здоров’я м. Києва. 

Після закінчення вищих навчальних медичних закладів у 2014 році в 

Департаменті охорони здоров’я оформлено для проходження інтернатури з 

подальшим працевлаштуванням 171 випускник (в тому числі 12 випускників за 

Програмою), які будуть працевлаштовані в амбулаторні заклади (в тому числі 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини). 

У грудні 2014 року затверджено зміни до рішення Київської міської ради 

від 17.02.2011 № 9/5396 «Про затвердження Міської цільової програми 

підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011-

2017 роки», якими передбачено навчання студентів в інтернатурі за 

спеціальностями загальна практика-сімейна медицина та педіатрія. 

 

Розвиток фізичної культури та спорту 

В місті функціонувало 28 стадіонів, 60 плавальних басейнів, 656 

спортивних зали, 10 споруд зі штучним льодом, 2252 спортивних майданчиків. 

Працювало 62 дитячо-юнацьких спортивні школи, 2 школи вищої спортивної 

майстерності. Кількість населення, охоплена всіма видами фізкультурно-

оздоровчої роботи, складала 409,2 тис. осіб. 

У 2014 році проведено 23 фізкультурно-спортивних заходів, із них 10 

заходів в рамках міської спартакіади «Здоровий киянин», в яких взяло участь 

понад 18,5 тис. осіб. Найбільш популярними фізкультурно-масовими заходами 

були: 

благодійний легкоатлетичний пробіг «Пробіг під каштанами», в якому 

взяло участь понад 5 тис. осіб; 

легкоатлетичний пробіг «Київський напівмарафон» (5 тис. учасників); 

Всеукраїнська велоестафета «ВелоУкраїна», в якій взяло участь понад 500 

учасників з різних регіонів України; 

Всеукраїнський День ходи (понад 2,5 тис учасників) та інші. 

Більшість фізкультурно-масових заходів, які проводилися у 2014 році окрім 

пропаганди здорового способу життя, залучення населення до занять фізичною 

культурою та спортом були благодійними і зібрані кошти були передані до 

центральної Київської міської лікарні для лікування поранених бійців АТО. 

Крім цього, проведено 225 змагань з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту, як міського так і міжнародного рівня, в яких взяло участь 

32108 спортсменів. Збірні команди міста прийняли участь у 174 чемпіонатах та 

Кубках України. 
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Крім того, у 2014 році проводилася робота: 

з капітального ремонту двох міні-футбольних полів розміром 20 х 40 кв. м 

по вул. Вербицького, 23 та двох міні-футбольних полів розміром 20 х 40 кв. м 

вул. Тростянецькій, 60 Дарницького району м. Києва, які облаштовані штучним 

покриттям «штучна трава» 5-го покоління; 

з капітального ремонту залу боксу та спортивного залу дитячо-юнацької 

спортивної школи «Ринг» по вул. Героїв Дніпра, 31-а; 

підготовлено перелік закладів фізичної культури і спорту, яким можуть 

бути встановлені пільги щодо сплати податку за земельну ділянку; 

щодо контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 

заходів;  

щодо по передачі до комунальної власності територіальної громади 

м. Києва учбової спортивної бази велотрек «Авангард» на вул. Богдана 

Хмельницького, 58. 

 

Робота з жінками, молоддю та неповнолітніми 

 

У 2014 році Київська міська державна адміністрація проводила роботу зі 

створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримки творчих 

ініціатив молоді, талановитої та обдарованої молоді, пропагування та 

формування здорового способу життя, утвердження патріотизму, духовності, 

моральності, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, 

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам 

студентського самоврядування, розвитку громадської активності підростаючого 

покоління, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді відповідно до Міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на 

2012 – 2016 роки (затверджено рішенням Київської міської ради від 20.09.2012 

№ 8289). 

Протягом звітного періоду: 

проведено міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя 

України», молодіжні флешмоби «Free hugs and kiss» та «Молодь за єдину 

Україну»;  

проведено відбір, за результатами якого від м. Києва представлено 5 осіб на 

присудження Премії Кабінету Мініcтрів України за особливі досягнення молоді 

у розбудові України, здійснено роботу з десятьма володарями грантів 

Президента України для обдарованої молоді;  

надано організаційну та інформаційну підтримку 16 громадським 

організаціям студентського самоврядування, налагоджено співпрацю зі 

Студентською радою м. Києва; 

спільно з Міністерством молоді та спорту України, Державним інститутом 

сімейної та молодіжної політики та Програмою розвитку ООН проведено 

Всеукраїнський семінар «Молодіжний працівник»; 

відбулися тренінги з питань працевлаштування для молодих пошукачів 

роботи (охоплено понад 500 осіб, які звернулися до Київського молодіжного 

центру праці); 

проведено зустрічі з представниками різних професій, екскурсії на провідні 

підприємства столиці (ПАТ «Оболонь», завод «Кока-Кола Беверіджес Україна», 
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компанії Microsoft Україна, Ernst & Young, KPMG Україна) з метою підвищення 

кваліфікації молодих спеціалістів, формування уявлення молоді щодо змісту та 

сутності професій, специфіки процесу виробництва (охоплено понад 1000 осіб); 

проведено ярмарки вакансій «Твоя кар’єра», «Робота для тебе» (охоплено 

понад 2000 осіб), освітній проект на тему «Криза – час для нових можливостей» 

(охоплено понад 100 осіб), Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності 

серед молоді м. Києва (охоплено 296 осіб), зустріч представників органів 

студентського самоврядування із керівництвом міста (охоплено 50 осіб), 

Всеукраїнський Форум з вирішення питання зайнятості молоді, розв'язання 

проблем безробіття молоді, зокрема її працевлаштування на перше робоче місце 

(охоплено 200 осіб); 

підтримано ініціативи громадських організацій стосовно відкриття скейт-

парку «Т.Roll Park» на території Гідропарку, проведення мотиваційного концерт-

шоу «Навчись говорити Ні», спортивного заходу «Спортивний Хрещатик», 

молодіжного міжнародного проекту «Сміх заради життя»;  

проведено навчально-тренувальні збори для юнаків в спортивно-

патріотичному таборі на Трухановому острові; молодіжну ходу вулицею 

Хрещатик та акцію вшанування Героїв України «Запали свічку нашим Героям»; 

взято участь у проведенні Всеукраїнської патріотичної акції «Україна – це Я!», 

Всеукраїнської соціально - екологічної акції з прибирання зелених зон та 

благоустрою території «Зробимо Україну чистою», у молодіжній громадській 

акції «Відкриття Пластового Року» з метою виховання молоді в дусі 

патріотизму, виховання моральних та загальнолюдських цінностей тощо; 

реалізовувалася програма підготовки молоді до подружнього життя 

«Щаслива сім'я» (проведено 240 занять, охоплено 2626 осіб) в рамках реалізації 

державної сімейної політики в м. Києві; 

нагороджено премією Київського міського голови за відповідальне 

батьківство в розмірі 2 тис. грн 13 одиноких батьків та одиноких матерів, які 

самі виховують дітей. 

Станом на 01.01.2015 на обліку в районних службах у справах дітей 

перебувало 506 дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, з них 

через такі причини: 

батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків – 417 дітей, 

зазнали насильства в сім’ї – 49 дітей,  

систематично самовільно залишають місце постійного проживання –          

40 дітей. 

У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 перебувало            

39 дітей; у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей за адресою: м. Київ, 

вул. Полярна, 7а цілодобово перебувало 10 дітей. 

Протягом 2014 року в 10 центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді м. Києва працювали районні спеціалізовані соціальні служби «Служба 

соціальної підтримки сімей», спеціалістами яких здійснювався соціальний 

супровід 900 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. З метою 

збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які 

потребують допомоги, запобігання ранньому соціальному сирітству, 

реалізується соціальна програма «Служба соціальної підтримки сімей». 

Спеціалісти надали 1 011 індивідуальну послугу з питань проблем сім’ї для       
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452 клієнтів. Також проведено 789 групових заходів для 5 207 клієнтів, в ході 

яких надано 9 960 групових послуг. 

Київським міським Центром роботи з жінками (далі – Центр) протягом 

звітного періоду продовжувалася реалізація заходів з гендерної політики, 

попередження насильства в сім’ї, в рамках яких надавалась безоплатна 

консультаційна підтримка жінкам, чоловікам, сім’ям в цілому, в т. ч. у режимі 

телефону «Довіра» (надано понад 2200 консультацій). 

Продовжив функціонування Притулок для тимчасового перебування жінок, 

які зазнали насильства в сім’ї, в якому протягом звітного року перебувало        

113 жінок та 16 дітей. 

У 2014 році в м. Києві у рамках заходів щодо розвитку сімейних форм 

виховання для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

створено 7 нових прийомних сімей (загалом створено 53, до яких 

розміщено 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та 

відкрито 5 нових дитячих будинків сімейного типу (загалом функціонує 19, в 

яких виховується 134 дитини – сироти); 

перебувало на первинному обліку в районних службах у справах дітей 

2 388 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 90,6% 

дітей проживають в сімейних формах виховання (у піклувальників, в прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу); 

продовжувалася співпраця із ЗМІ з питання популяризації сімейних форм 

виховання, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Зокрема, 

продовжено співпрацю з телекомпанією «Магнолія-ТВ» (проект «Цій дитині 

потрібна родина»), телеканалом «Україна» (передача «Критична точка») щодо 

влаштування дітей-сиріт старших 10 років до сімейних форм виховання. 

Інформацію про кожну дитину розміщено на сайті «Сирітству – ні!». До 

загальнонаціональної інформаційної кампанії в рамках програми «Сирітству – 

ні!» залучено заклади охорони здоров’я м. Києва.  

Станом на 01.01.2015 в м. Києві нараховувалося 10 734 багатодітні сім’ї, в 

яких виховуються 34 090 дітей. З метою підтвердження статусу багатодітної 

родини видано 927 посвідчень батьків та 4 892 посвідчення дитини з 

багатодітної сім'ї; 1,6 тис. довідок батькам багатодітної сім’ї (у зв’язку з 

відсутністю посвідчень батьків багатодітної сім’ї тимчасово видаються довідки). 

Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведено: 

7 курсів навчання за тематикою «Підготовка кандидатів у прийомні батьки, 

батьки-вихователі, опікуни та піклувальники». За результатами навчання           

113 потенційних кандидатів (особи та подружні пари) в опікуни, піклувальники, 

3 особи та 2 сім’ї кандидатів в батьки – вихователі, 3 сім’ї та 1 особа кандидатів 

в прийомні батьки отримали довідки про проходження курсу підготовки та 

рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей – 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків – вихователів; 

2 курс навчання «Підготовка кандидатів в усиновлювачі з питань виховання 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», за результатами 

якого підготовлено 28потенційних кандидатів в усиновителі; 

3 модулі навчання за програмою підвищення виховного потенціалу 

прийомних батьків та батьків – вихователів, затвердженою наказом Міністерства 
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України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14.01.2011 № 79. За результатами 

навчання 15 прийомних батьків та батьків – вихователів підвищили свій 

виховний потенціал та отримали відповідні довідки.  

У звітному періоді 90 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування прибули до столиці з районів проведення АТО або тимчасово 

окупованої території України, з яких на кінець року 34 дитини повернулись до 

попередніх місць свого проживання, а 56 продовжили мешкати в м. Києві. 

Більшість дітей цієї категорії перебувало в сімейних формах виховання: в сім’ях 

опікунів – 51 дитина; в двох прийомних сім’ях – 3 дитини; в ПТУ – 1 дитина, яка 

знаходиться на повному державному утриманні; 1 дитина – в Центрі реабілітації 

дітей «Ковчег». 

Станом на 31.12.2014 на позачерговому квартирному обліку перебували 283 

дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, а також осіб з 

їх числа. Найбільше таких дітей у Шевченківському (53 особи), Подільському 

(40 осіб) та Деснянському (38 осіб) районах міста. 

Протягом 2014 року на пільговий квартирний облік відділами обліку та 

розподілу житлової площі районних в місті Києві державних адміністрацій 

зараховано 37 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Поліпшили свої житлові умови 3 особи, з яких 1 дитина отримала окреме 

житло (Святошинський район) та 2 дитини – по кімнаті у комунальній квартирі 

без зняття з квартобліку (Дніпровський район). 

Оздоровлення дітей 

З метою забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення та 

відпочинку дітей міста Києва: 

внесено зміни до Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей, 

учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних 

закладів міста Києва, які зареєстровані в Головному управлінні юстиції в місті 

Києві 07.04.2014 за № 5/1058; 

прийнято розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30.05.2014 № 680 «Про організацію літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва» (із змінами). Відповідно до нього 

на оздоровчі послуги з бюджету міста виділено кошти в сумі 16 665,2 тис. грн та 

1 459,8 тис. грн – на відпочинок дітей у дитячих таборах денного перебування на 

базі навчальних закладів міста; 

затверджено Міську цільову програму оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Києва на період до 2018 року (рішення Київської міської ради від 

03.07.2014 № 21/21). 

Загалом за літній період 2014 року кількість дітей, охоплених 

оздоровленням та відпочинком, становила 238 778 осіб (93,15% загальної 

кількості дітей шкільного віку), з них 13 822 – за кошти міського бюджету, 219 

534 – за рахунок залучених коштів. У тому числі за кошти міського бюджету 

оздоровлено 6 597 дітей пільгових категорій. 

Крім того, в 95 дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням на базі 

навчальних закладів міста відпочило 7 223 дитини. 

На залучені кошти оздоровленням та відпочинком було охоплено 224 534 

дитини. 

Крім того, 7 535 дітям міста Києва було забезпечено санаторно-курортне 

лікування за бюджетні кошти в санаторіях системи Департаменту охорони 
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здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України за наданою для Києва 

квотою, яке здійснюється на базі Територіального медичного об’єднання  

«Санаторне лікування» у м. Києві.  

Під супроводом одного з батьків отримали санаторно-курортне лікування 

173 дитини. 

 

2.11. Використання землі, природних ресурсів, охорона довкілля 
 

Планування ефективного використання земельних ресурсів у м. Києві 

визначає Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 

роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 

№ 32/5419. 

Згідно з нормами Тимчасового порядку передачі (надання) земельних 

ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті 

Києві, затвердженого рішенням Київради від 28.02.2013 № 63/9120 протягом 

2014 року здійснювалися: 

розгляд та опрацювання питань надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою, підготовки проектів рішень про передачу (надання) 

земельної ділянки в користування (у власність), поділу (об'єднання) земельних 

ділянок, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), поновлення договорів оренди та погодження передачі землі в 

суборенду, інші питання регулювання земельних відносин та оформлення прав 

на землю, опрацьовувалася документація із землеустрою, щодо якої було видано 

витяг з Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку; 

розгляд листів-повідомлень щодо поновлення договорів оренди земельної 

ділянки, проводився комплексний аналіз наданих документів на відповідність 

вимогам законодавства, аналіз технічної документації із землеустрою та 

організовувалось внесення відомостей до міського земельного кадастру, 

готувались листи щодо можливості поновлення договорів оренди, щодо 

внесення до міського земельного кадастру інформації про об'єкти землеустрою, 

суб'єкти земельних відносин та документацію із землеустрою відповідно до 

рішення Київради від 18.04.2013 № 194/9251 «Про ведення міського земельного 

кадастру»; 

організація виконання рішень Київради щодо оренди земельних ділянок, 

сприяння укладанню договорів оренди та підготовка відповідних проектів 

договорів оренди, їх поновлення та/або внесення змін до них; 

розгляд звернень щодо підготовки проектів договорів оренди, які 

зареєстровані протягом звітного періоду, по 132 рішеннях Київської міської 

ради; 

моніторинг договорів оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився 

(закінчується); 

робота з суб'єктами господарювання щодо оформлення документів, що 

посвідчують право користування земельними ділянками; 

самоврядний контроль за додержанням вимог земельного законодавства 

відповідно до рішення Київради від 25.09.2003 № 16/890 та згідно з Планом, 

який затверджується на рік, та квартальними планами роботи інспекторів. 

Протягом 2014 року: 
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орендарям (правонабувачам) передано 191 проект договорів оренди 

(поновлення, внесення змін - по 125 рішеннях Київради) для забезпечення їх 

нотаріального посвідчення, з них 52 проекти договорів (по 4 рішеннях Київради) 

щодо приведення розміру орендної плати до 3%; 

в міському земельному кадастрі обліковується 168 договорів (примірників 

орендодавця - Київради), укладених з суб'єктами прав на землю, з яких 27 – 

щодо приведення розміру орендної плати у відповідність до ст. 288 Податкового 

кодексу України; 

підготовлено для розгляду та погодження Київською міською державною 

адміністрацією 2894 проектів рішень щодо поновлення договорів оренди 

земельних ділянок; 

по договорах оренди, термін дії яких закінчився і орендар не приступив до 

освоєння земельних ділянок, підготовлено 37 проектів рішень Київської міської 

ради про припинення договорів оренди та про відмову в поновленні договорів 

оренди, з метою реалізації права власності або права оренди на аукціонах; 

підготовлено та надіслано близько 2000 листів, з роз'ясненням про 

необхідність та порядок оформлення прав на землю. 

запроваджено практику інформування орендарів щодо необхідності 

подання клопотання про поновлення договору оренди земельної ділянки за 

місяць до закінчення його терміну; 

розроблена та ведеться електронна система обліку виявлених порушень 

земельного законодавства та вжиття заходів щодо усунення порушень; 

проведено 1890 перевірок (обстежень) дотримання вимог земельного 

законодавства юридичними та фізичними особами на території м. Києва (на 36% 

більше 2013 року), якими виявлено 218 порушень, з яких 63 (29% від загалу) - 

порушення щодо самовільного зайняття земельних ділянок. 

вжито загалом 1986 заходів реагування (за 2013 рік – 1182), в тому числі: 

надано 201 вказівку щодо усунення порушення; в Державну інспекцію 

сільського господарства в м. Києві направлено 254 матеріали перевірок; в 

правоохоронні органи – 1273; в районні у м. Києві державні адміністрації – 33, в 

інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю – 67, в інші 

інспекційні органи – 158 матеріалів перевірок. 

За наслідками здійснення самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель протягом поточного року виявлено на території міста 

146 земельних ділянок, які використовуються без правовстановлюючих 

документів та на яких здійснюється незаконне будівництво. 

Протягом 2014 року до бюджету м. Києва від продажу земельних ділянок, в 

тому числі на земельних торгах, надійшло 187,4 млн грн. 

Вперше за 7 років Департаментом земельних ресурсів організовано та 

проведено земельні торги з продажу 6 земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади м. Києва за відкритою та прозорою процедурою. За 

результатами проведених земельних торгів продано земельну ділянку на дорозі 

Кільцевій, 17 у Святошинському районі м. Києва, площею 0,0788 га для 

будівництва, експлуатації та обслуговування станції технічного обслуговування 

або автомийки за 2 млн грн. 

З метою удосконалення нормативно-правових актів розроблено ряд 

пропозицій щодо внесення змін: 
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до Податкового кодексу України в частині забезпечення стягнення плати за 

землю з власників нерухомого майна, які не оформили право на земельну 

ділянку; 

до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213 «Про 

Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів» в частині встановлення підвищуючого 

коефіцієнту нормативної оцінки земельних ділянок для власників нерухомого 

майна, які не оформили право на земельну ділянку. 

щодо внесення змін до статті 134 Земельного кодексу України стосовно 

можливості надання земельних ділянок без проведення земельних торгів 

переможцям інвестиційних конкурсів, проведених органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

З метою всебічного висвітлення та інформування громадськості та 

потенційних учасників аукціонів з продажу земельних ділянок інформація про 

проведення земельних торгів висвітлювалася на офіційному сайті Київської 

міської державної адміністрації (http://kievcity.gov.ua/content/313 zemelni-

torgy.html), офіційному сайті Київської міської ради (http://kmr.gov.ua), розіслано 

162 листа на рієлтерські, інвестиційно-будівельні, девелопментські компанії та 

кредитно-банківські установи та здійснено їх інформування у телефонному 

режимі. 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 

містобудування та архітектури на території міста Києва у 2014 році 

продовжувалися роботи: 

з розробки Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської 

зони до 2025 року та реалізації проекту розміщення першої черги будівництва; 

 з розробки плану зонування території центральної планувальної зони міста 

Києва: завершена робота по збору вихідних даних (збір анкетних даних по 

підприємствам та установам, житловим будівлям в межах території, що 

розглядається) аналіз досвіду розробки зонінгу м. Києва та Історико-

архітектурного плану з позначенням зон охорони пам’яток, територій 

заповідників у його складі та нормативної бази зонування;  

зі створення та впровадження єдиної цифрової топографічної основи міста, 

як інформаційного ресурсу міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва», 

вихідних даних розробки плану зонування території міста та іншої містобудівної 

документації; 

 створення Містобудівного кадастру міста Києва як складової державної 

системи зберігання та використання геопросторових даних про територію, 

адміністративно-територіальні одиниці, об’єкти містобудування, їх статуси та 

функціональне призначення, екологічні умови, інженерно-геологічну ситуацію, 

інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила, 

містобудівну та проектну документацію, містобудівні умови та обмеження; 

з розробки інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури 

міста Києва та його приміської зони; 

з розробки та коригування матеріалів детальних планів та концепцій 

розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної документації, 

міських вузлів, розробки техніко-економічних обґрунтувань; 

виконання паспортів вулиць: станом 01.01.2015 виконано 27 паспортів;  

http://kievcity.gov.ua/content/313
http://kmr.gov.ua/
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коригування Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Києві (розпорядження Київської 

міської державної адміністрації від 16.04.2014 № 445). 

 

Охорона довкілля, природокористування 
Рішенням Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 

«Про бюджет міста Києва на 2014 рік» для забезпечення використання 

передбачених на 2014 рік коштів пролонговано дію рішення Київської міської 

ради від 21.02.2013 № 26/9083 «Про затвердження переліку природоохоронних 

заходів у місті Києві у 2013 році». Основними завданнями та заходами визначено: 

поліпшення стану зеленого господарства, охорона і раціональне використання 

природних рослинних ресурсів, водних ресурсів, ресурсів тваринного світу, 

збереження природно-заповідного фонду, раціональне використання і зберігання 

відходів виробництва та побутових відходів. 

У 2014 році здійснювалися природоохоронні заходи: 

погоджено ліміти на використання природних ресурсів у межах території та 

об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення м. Києва 

на 2014 рік Національному природному парку «Голосіївський»; КП «Лісопаркове 

господарство «Конча-Заспа»; Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка 

НАН України; 

видано дозволів на викиди в атмосферне повітря – 524; на розміщення 

відходів – 241; на спеціальне водокористування – 82;  

зареєстровано 876 Декларацій про утворення відходів; 

розглянуто 530 звітів по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, опрацьовано 72 заяви про наміри 

у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище», розглянуто 2 

пакети документів щодо погодження генерального плану будівництва об’єктів, 

розглянуто 15 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;  

здійснено 149 виїздів на місце з метою перевірки фактично виконаних робіт 

КО Київського комунального об’єднання «Київзеленбуд» та забезпечено участь в 

роботі постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню,  та опрацьовано 984 акти обстеження зелених насаджень; 

вивезено на знешкодження та захоронення з території ВАТ «Радикал» 194,5 

т хлорорганічних відходів.  

Протягом звітного періоду взято участь у: 

Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України»;  

засіданні круглих столів на теми: «Абсолютна заповідність: чи це врятує 

українські заповідники», «Інтеграція екологічної складової в транспортному 

секторі», «Адміністративна реформа у сфері охорони довкілля: наслідки та 

шляхи покращення» тощо;   

проведенні Дня довкілля в рамках щорічної акції «За чисте довкілля»; 

загальноміських суботниках в парках «Перемога» та «Нивки»;  

семінарі «Взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

організацій громадського суспільства у реалізації положень Орхуської 

конвенції» тощо. 

 

Збереження зелених насаджень міста.  
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За комунальними підприємствами, які входять до складу Київського 

комунального об’єднання «Київзеленбуд», закріплено близько 7,7 тис. га 

зелених насаджень на території забудованої частини міста та 31,6 тис. га міських 

лісів. Комунальні підприємства ККО «Київзеленбуд» виконують комплекс робіт 

з утримання на належному рівні та покращення стану 111 парків загальною 

площею 2,736 тис. га, 456 скверів площею більше 422,8 га, 59 бульварів площею 

понад 195,6 га, вуличних зелених насаджень на площі понад 0,8 тис. га та інших 

зелених насаджень (транспортні розв’язки, схили, захисні зони). 

Упродовж 2014 року: 

висаджено понад 7,6 тис. од. декоративних дерев, близько 42,2 тис. од. 

чагарників, 10,6 млн од. квіткової розсади, відновлено та влаштовано 150 га 

газонів, знято 14 тис. од. сухостійних та аварійних дерев, очищено від омели 

5,2 тис. дерев, кроновано 32 тис. дерев; 

виконано роботи з відновлення зелених насаджень в парках «Маріїнський», 

«Міський» та «Хрещатий», на Європейській площі, на майдані Незалежності, на 

вул. Хрещатик та в сквері біля Михайлівського собору по вул. Володимирській; 

запущено 24 фонтани в парках та скверах; влаштовано вертикальне 

квіткове озеленення вздовж основних автодоріг міста; 

в рамках проведення заходів з підготовки і відзначення 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка, Дня прапора України, 23 річниці дня 

Незалежності України влаштовано тематичні квітники. 

Продовжувались роботи на об’єктах зеленого господарства, а саме: 

будівництво лісового кордону Дарницького лісопаркового господарства по 

вул. Радистів,1;  

реконструкція паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари,  

реконструкція парку «Кіото» у Деснянському районі м. Києва; 

реконструкція парку біля озера «Тельбін» у Дніпровському районі. 

Велись роботи із розробки проектної документації для реконструкції 

зелених зон вулиць Верхній та Нижній Вал, бульварної частини вулиці Маршала 

Тимошенка, Печерського ландшафтного парку, парку «Нивки», а також 

оранжерейних господарств Дарницького, Голосіївського та Оболонського 

районів. 

В рамках проведення весняного двомісячника з благоустрою і озеленення 

12.04.2014 проведено загальноміську акцію «Чиста столиця починається з 

мене!». Акція проходила на 97 об’єктах зеленого господарства. Усього участь в 

акції взяли понад 24,0 тис. представників громадськості, підприємств, установ і 

організацій різних форм власності, за допомогою яких було приведено до 

належного санітарного стану близько 800 га зелених насаджень. 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 №279 «Про заходи 

щодо охорони лісів від пожеж у 2014 році», лісопарковими господарствами у 

повному обсязі проведено профілактичні роботи, націлені на недопущення 

лісових пожеж, своєчасну їх локалізацію та ліквідацію, зокрема виконано роботи 

щодо створення нових насаджень (лісові культури) на загальній площі 98 га, 

проведено догляд за лісовими культурами на площі 1850  га, проведено заходи з 

природного поновлення лісів на площі 5 га, ліквідовано 148 од. сміттєзвалищ, 

вивезено 3425  куб. м побутового сміття  тощо. 
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Захист населення і територій від впливу факторів техногенного та 

природного характеру 

Протягом звітного періоду: 

затверджено плани реагування на виникнення в осінньо-зимовий період 

надзвичайних ситуацій природного характеру, створено міський міжвідомчий 

оперативний штаб з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у 

осінньо-зимовий період та забезпечено його роботу; 

визначено місця складування снігу, пункти обігріву та надання медичної 

допомоги, місця для паркування автотранспорту при в'їздах до міста; 

проведено профілактичні роботи на зливоприймальних системах; 

проводилось своєчасне прибирання та вивезення снігу, обробка 

технологічними матеріалами (піском, сіллю, піщано-соляною сумішшю, 

щебнем) проїзних частин вулиць, тротуарів міста Києва; 

проводився щоденний збір і узагальнення інформації про накопичення в 

комунальних підприємствах міста посипальних, паливно-мастильних матеріалів 

для забезпечення функціонування міського транспорту в зимовий період; 

здійснювався постійний контроль за виконанням заходів із забезпечення 

пропуску весняної повені та виконанням протипаводкових заходів районами 

міста, підприємствами, установами та організаціями, проводився моніторинг 

рівня води в річці Дніпро; 

здійснювався контроль за проведенням технічної інвентаризації сховищ 

комунальної та приватної власності цивільного захисту об’єктів господарювання 

міста, визначено та обладнано приміщення єдиного оперативно-диспетчерського 

центу управління служб міста Києва; 

проводилися перевірки стану готовності централізованого оповіщення 

«ОЗОН»; 

здійснено 1149 виїздів на надзвичайні ситуації для надання допомоги 

населенню м. Києва Комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська 

служба порятунку». Проведено 6 навчань з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 

захисту.   

Проведено 34 засідання та підготовлено 13 рішень Постійної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Відповідно до плану роботи Постійної комісії проведено перевірки стану 

цивільного захисту та техногенної безпеки об’єктів господарювання 

(ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ АК «Київводоканал»; КК «Київавтодор», 

КП «Дарницьке лісопаркове господарство», КП «Лісопаркове господарство  

«Конча-Заспа», КП «Святошинське лісопаркове господарство»), спеціалізованої 

медичної служби цивільного захисту м. Києва, місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах та рятувальних станцій (постів) м. Києва на воді 

до купального сезону. 

 

2.12. Зовнішньоекономічна діяльність  

 

За наявними даними офіційної статистики оборот зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами м. Києва за 2014 рік
1
 становив 37444,1 млн дол. США і 

                                                           
1
 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя 
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зменшився порівняно із 2013 роком на 18,4 %. Обсяг експорту становив 

14808,1 млн дол., імпорту – 22636,0 млн дол. Порівняно із 2013 роком обсяги 

експорту зменшились на 8,3 %, імпорту – відповідно, на 24,0%. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,65 (у 2013 році – 0,54). 

Негативне сальдо становило 7,8 млн дол. США (за 2013 рік від’ємне – 

13,6 млн дол.). 

Оборот зовнішньої торгівлі послугами в м. Києві за 2014 рік становив 

5798,3 млн дол. США. Обсяг експорту послуг становив 3338,3 млн дол., 

імпорту – 2460 млн дол. Порівняно із 2013 роком обсяги експорту зменшились 

на 16,9 %, імпорту – відповідно 21,5 %. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,35 (у 2013 році – 1,24). 

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства м. Києва 

здійснювали з партнерами із 190 країн світу.  

Серед найбільших країн-партнерів - Російська Федерація, Швейцарія, 

Німеччина, Кіпр, Велика Британія, США.  

У структурі зовнішньої торгівлі послугами переважали послуги у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, транспортні послуги, 

ділові послуги, послуги з переробки матеріальних ресурсів, послуги з 

будівництва. 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами в м. Києві за 2014 рік
1 

становив 

31645,8 млн дол. США. Експортовано товарів на 11469,8 млн дол., імпортовано
2
 

– 20176,0 млн дол. Порівняно із 2013 роком обсяги експорту зменшилися на 

7,0 %, обсяги імпорту - 24,4 %.  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,57 (у 2013 році – 0,46). 

Негативне сальдо становило 8,7 млн дол. (за 2013 рік від’ємне – 

14,3 млн дол.).  

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з 

партнерами з 197 країн світу. 

Серед найбільших країн-партнерів – Російська Федерація, Білорусь, 

Нідерланди, Німеччина, Єгипет, Китай, Індія, Польща, Італія.  

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 30,3 % 

загального обсягу експорту (у 2013 році – 25,6 %).  

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС 

здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Італії, Польщі,Франції. 

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного 

походження (39,3 %), жири та олії тваринного або рослинного походження 

(15,9 %), готові харчові продукти (7,3 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею 

галузей промисловості (6,2 %), машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання (4,9 %), мінеральні продукти (5,9 %). 

Серед найбільших підприємств – експортерів м. Києва: ДАХК «Артем», 

ПрАТ «КЗБН «Росинка», ДП «ДЗЗМ ім. Є. О. Патона», ПАТ «Фармак», 

ПАТ «Завод «Ленінська кузня». 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з 

Німеччини, Польщі, Франції, Італії та Угорщини.  

Обсяг імпортних поставок з країн Європейського Союзу становив 39,6 % 

загального обсягу імпорту (у 2013 році – 41 %).  

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та 

механізми, електротехнічне обладнання (21,4 %), продукція хімічної та 
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пов’язаних з нею галузей промисловості (19,7 %), мінеральні продукти (17,7 %), 

засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (6,5 %), готові 

харчові продукти (4,5 %), продукти рослинного походження (4 %). 

Позитивна динаміка торгівлі з ЄС частково компенсувала зменшення 

експорту товарів, викликане зменшенням товарообігу з Російською Федерацією 

(за підсумками 2014 року експорт до РФ зменшився на 27,1 %). 

Для подальшого зростання поставок до ЄС необхідно прискорити роботу з 

адаптації українських технічних регламентів до європейських, а також з 

отримання необхідних дозволів на експорт української продукції до ЄС. Ще 

одна проблема – конкуренція з європейськими виробниками. 

З метою підвищення конкурентоспроможності товарів, розширення ринків 

збуту підприємств та установ м. Києва проводиться активна робота з пошуку 

іноземних контрагентів. Київською міською владою запущено сайт «Invest In 

Kyiv» (www.investinkyiv.gov.ua), на якому розміщується інвестиційні та 

актуальні комерційні пропозиції підприємств столиці для вітчизняних та 

іноземних контрагентів.  

Керівництвом Київської міської державної адміністрації проведено понад 

100 зустрічей з представниками провідних європейських країн щодо 

налагодження нових економічних зв'язків, можливості реалізації в Києві низки 

проектів у сфері охорони здоров’я, розвитку міської інфраструктури; 

модернізації системи житлово-комунального господарства, поглиблення 

співпраці у сфері запровадження новітніх технологій тощо. 

Представниками Київської міської державної адміністрації організовано та 

взято участь у більш ніж 70 заходах міжнародного характеру з питань 

зовнішньоекономічної діяльності (виставках, форумах, навчальних семінарах, 

круглих столах).  

 

2.13 Оборонна робота та мобілізаційна підготовка 

 

Відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» постійно до Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України надавалася інформація про стан мобілізаційної готовності 

м. Києва. Зазначена інформація відповідно до Зводу відомостей, що становлять 

державну таємницю, має гриф обмеження доступу «Таємно». 

 

 

2.14. Правоохоронна робота, запобігання та протидія корупції 

 

З метою забезпечення правопорядку в столиці, додержання прав і свобод 

громадян, захисту їх життя, здоров'я, честі і гідності від злочинних посягань,  

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) спільно з правоохоронними органами міста та іншими 

державними органами розробляються та затверджуються програми і заходи.  

Протягом 2014 року здійснювалась координація та контроль за виконанням:  

Указу Президента України від 08.06.2012 № 389/2012 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову 

редакцію Стратегії національної безпеки України»; 

http://www.investinkyiv.gov.ua/
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Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 року, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 767; 

Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 

роки, затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 28.11.2011 

№ 1240; 

Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 26.01.2012 № 16/7353; 

Міської цільової програми сприяння в забезпеченні діяльності судів 

загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011-2015 роки», 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 № 199/5586; 

Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на  

2012-2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 

№ 1005/7241. 

Узагальнена інформація направлялась керівництву виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київській 

міській раді та іншим органам центральної виконавчої влади. Звіти про 

виконання Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки розміщувалася на 

сайті Київської міської влади 

(http://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/aparat/upravlinnja-z-pytan-

ravookhoronnoi-roboty-zapobigannja-ta-protidii-koruptsii/info/869/). 

На виконання розпорядження Київського міського голови від 12.11.2014 

№ 398 «Про окремі питання координації діяльності із підтримки киян, які беруть 

участь у антитерористичній операції у східних областях України, та 

переміщених з тимчасово окупованої території і зони проведення 

антитерористичної операції осіб» згідно з графіком надавалася відповідна 

інформація.    

Щомісячно здійснювався моніторинг стану забезпечення законності і 

правопорядку в місті Києві, вживалися невідкладні заходи з метою недопущення 

порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації, які 

відображалися в рішеннях нарад, спільних колегій та координаційних нарад. 

З метою поліпшення взаємодії правоохоронних органів міста прокуратурою 

міста Києва проводилися міжвідомчі координаційні наради керівників 

правоохоронних та контролюючих органів з питань удосконалення роботи із 

посилення боротьби з корупцією та економічною злочинністю, зміцнення 

законності та правопорядку в столиці, усунення причин та умов, що створюють 

підґрунтя для правопорушень та злочинної діяльності, захисту прав і свобод 

громадян. 

Протягом 2014 року проведено 6 координаційних та міжвідомчих нарад 

правоохоронних органів у прокуратурі міста Києва, 11 засідань Колегії та 

47 нарад Головного управління  МВС України в місті Києві.  

Керівництво правоохоронних органів столиці брало участь у розширених 

засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), де розглядалися найбільш актуальні питання щодо 

поліпшення соціально-економічної ситуації в місті, забезпечення 
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життєдіяльності столиці, питання своєчасного реагування на зміни в 

криміногенній обстановці. 

Події, які відбувалися в державі та столиці, негативно позначилися на 

криміногенній ситуації у 2014 році, про що свідчить збільшення зареєстрованих 

кримінальних правопорушень на 20% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року, а саме 53164 проти 44377. 

З метою покращення ефективності розкриття злочинів, стабілізації 

криміногенної ситуації та оперативного реагування на її загострення в місті 

Києві проведено 45 загальноміських оперативно-профілактичних операцій та 

заходів. 

Значну увагу приділялося підтримці громадських формувань з охорони 

громадського порядку. Активізувалася робота Київського міського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону, збільшувалася кількість 

спеціалізованих загонів, які залучалися до охорони правопорядку спільно з 

органами внутрішніх справ.  

Протягом 2014 року до Управління з питань правоохоронної роботи, 

запобігання та протидії корупції апарату виконавчого орану Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) надійшло та опрацьовано 

948 письмових звернень громадян з питань забезпечення законності та 

правопорядку, а також 4991 звернення, що надійшли до КБУ «Контактний центр 

м. Києва (15-51)». Серед основних питань, що порушували громадяни, чільне 

місце займали питання роботи правоохоронних органів, порушення 

громадського порядку. Питання несанкціонованої торгівлі посідали друге місце. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» постійно узагальнювалася та аналізувалася інформація стосовно 

працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних 

адміністрацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень.  

На виконання пункту 12 постанови Міжвідомчої наради керівників 

правоохоронних органів міста Києва від 28.12.2010 щодо дотримання вимог 

антикорупційного законодавства щоквартально надавалася інформація до 

прокуратури міста Києва про осіб, притягнутих до відповідальності за 

порушення антикорупційного законодавства.  

У 2014 році правоохоронними органами столиці задокументовано 14 фактів 

корупційних діянь з боку посадових осіб структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

районних в місті Києві державних адміністрацій, з них складено 

13 адміністративних протоколів та відкрито 1 кримінальне провадження. 

Працівники Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та 

протидії корупції взяли участь у 22 службових перевірках. 

Створено робочу групу з питань протидії корупції в закладах охорони 

здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Києва.  

Для забезпечення оперативного розгляду звернень громадян створено 

«Лінію довіри», на яку надходила інформація щодо порушень антикорупційного 

законодавства електронною поштою: corruptionnet@uk.net або за телефонами:        

202-60-11, 096-588-11-88. 
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На «Лінію довіри» надійшло 244 повідомлення щодо порушень 

антикорупційного законодавства, з них: 29 - на електронну пошту, 215 - на 

телефони «Лінії довіри». Із вказаних повідомлень 57 – направлено за 

належністю. В інших випадках відомості не знайшли свого підтвердження або 

були зверненнями, які не відносяться до компетенції виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на які 

громадянам були надані відповідні роз’яснення. 

Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота в структурних 

підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з питань запобігання корупції. Інформація про факти 

корупції висвітлювалася на телебаченні, радіо, друкованих ЗМІ та Інтернеті. 

Висвітлення антикорупційних заходів, що вживалися виконавчим органом 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою 

формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення 

громадськості до участі в антикорупційній діяльності, здійснювалися через 

рубрику «Протидія корупції» на веб-порталі Київської міської влади 

(http://kievcity.gov.ua).  

На телевізійному каналі «Київ»: щопонеділка виходила в ефір програма 

«Гаряча лінія – 102» з інформацією про криміногенну ситуацію в місті, 

підвищення рівня правової обізнаності громадян, надання юридичних 

консультацій, коментарів та порад громадянам досвідчених фахівців столичної 

міліції щодо поведінки в екстремальних ситуаціях; з понеділка по п'ятницю 

виходив телевізійний журнал «Міська варта» про дотримання закону в столиці.  

На «Радіо «Київ ФМ» у випусках новин та в програмах інформаційних рубрик 

систематично висвітлювалася зазначена тема. У комунальних засобах масової 

інформації проводилася просвітницька робота щодо попередження злочинності 

серед неповнолітніх та молоді, а також з поширення правових знань. 

 

3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 

 

3.1. Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян  

 

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) робота із зверненнями громадян проводилася відповідно до 

Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про захист 

персональних даних», «Про столицю України – місто-герой Київ», Указу 

Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі - Указу), 

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 

інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 

№ 348 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.01.2011 № 26), Методики оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, Регламенту виконавчого 
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органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08.10.2013 № 1810, Порядку 

розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (зі змінами, внесеними розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.10.2013 № 1930), Порядку організації та проведення 

особистого прийому громадян у виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.11.2014 № 1300 та зареєстрованим в Головному управлінні 

юстиції у місті Києві 01.12.2014 за № 45/1098, Порядку роботи з документами в 

інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 

№ 2368, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень 

керівництва Київської міської державної адміністрації та інших нормативно-

правових актів, що регламентують роботу із зверненнями громадян. 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) у 2014 році надійшло 17265 звернень громадян, з них письмових – 

10388, усних – 6877. Колективних звернень громадян до Київської міської 

державної адміністрації за 2014 рік надійшло 2541, частка яких становить 14,9 % 

від усіх звернень. З урахуванням колективних звернень до Київської міської 

державної адміністрації звернулось 131746 громадян, які порушили 28942 

питання.  

Громадяни зверталися передусім із заявами щодо вирішення конкретних 

життєвих питань (90,9 %), скаргами (8,9 %) та пропозиціями і зауваженнями 

(0,2 %). 

За звітний період із загальної кількості звернень безпосередньо 

від громадян надійшло 69,5%. Для розгляду за належністю до Київської міської 

державної адміністрації передано: із Адміністрації Президента України – 6,6%, з 

Генеральної прокуратури, міської та районних прокуратур – 5,3%, з Кабінету 

Міністрів України – 4,8%, від народних депутатів України – 3,4%, з Верховної 

Ради України – 2,6%, із міністерств України – 2,5%, з інших органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, установ – 5,3% звернень громадян. 

Найбільша кількість звернень надійшла від мешканців Дніпровського 

(12,4%) та Шевченківського (12,4%) районів, найменше – від мешканців 

Печерського (7,2%) та Подільського районів (6,4%). 

Серед основних питань, що порушували громадяни, чільне місце займали 

питання комунального господарства та благоустрою – 32,9%. Відповідно від 

загальної кількості питання житлового забезпечення складали 9,0%, питання 

економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної 

політики та будівництва, підприємництва складали 8,0%, питання соціального 

захисту - 9,7% та охорони здоров’я – 5,8%. 
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Серед питань комунального господарства та благоустрою найчастіше 

порушувались питання благоустрою, озеленення (1581 питання, або 16,6%), 

оплати квартир та комунальних послуг (1562 питання, або 16,4%), роботи ЖЕКів 

(1031 питання, або 10,8%), ремонту будинків, дахів, реконструкції будинків (690 

питань, або 7,3%), водопостачання (475 питань, або 5,0%), перепланування 

квартир, балконів, дверей, утримання житлового фонду (430 питань, або 4,5%).  

Серед питань житлового забезпечення громадяни найчастіше порушували 

питання надання житла (905 питань, або 34,9%), надання житла на пільгових 

умовах (пільговим верствам населення) (630 питань, або 24,3%), надання 

службового та соціального житла (172 питання, або 6,6%), приватизації житла у 

будинках та гуртожитках (139 питань, або 5,4%).  

В частині соціального захисту найчастіше громадяни зверталися з питань 

надання матеріальної та гуманітарної допомоги (1017 питань, або 36,2%), 

виплати різних видів допомог (434 питання, або 15,5%), встановлення та відміни 

пільг соціально незахищеним верствам населення (351 питання, або 12,5%), 

призначення та виплати пенсій (194 питання, або 6,9%).  

Серед питань охорони здоров’я громадяни найчастіше порушували питання 

надання матеріальної допомоги на лікування, оздоровлення, придбання ліків 

(782 питання, або 46,7%), діяльності медичних закладів (237 питань, або 14,2%), 

надання медичної допомоги (236 питань, або 14,1%), забезпечення 

медикаментами (183 питання, або 10,9%). 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» у Київській міській державній адміністрації 

Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської 

державної адміністрації та заступниками голови Київської міської державної 

адміністрації проводилися особисті та виїзні прийоми громадян, прямі («гарячі») 

телефонні лінії.  

Упродовж звітного періоду Київським міським головою проведено вісім 

особистих прийомів громадян, під час якого звернулося 124 особи, зокрема: 11 

жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; 10 осіб із 

багатодітних родин; 6 інвалідів І, ІІ та ІІІ груп; 4 учасника АТО; 2 особи - родичі 

учасників АТО; 2 дітей війни; 1 учасник бойових дій; 1 ветеран праці; 1 учасник 

ліквідації наслідків на ЧАЕС; 1 інвалід ЧАЕС; 1 Герой України та інші. 

Всі звернення розглянуто відповідно до вимог чинного законодавства та 

перебувають на особистому контролі Київського міського голови до їх 

остаточного вирішення.  

На особистих прийомах та виїзних прийомах громадян першим 

заступником голови Київської міської державної адміністрації та заступниками 

голови Київської міської державної адміністрації прийнято 70 громадян, з них на 

виїзних особистих прийомах до першого заступника голови та заступників 

голови Київської міської державної адміністрації звернулось 23 громадянина. 

Графіки особистого прийому громадян та проведення прямих («гарячих») 

телефонних ліній керівництвом Київської міської державної адміністрації для 

інформування громадян розміщувалося у приймальні громадян  Київської 

міської державної адміністрації, на Єдиному веб-порталі територіальної громади 
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міста Києва та опубліковано у засобах масової інформації, зокрема, в газетах 

«Вечірній Київ», «Хрещатик».  

Інформація про організацію роботи із зверненнями громадян у Київській 

міській державній адміністрації та вирішення порушених у зверненнях питань 

щоквартально оприлюднювалася у комунальних засобах масової інформації та 

на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.  

На офіційному сайті Київської міської державної адміністрації 

(https://kievcity.gov.ua/) висвітлювалася інформація про реалізацію Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року, обговорення  Генерального плану розвитку 

міста Києва та його приміської зони до 2025 року, про роботу із зверненнями 

громадян, доступ до публічної інформації, регуляторну діяльність, Громадську 

раду, ОСББ, протидію корупції, дозвільний центр, надання адмінпослуг тощо. 

Відвідувачі сайту висловлювали власну думку, мали змогу надсилати свої 

пропозиції та зауваження, зокрема, щодо організації роботи міської та районних 

влад. Також, на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та у 

приймальні громадян Київської міської державної адміністрації оприлюднено 

телефони структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, за 

якими громадяни мали змогу звертатись щоденно.  

У Київській міській державній адміністрації належна увага приділялася 

розгляду звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 

Героїв України, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів багатодітних родин, одиноких 

матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 

Упродовж 2014 року до Київської міської державної адміністрації від Героїв 

Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів та 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня», учасників бойових дій у зоні АТО та членів їх родин  

надійшло 998 усних та письмових звернень, що становить 5,8% від загальної 

кількості звернень. Звернення громадян зазначених категорій розглядалися 

особисто Київським міським головою, надавалися відповідні доручення щодо 

подальшого розгляду цих звернень, а їх виконання залишається на контролі до 

розв’язання проблем, що спричинили звернення.  

Працівниками управління з питань звернень громадян апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

проводилися виїзні дні контролю у районних в місті Києві державних 

адміністраціях, під час яких здійснювалася перевірка стану виконання доручень 

керівництва Київської міської державної адміністрації, наданих на звернення 

громадян. Упродовж 2014 року проведено 121 день контролю у районних в місті 

Києві державних адміністраціях. За результатами проведеного дня контролю 

складалися акти, один з яких передається до Київської міської державної 

адміністрації.  

Крім того, упродовж 2014 року проведено перевірки організації роботи із 

зверненнями громадян, організації та проведення особистого прийому громадян, 

стану виконавської дисципліни по розгляду звернень громадян у наступних 

департаментах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях. 

Всього за 2014 рік проведено 60 перевірок. За їх результатами заступником 
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голови – керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та керівником апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надано 

доручення про вжиття заходів щодо покращення роботи із зверненнями 

громадян.  

У Київській міській державній адміністрації створено постійно діючу 

комісію з питань розгляду звернень громадян. Упродовж 2014 року відбулось 12 

засідань комісії, на яких розглянуто 17 звернень громадян. 

Враховуючи нові вимоги до розгляду звернень громадян на сучасному 

етапі, у Київській міській державній адміністрації у 2014 році розроблено низку 

розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо організації роботи із зверненнями громадян: 

– «Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого 

прийому громадян головою Київської міської державної адміністрації, першим 

заступником, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та 

заступником голови Київської міської державної адміністрації - керівником 

апарату у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації)» від 26.03.2014 № 300; 

– «Про затвердження змін до складу постійно діючої комісії з питань 

розгляду звернень громадян при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)» від 15.10.2014 № 1143; 

– «Про затвердження Положення про управління з питань звернень 

громадян апарату у виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації)» від 30.10.2014 № 1246; 

– «Про організацію особистого прийому громадян у виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» від 

10.11.2014  № 1300. 

 

3.2. Об’єднання громадян, їх участь у суспільному житті регіону, 

взаємодія з ними місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 

належної суспільно-політичної ситуації в столиці 

 

У м. Києві систематично вивчалися актуальні тенденції діяльності 

політичних партій і блоків, проводилися робочі зустрічі з активами політичних 

партій та громадських організацій щодо їх участі у громадському житті м. Києва 

та реалізації суспільно корисних ініціатив, здійснювався аналіз проведення 

масових акцій об’єднаннями громадян. 

Міністерством юстиції України зареєстровано 232 політичні партії різного 

ідеологічного спектру. Головним управлінням юстиції у м. Києві зареєстровано 

205 Київських міських осередків політичних партій та 4 тис. громадських 

організацій та благодійних фондів, які здійснювали свою діяльність у столиці. 

Найбільш впливовими у суспільно-політичному житті міста Києва були 

міські осередки політичних партій (блоків): УДАР (Український Демократичний 

Альянс за Реформи) В.Кличка», «Радикальна партія О.Ляшка», ВО «Свобода», 

«ВО «Батьківщина».  

У складі Київської міської ради утворено 10 фракцій: «УДАР-Солідарність» 

– 77 депутатів, «Радикальна парія Олега Ляшка» – 7, ВО «Свобода» – 6, 

«Об'єднання Самопоміч» – 5, ВО «Батьківщина» – 3, «Громадянська позиція» – 



 
65 

 

3, партії «Єдність» – 2, «Демократичний альянс» – 2, «Демократичної партії 

України» – 2, «Нове життя» – 1 та 12 позафракційних. 

«Народний Фронт», «Блок Петра Порошенка», «Радикальна партія 

О.Ляшка», ВО «Свобода», «ВО «Батьківщина» провели переговори та 

підтримали ініціативу про висунення проти одіозних кандидатів від 

попереднього режиму єдиного кандидата від демократичних сил за окремими 

мажоритарними округами.  

26 жовтня 2014  відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. 

Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг проведення масових 

заходів у м. Києві, мета яких стосувалася підтримки військових в зоні АТО,  

протестів проти забудов зелених зон та проведення люстрації в органах влади; 

протестних заходів у центральній частині міста; виборчих кампаній і масових 

акцій щодо висування кандидатів у Президенти України, міського голови та 

депутатів до Київради.  

Тенденціями політичного життя в м. Києві стало продовження масових 

акцій на Майдані Незалежності, зокрема проведення щонеділі Віче.  

Протягом 2014 року: 

забезпечувався аналіз інформаційного середовища з метою врахування 

громадської думки під час формування та реалізації державної політики, 

зокрема, здійснювався щоденний аналіз інформаційного середовища про 

ситуацію в інформаційному просторі, що дозволяє виявляти та завчасно 

попереджати суспільно резонансні події та громадські акції; 

Забезпечувалося залучення представників інститутів громадянського 

суспільства для проведення консультацій з громадськістю, спільних робочих 

зустрічей, зборів, семінарів, «круглих столів» різного спрямування, створення та 

функціонування консультаційно-дорадчих органів (робочі групи, комісії тощо) 

за різними напрямками діяльності для вирішення місцевих проблемних питань 

та забезпечення належної якості життя мешканців столиці; 

здійснювалася координаційна робота та сприяння громадським 

об’єднанням, волонтерським рухам та благодійним фондам у наданні допомоги 

громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції до м. Києва (сформовано реєстр 

відповідних громадських організацій та волонтерських об’єднань); 

надано сприяння ГО «Київське віче» у проведенні громадської експертизи 

щодо створення та діяльності Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2013-

2014 роки. 

З метою вирішення проблемних питань біля адміністративних приміщень 

органів державної та судової влади, правоохоронних органів у м. Києві протягом 

кожного місяця 2014 року громадянами та об’єднаннями громадян було 

проведено у середньому близько 200 масових заходів, які стосувалися питань 

повернення заощаджень вкладникам банків та захисту валютних позичальників; 

проведення люстрації в органах державної влади; знищення архітектурних 

пам’яток історії та встановлення МАФів; соціального захисту населення; 

незгодою із кадровими призначеннями у системі правоохоронних органів та 

органах державної влади; збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, 

які не відповідають реаліям європейського вибору; збільшення цін на проїзд у 

громадському транспорті та продукти харчування. 
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Щоденно здійснювався моніторинг суспільно-політичної ситуації у 

м. Києві, в тому числі, щодо проведення масових заходів об'єднань громадян та 

окремих громадян. Крім того, проводяться щоденні консультації із заявниками 

щодо умов та вимог до проведення масових заходів. 

Під час проведення масових заходів об'єднань громадян біля Адміністрації 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Київської міської державної адміністрації та інших адміністративних установ 

міста забезпечено контроль та дотримання норм чинного законодавства. 

Систематично проводилися робочі наради щодо упередження 

конфліктоутворюючих ситуацій під час проведення масових заходів та 

розмежування в місці і часі проведення заходів в центральній частині м. Києва. 

Особлива увага приділялася заходам з нагоди Дня Соборності України, 

вшанування пам’яті Героям Крут, Першотравневих свят, Дня Перемоги, 

вшанування пам'яті жертв політичних репресій, річниці Великої Жовтневої 

революції, Свята Покрови, Дня пам’яті жертв голодомору в Україні тощо. 

 

3.3. Стан національних відносин 

 

Особливістю національного складу м. Києва є його багатонаціональність. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року у м. Києві проживали 

представники більше 135 національностей і народностей. 

Київська міська влада здійснювала у межах повноважень реалізацію 

державної політики у сфері міжнаціональних відносин та забезпечення прав 

національних меншин у м. Києві.  

Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.04.2012 №387/7724 

«Про затвердження міської цільової програми «Київ етнічний» на 2012-2015 

роки» здійснювалася реалізація організаційно-практичних та культурно-

мистецьких заходів щодо гармонізації міжетнічних відносин у столиці.  

За підтримки міської влади протягом 2014 року було організовано та 

проведено:  

виставку літератури та засобів масової інформації національних меншин 

«Мовне розмаїття України» в рамках Міжнародного дня рідної мови; 

Міжнародний день «Навруз»; 

заходи з відзначення Міжнародного дня ромів, Ассірійського Нового року; 

тематичний вечір, приурочений Дню слов’янської писемності; 

Фестиваль національних громад «Етнічний віночок на Майдані» у рамках 

заходів, приурочених до Дня Конституції України;  

круглий стіл на тему: «Мати Україно - ти одна у нас» до Дня Незалежності 

України;  

благодійний концерт «Моя країна - Україна» Ромською громадою України 

у рамках всенародної допомоги Українській Армії;  

виставку «Поляки у Києві» до Дня незалежності Польщі;  

«круглий стіл» на тему: «Мистецтво жити поруч», приурочений 

Міжнародному дню толерантності;  

низку заходів у рамках відзначення 200-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченка, та заходів, приурочених 73-ій річниці трагічних подій у Бабиному 

Яру та увічнення пам’яті жертв нацизму. 
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перший спільний з’їзд найбільших єврейських організацій України за 

участю міжнародних організацій, дипломатичних представництв США, Австрії 

та Польщі, а також представників органів виконавчої влади. 

 

3.4. Релігійна ситуація 

 

У 2014 році здійснювалася реалізація Міської цільової програми «Київ: 

державно-церковні відносини» на 2012-2015 роки (рішення Київської міської 

ради від 24.05.2012 № 578/7915). 

У м. Києві станом на 01.01.2015 діяло 1217 релігійних організацій, у тому 

числі 1146 зареєстрованих і 71 – поза реєстрацією. У порівнянні з минулим 

роком кількість релігійних організацій, що діяли за зареєстрованими статутами 

збільшилась на 14 одиниць. 

Найбільші за чисельністю релігійні організації: Української православної 

церкви – 303, Української православної церкви – Київський патріархат – 150, 

інших окремих, незалежних релігійних організацій – 87, релігійних організацій 

євангельських християн – 80, Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських 

християн-баптистів – 68, Повного Євангелія – 57 організацій. 

Для висвітлення статутної діяльності кількість періодичних видань 

залишилась без змін і становила 47 найменувань. 

Релігійні організації м. Києва для своєї богослужбової діяльності 

використовували 188 культових будівель та пристосованих для богослужінь 

приміщень. Серед функціонуючих культових споруд – 49 пам’яток архітектури.  

Впродовж 2014 року здійснено низку заходів щодо об’єднання потенціалу 

міської влади та релігійних громад столиці у забезпеченні прав громадян на 

свободу совісті, сприянні релігійним громадам м. Києва у духовному розвитку 

киян, соціальній та гуманітарній допомозі мешканцям столичного мегаполісу, 

реалізації релігійних потреб кожного киянина, зокрема: 

проведено святкування Водохреща на Оболонській набережній біля Свято-

Покровського собору Української православної церкви та у Парку культури і 

відпочинку «Гідропарк» біля каплиці на честь Хрещення Господнього 

Української православної церкви Київського патріархату;  

забезпечено сприяння Українській православній церкві у забезпеченні 

перебування на території м. Києва з 24 по 30 січня православної святині – 

«ковчега зі Святими і Чесними дарами волхвів»;  

забезпечено сприяння Українській православній церкві та Українській 

православній церкві Київського патріархату у підготовці та проведенні заходів з 

нагоди відзначення Дня хрещення Київської Русі – України 27 та 28 липня; 

проведено святкові молебні на Володимирській гірці біля пам’ятника 

Святому Рівноапостольному Князю Володимиру Великому;  

забезпечено сприяння Українській греко-католицькій та Римсько-

католицькій церквам у підготовці та проведенні заходів з нагоди святкування 

«Найсвятішого Тіла і Крові Христа»: біля Патріаршого Собору УГКЦ та 

проведення євхаристичної процесії за маршрутом: вул. Костельна,17, 

вул. Михайлівська, Михайлівська площа, вул. Трьохсвятительська, 

Володимирська гірка (біля пам’ятника Святому Рівноапостольному 

Володимиру), вул. Трьохсвятительська, вул. Костельна,17 (костел Святого 

Олександра РКЦ); 
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освячено Академічний храм на честь святителя Миколая, архієпископа 

Мир-Лікійських, Чудотворця при Національному технічному університеті 

України «Київський політехнічний інститут». 

забезпечено сприяння Українській православній церкві у підготовці та 

проведенні заходів з нагоди обрання нового предстоятеля УПЦ, зокрема 

організація громадського порядку, благоустрою території, забезпечення 

чергування бригади швидкої допомоги тощо; 

проведено круглий стіл на тему: «Соціальний діалог з владою – основа 

стабільності суспільства в умовах неоголошеної війни»; 

відкрито й освячено пам’ятний хрест на честь загиблих героїв Небесної 

сотні біля педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;  

відкрито на честь свята Покрови виставку «Пам’яті загиблих бійців 

неоголошеної війни» у приміщенні Виставкого центру Андріївської церкви; 

офіційного відкрито дитячий центр розвитку «Розумник» у 

Солом’янському районі міста Києва за адресою: вул. Академіка Каблукова, 6. 

Засновником центру є релігійна громада «Скинія», яка входить до Союзу 

Християн Віри Євангельської України; 

 проведено у рамках «Міжнародного Дня молитви за сиріт» захід «Світ – 

без сиріт» за участю Президента України та його дружини на Михайлівській 

площі столиці; 

проведено IV Міжнародної науково-практичну конференцію «Іслам та 

ісламознавство в Україні» в Інституті філософії ім. Григорія Сковороди НАН 

України. 

У рамках відзначення 200-річчя від народження та чергової річниці 

перепоховання Т. Шевченка: 

надано сприяння релігійній громаді Української Греко-католицької церкви 

парафії святого Миколая Мирлікійського чудотворця на Аскольдовій могилі у 

Печерському районі міста Києва щодо встановлення пам’ятного знаку до 200-

річчя з дня народження Тараса Шевченка та його освячення, проведення 

тематичного просвітницького заходу: «Тарасова ніч» – рецитування поезії 

Шевченка, обговорення нових біографічних відомостей Кобзаря;  

проведено робочу нараду з представниками Української православної 

церкви Київського патріархату з підготовки до проведення заходів у церкві 

Різдва Христового на Подолі, де зберігається посмертна маска Великого 

Кобзаря; 

взято участь у поминальному богослужінні з нагоди річниці смерті 

Т.Г. Шевченка у церкві Різдва Христового на Подолі (Поштова площа),  

офіційних заходах та молитві за Україну на Майдані Незалежності. 

У рамках проведення поминальних днів у квітні 2014 року у м. Києві 

забезпечено проведення заходів щодо вшанування пам’яті загиблих активістів 

Майдану. 

З метою забезпечення умов духовного розвитку молоді на традиціях 

української культури та християнських цінностей, формування свідомості 

молоді у толерантному ставленні  до різних релігійних конфесій та напрямків в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2014 році викладався курс з 

християнської етики.  
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Додаток  

ПЕРЕЛІК 

основних показників розвитку м. Києва 

 

Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 
2013 рік 2014 рік 

2014 рік у відсотках  

до 2013 року  

Промисловість 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 
млн  грн 73283,8 86925,8 118,6 

Індекс промислового 

виробництва, у тому 

числі: 

- " - 89,9 85,7 х 

продовольчі товари - " - х х х 

непродовольчі товари - " - х х х 

Сільське господарство 

Валова продукція всіх 

категорій господарств, 

у тому числі: 

млн  грн х х х 

сільськогосподарських 

підприємств 
- " - х х х 

приватного сектору - " - х х х 

Будівництво та інвестиції 
(за оперативною звітністю)  

Капітальні вкладення, 

всього 
млн  грн 64072,4 60687,2 83,3 

у тому числі: 
 

  
 

об'єкти виробничого 

призначення 
- " - х х х 

об'єкти невиробничого 

призначення 
млн  грн х х х 

Введення в дію 

основних фондів, 

усього 

- " - - - х 

у тому числі об'єкти 

виробничого 

призначення 

- " - х х х 

Прямі іноземні 

інвестиції (акціонерний 

капітал та боргові 

інструменти)
1
 

млн 

доларів 

США 

31856,7 26450,3 83,0  
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Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 
2013 рік 2014 рік 

2014 рік у відсотках  

до 2013 року  

Прямі іноземні 

інвестиції (акціонерний 

капітал)
1
 

- " - 28693,0 22733,0 79,2 

у тому числі на душу 

населення
2
 

доларів 

США 
9958,7 8013,0 80,4 

Споживчий ринок  

Роздрібний товарообіг 

(включаючи 

громадське 

харчування) офіційно 

зареєстрованих 

підприємств усіх форм 

власності та 

господарювання 

млн  грн 112980,7 125931,9 96,3
3
 

Обсяг реалізації 

платних послуг 

населенню
4
 

- " - 115600,7 125828,5 109 

Обсяг реалізації 

побутових послуг
4
 

- " - 3780,9 3133,8 83 

Бюджет та фінанси  

Доходи місцевих 

бюджетів, усього 
млн грн 16510,6 23795,0 144,1 

Рівень взаємозаліків і 

векселів у дохідній 

частині місцевих 

бюджетів 

- " - - - - 

Видатки місцевих 

бюджетів, усього 
- " - 17589,9 23231,3 132,1 

Виконання місцевих 

бюджетів:  
відсотків    

дохідної частини - " - 84,4 92,3 х 

видаткової частини - " - 85,8 91,3 х 

Недоїмка до місцевого 

бюджету 
млн грн 385,1 684,0 177,6 

Дотації області з 

держбюджету 
- " - 653,1 900,0 137,8 

Інші трансферти 

області з держбюджету 
- " - 2966,2 8073,6 272,2 
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Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 
2013 рік 2014 рік 

2014 рік у відсотках  

до 2013 року  

Обсяг надходжень 

податків і зборів до 

державного бюджету, 

що мобілізується на 

території області
5
 

- " - 76533,6 82773,6 108,1 

Недоїмка до 

держбюджету 

 

 

- " - 

 

3440,3 

 

6510,7 

 

189,2 

Неплатежі  

Заборгованість з 

виплати заробітної 

плати (стан на 

01.01.2015) 

млн  грн 36,8 84,2 228,8 

у тому числі за рахунок 

коштів місцевого 

бюджету
6
 

- " - х 78,0 х 

Недоїмка до 

Пенсійного фонду
5
 

- " - 218 429,6 197,1 

Заборгованість з 

виплати пенсій 
- " -    

Заборгованість з 

виплати соціальної 

допомоги 

- " -    

Заборгованість з 

виплати стипендій 
- " -    

Рівень життя  

Грошові доходи 

населення 
млн грн 159534 

-7 
 

Грошові доходи в 

розрахунку на душу 

населення 

грн 55841,6 
-7 

 

Зайнятість населення  

Рівень зареєстрованого 

безробіття на кінець 

року 

відсотків 0,5 1,0 х 

Кількість 

зареєстрованих 

незайнятих осіб на 

одну вакансію 

осіб 1,0 2  
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Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 
2013 рік 2014 рік 

2014 рік у відсотках  

до 2013 року  

Середня тривалість 

безробіття 
місяців 5,4 4,9 90,7 

Кількість створених 

робочих місць
8
 

одиниць 58394 119538 204,7 

Розвиток підприємництва  

Кількість малих 

підприємств на 10 тис. 

населення 

одиниць 290 -
10

 - 

Середньооблікова 

чисельність 

працюючих у малих 

підприємствах
9
 

осіб 382 -
10

 - 

Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел 

фінансування (за оперативною звітністю)  

Загальна площа житла кв. м 1509,0 1442,4 95,6 

Середні заклади освіти 
учнівських 

місць 
1125 720 64,0 

Дошкільні заклади 

освіти 

дитячих 

місць 
826 466 56,4 

Лікарні 
кількість 

ліжок 
80 15 18,8 

Амбулаторно-

поліклінічні заклади 

кількість 

відвідувань 

за зміну 
818 230 28,1 

Водопровід км 0,5 км
11

 0  

Каналізація  

куб. м 

стічних 

вод на 

добу/км 

600 тис. 

куб м
11

 

 

1,6 км
11

 

0  

Теплопостачання  
Гкал на 

год./км 
0,86 км

11
 0  

Газові мережі км 0,26 км
11

 0  

Автошляхи з твердим 

покриттям 

(будівництво та 

реконструкція вулиць, 

доріг, мостів та 

шляхопроводів) 

тис. м кв.  102,3 123,5 120,7 

- КК тис. м кв. 102,3 123,5 120,7 



 
73 

 

Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 
2013 рік 2014 рік 

2014 рік у відсотках  

до 2013 року  

«Київавтодор» 

Зовнішня економічна діяльність  

Зовнішньоторговельни

й оборот товарів і 

послуг, усього 

млн 

доларів 

США 

45900,2 37444,1 81,6 

Експорт  - " - 16154,1 14808,1 91,7 

Імпорт  - " - 29744,0 22636,0 76,1 

Сальдо  - " - -13589,9 -7827,9 57,6 

Стан розрахунків за енергоносії  

Заборгованість 

населення за 

природний газ
12

 

млн  грн 30,1 46,7 155,1 

 
1
 – дані про прямі інвестиції в м. Київ та з м. Києва є попередніми і можуть 

уточнюватися у наступних виданнях Головним управлінням статистики у м. Києві; 
2
 – розрахункові дані; 

3.
–

 
у порівнянних цінах до попереднього року; 

4 
– дані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. Показники у 

Головному управлінні статистики в м. Києві не обраховуються; 
5
 – за даними Моніторингу соціально-економічного розвитку м.Києва за 2014 рік 

Департаменту економіки та інвестицій; 
6
 – дані Департаменту соціальної політики; 

7
 – попередні статистичні дані будуть оприлюдненні Головним управлінням статистики 

в м. Києві у квітні 2015 року; 
8
 – дані за 2013 рік Київського міського центру зайнятості, за 2014 рік - Головного 

управління Пенсійного фонду України в м. Києві. Відповідно до Методики 

моніторингу створення нових робочих місць, яка затверджена наказом Міністерства 

соціальної політики України від 23.09.2013 № 611 кількість створених робочих місць 

вимірюється не в одиницях, а в прийнятих особах на створені нові робочі місця; 
9
 – кількість найманих працівників на малих підприємствах; 

10 
–

 
дані будуть оприлюднені

 
в червні 2015 року; 

11
 – за рахунок коштів міського бюджету; 

12
 – заборгованість ЖЕО та населення за спожитий природний газ на початок звітного 

року з урахуванням боргів минулих років (за даними ПАТ «Київгаз»). 

 


