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1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

Діяльність київської міської влади у 2016 році була направлена на 

запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення 

позитивних тенденцій в усіх сферах міської економіки, здійснення модернізації 

інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу 

заходів підтримки малозахищених верств населення тощо. 

 

1.1. Адміністративно-територіальний устрій 
Столиця України, місто Київ, – одне з найбільших міст Європи, 

адміністративний, економічний, науковий, культурно-освітній та історичний центр 

України.  

Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають 10 

районів відповідно до 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». 

Відомості про адміністративно-територіальний устрій м. Києва станом на 

01.01.2017 наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Найменування 

міста, 

районів у місті 

Територія 

району у 

місті (га)
1
 

Населені пункти 

Кількість 

місцевих рад усього 

міські (міста зі 

спеціальним 

статусом) 

 м. Київ 83549,7222 1 1 1 

 Райони у місті     

1 Голосіївський 16052,2613 – – – 

2 Дарницький 12907,0087 – – – 

3 Деснянський 14734,0295 – – – 

4 Дніпровський 6665,2286 – – – 

5 Оболонський 10864,2424 – – – 

6 Печерський 1955,5138 – – – 

7 Подільський 3404,9837 – – – 

8 Святошинський 10254,6600 – – – 

9 Солом’янський 4051,1598 – – – 

10 Шевченківський 2660,6345 – – – 

 

1.2. Населення: чисельність, склад 

За останні роки Київ продовжує зберігати лідируючі позиції серед міст, які 

демонструють темпи зростання чисельності населення. Тенденція до зростання 

зумовлена тим, що Київ є не лише адміністративно-політичним центром, а й 

багатофункціональним містом, в якому зосереджені високі технології, великий 

                                                           
1
 За даними Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 
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науковий і культурний потенціал, найбільша кількість медичних закладів країни, 

зокрема закладів загальнонаціонального значення, що безпосередньо впливає на 

природний рух населення. 

Інформацію про чисельність та склад населення м. Києва за останні п’ять років 

(за 2011-2015 роки) наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Інформація про чисельність та склад населення м. Києва
2
 

 

Основні  

показники 

Одиниця 

виміру 

станом на 

01.01.2012 

станом на 

01.01.2013 

станом на 

01.01.2014 

станом на 

01.01.2015 

станом на 

01.01.2016 

Щільність 

населення 

осіб на 

1 кв. км 

3348,3 3403,0 3421,0 3456,0 3460,0 

Міське 

населення: 

      

наявне 

населення 

тис. осіб 2814,3 2845,0 2868,7 2888,0 2906,6 

постійне 

населенні 

тис. осіб 2773,0 2803,7 2827,4 2846,7 2865,3 

Розподіл 

чисельності 

постійного 

населення за 

статтю: 

      

чоловіки тис. осіб 1279,5 1295,1 1306,0 1315,0 1324,0 

жінки тис. осіб 1493,5 1508,6 1521,4 1531,7 1541,3 

Розподіл 

чисельності 

постійного 

населення за 

окремими 

віковими 

групами: 

      

0-14 років тис. осіб 380,1 395,6 411,4 429,1 446,7 

0-15 років тис. осіб 401,8 415,7 430,3 447,6 465,9 

0-17 років тис. осіб 455,7 468,8 481,8 494,7 511,3 

16-59 років тис. осіб 1 858,1 1 856,5 1 850,8 1 836,3 1 823,8 

15-64 років тис. осіб 2 052,5 2 055,6 2 049,7 2 035,5 2 023,0 

18 років і 

старше 

тис. осіб 2 317,2 2 334,9 2 345,6 2 351,9 2 354,0 

60 років і 

старше 

тис. осіб 513,1 531,6 546,3 562,7 575,6 

65 років і 

старше 

тис. осіб 340,3 352,6 366,4 382,0 395,5 

 

У 2016 році продовжувалася тенденція до зростання чисельності наявного 

населення столиці. Це відбувалося за рахунок позитивного сальдо його природного 

                                                           
2
 За даними Головного управління статистики у м. Києві. 
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відтворення. 

За останніми звітними даними Головного управління статистики у м. Києві за 

11 місяців 2016 року чисельність наявного населення у м. Києві збільшилася 

порівняно з початком року на 4,2‰ і становила 2 907,8 тис. осіб. Середня чисельність 

наявного населення становила 2 907,2 тис. осіб, що на 3,8‰ більше ніж за 11 місяців 

2015 року. 

Зростанню чисельності населення протягом 11 місяців 2016 року відбувалося 

за рахунок позитивного сальдо його природного відтворення  

(за січень-листопад 2016 року природний приріст становив 5 644 осіб). 

Як свідчить статистичний аналіз, глобальною проблемою у віковій структурі 

населення на сучасному етапі є зростання питомої ваги осіб старших вікових груп 

(65 років і старше). За наявними даними офіційної статистики частка людей старших 

вікових груп збільшилася у складі населення міста з 12,3% у 2011 році до 13,8% у 

2015 році. 

 

1.3. Організаційно-кадрові питання місцевих держадміністрацій 

У 2016 році керівництво виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) здійснювалося Київським міським головою 

В. Кличком, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації 

Г. Плісом (призначений у січні 2016 року) та 6 заступниками голови Київської 

міської державної адміністрації: П. Пантелеєвим (призначений у вересні 2014 року), 

М. Поворозником (призначений у січні 2016 року), О. Резніковим (призначений у 

березні 2016 року), О. Спасибком (призначений у січні 2016 року), Г. Старостенко 

(призначена у вересні 2014 року) та І. Сагайдаком (призначений у березні 2016 року). 

Вакантних посад серед заступників голови Київської міської державної адміністрації 

станом на 01.01.2017 немає. 

Серед керівництва районних в місті Києві державних адміністрацій станом на 

01.01.2017: 

заповнено 8 посад голів районних в місті Києві державних адміністрацій та 

наявні 2 вакансії голів Дарницької та Деснянської районних державних 

адміністрацій; 

заповнено 9 посад перших заступників голів районних в місті Києві державних 

адміністрацій та наявна 1 вакансія – першого заступника голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, на зайняття якої оголошено конкурс у 

грудні 2016 року; 

заповнено 10 посад заступників голів районних в місті державних 

адміністрацій. Вакансій немає. 

За період з 01.01.2016 до 01.05.2016 (до моменту набрання чинності нового 

закону України «Про державну службу»): 

звільнено 3 голів районних в місті Києві державних адміністрацій (Дарницької, 

Дніпровської, Святошинської) та 3 виконуючих обов'язків голів районних в місті 

Києві державних адміністрацій (Голосіївської, Деснянської, Подільської). 

призначено 4 голови районних в місті Києві державних адміністрацій 

(Голосіївскої, Дніпровської, Подільської, Святошинської); 

призначено 3 перших заступників голів районних в місті Києві державних 

адміністрацій (Голосіївської, Оболонської, Печерської) та заступника голови 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Розпорядженням Президента України від 11.11.2016 № 274/2016-рп оголошено 
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конкурси на зайняття вакантних посад голів Дарницької та Деснянської районних в 

місті Києві державних адміністрацій. За інформацією, оприлюдненою на офіційному 

веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби, за 

результатами конкурсів переможців не визначено, у зв'язку з чим буде оголошено 

повторний конкурс. 

Після набрання чинності Закону України «Про державну службу» призначено 

за результатами конкурсу першого заступника голови Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 
 

Станом на 01.01.2016 до складу виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) входило 22 структурних підрозділи, у 

тому числі апарат, 18 департаментів, 1 управління (інспекція), Служба у справа дітей 

та сім’ї, Державний архів м. Києва. 

З метою забезпечення нових функцій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та у 2016 році відбулися структурні 

зміни, а саме утворено:  

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (рішення Київської міської ради 

від 14 квітня 2016 року № 319/319); 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Управління з 

питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 

№ 857/857); 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Управління туризму та 

промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 544/1548).  

Наразі виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) здійснюються організаційно-правові заходи щодо 

утворення та перейменування відповідних структурних підрозділів. 

Таким чином, у 2016 році кількість структурних підрозділів виконавчого 

органу збільшилася на 5 одиниць і станом на 01.01.2017 до складу виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) входило 

27 структурних підрозділів, у тому числі – апарат, 20 департаментів, 4 управління  

(1-інспекція), Служба у справах дітей, Державний архів м. Києва. 

Утворення нових структурних підрозділів виконавчого органу відбувалося у 

межах затвердженої Київською міською радою загальної чисельності працівників 

виконавчого органу – 1 954 одиниці. 
 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2015 № 1265 «Про підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та працівників комунальних підприємств, установ і організацій у 2016 році» у 

2016 році проводилася робота з реалізації програм підвищення ефективності і 

компетентності державних службовців. 

Комунальним навчальним закладом «Київський міський центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» проведено 
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підвищення кваліфікації 1 897 державних службовців (797 керівників та 

1100 спеціалістів) структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та районних у місті Києві 

державних адміністрацій, з яких пройшли навчання за професійними програмами – 

217 осіб та за короткостроковими, тематичними семінарами, вебінарами, 

навчальними курсами – 1680 осіб. 

На цей час у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 221 державний службовець – магістр державного 

управління та 122 державних службовці є слухачами Національної академії 

державного управління при Президентові України. 
 

Станом на 01.01.2017 облікова чисельність державних службовців виконавчого 

органу складає 1 894 особи, з яких до категорії «А» відноситься лише посада 

Київського міського голови, до категорії «Б» – 612 державних службовців, до 

категорії «В» – 1 281 державний службовець. 

За період з 01 травня 2016 року до 31 грудня 2016 року у виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з посад державних 

службовців категорії «Б» звільнено 48 осіб та призначено – 53. 

У зв'язку з тим, що станом на 01.01.2017 не затверджено положення про 

Управління з питань реклами, Управління екології та природних ресурсів та 

Управління туризму та промоцій, їх граничну чисельність, структуру та штатний 

розпис, тому чисельність посад керівників структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно зі 

штатним розписом становить 27 одиниць, з яких укомплектовано – 20, а їхніх 

заступників 71 одиниця, з яких 15 перших заступників. Вакантних посад серед 

заступників керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 13, серед них – 4 посади 

перших заступників керівників. 

У 2016 році Київським міським головою В. Кличком звільнено: 

з посад керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 7 державних службовців; 

з посад перших заступників керівників структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

7 державних службовців; 

з посад заступників керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 16 державних 

службовців. 

У 2016 році призначено: 

на посади керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 6 державних службовців (з 

них призначені до 1 травня 2016 року – 5); 

на посади перших заступників керівників структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

8 державних службовців (з них до 01 травня 2016 року – 5); 

на посади заступників керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 19 (з них до 

01 травня 2016 року – 14). 

Відповідно до глав 1 та 2 Розділу IV Закону України «Про державну службу», 



9 
 

який набрав чинності з 01 травня 2016 року, в усіх структурних підрозділах 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) утворені конкурсні комісії. 

З метою укомплектування вакантних посад державних службовців категорії 

«Б» у період з 01 травня до 30 грудня 2016 року проведено 53 конкурси на заміщення 

53 вакантних посад, у тому числі: 

на посади керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 5; 

на посади заступників керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 6; 

на посади керівних працівників у структурних підрозділах виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 42. 

За результатами проведення 4 конкурсів не визначено переможця та буде 

проведено повторний конкурс. 

Згідно з пунктом 4 статті 31 Закону України «Про державну службу» рішення 

про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби 

приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону 

України «Про очищення влади». За результатами проведення вищезазначених 

конкурсів та проведення спеціальних перевірок призначені 32 державних службовця. 
 

У 2016 році підготовлено та проведено 12 засідань Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на яких 

розглянуто 50 питань щодо життєдіяльності міста і напрацьовано 367 доручень. 

Доручення Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) взято на контроль заступниками голови Київської 

міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.  
 

За інформацією керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та голів районних в місті Києві державних адміністрацій, 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) за 2016 рік за рішенням суду, Президентом України, 

Київським міським головою чи виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією)  не скасовувалися. 

 

1.4. Взаємодія з органами місцевого самоврядування 

До складу Київської міської ради входять 120 депутатів, із них за суб’єктами 

висування: депутатська фракція «Солідарність» – 52 депутата (43,3% загальної 

кількості), депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» – 22 депутата (18,3%), 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 17 депутатів 

(14,2%), депутатська фракція «Єдність» – 15 депутатів (12,5%), депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 14 депутатів (11,7). 

За звітний період відбулися зміни у складі Депутатської фракції 

«Солідарність» у Київській міській раді. Депутат Д. Гордон подав заяву про 

складання повноважень депутата Київської міської ради, яку озвучив на пленарному 

засіданні Київської міської ради 11.10.2016. Після чого Київська міська виборча 

комісія оголосила наступного депутата за списком та на підставі заяви депутат 
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В. Пишняк увійшов до складу депутатської фракції «Солідарність». 

У 2016 році в судовому порядку скасовано 14 рішень Київської міської ради. 

Рішення Київської міської ради, предмет та підстави їх скасування наведено додатку 

1 до звіту. 

Протягом звітного періоду Київською міською радою прийнято важливі для 

життєдіяльності міста рішення, зокрема: 

від 11 лютого 2016 року № 102/102 «Про деякі питання статусу міст-

побратимів та регіонів-побратимів міста Києва, що розташовані на території 

Російської Федерації»; 

від 10 березня 2016 року № 134/134 «Про затвердження договору про 

погашення заборгованості Київської міської ради перед державою», яким 

затверджено договір про погашення заборгованості Київської міської ради перед 

державою, укладений 11 лютого 2016 року між Міністерством фінансів України та 

Київською міською радою, в рамках правочину щодо переведення місцевого боргу 

Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 

2005 та 2011 роках, до державного боргу; 

від 17 березня 2016 року № 233/233 «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 «Про затвердження Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій»; 

від 31 березня 2016 року № 266/266 «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 14.05.2015 № 455/1319 «Про оформлення земельних ділянок 

громадянам - членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної 

операції»; 

від 14 квітня 2016 року № 330/330 «Про затвердження детального плану 

території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва»; 

від 14 квітня 2016 року № 332/332 «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 28.05.2015 № 570/1434 «Про поділ та зміну виду використання 

земельних ділянок комунального підприємства з утримання та експлуатації 

житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» у с. Биківня у 

Деснянському районі м. Києва», передачу у власність громадянам – членам сімей 

загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва та припинення комунальному 

підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд» права постійного користування земельними 

ділянками»; 

від 26 травня 2016 року № 351/351 «Про затвердження договору між 

Київською міською радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського району 

Київської області», яким затверджено договори про фінансування у 2016 році за 

рахунок бюджету м. Києва видатків Підгірцівської сільської ради у розмірі 

7000 тис. грн за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського 

бюджету на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці 

Обухівського району, а також на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в 

с. Креничі Обухівського району; 

від 22 липня 2016 року № 847/847 «Про Програму формування податкової 

культури у місті Києві на 2016 - 2018 роки», яким передбачено реалізацію заходів, 

направлених на розповсюдження податкових знань та зосередження уваги на тому, 

що сплата податків - громадянський обов'язок перед державою та суспільством має 
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позитивно вплинути на свідомість платників податків щодо добровільної сплати 

податків та зборів, що у свою чергу збільшить обсяги надходжень до бюджету 

столиці; 

від 28 липня 2016 року № 910/910 «Про затвердження детального плану 

території в межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового 

проспекту у Деснянському районі м. Києва»; 

47 рішень, прийнятих 28 липня 2016 року, про передачу земельних ділянок (які 

потрапили в межі затвердженого детального плану території селища Биківня у 

Деснянському районі м. Києва) чемпіонам та призерам Олімпійських та 

Параолімпійських ігор, родичам загиблих Героїв Небесної Сотні та учасникам 

бойових дій в Афганістані та родичам загиблих воїнів «Афганської війни»; 

від 15 листопада 2016 року № 412/1416 «Про затвердження Плану заходів на 

2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», яким 

запроваджено моніторинг та оцінки результативності Плану заходів і щорічне 

звітування про його виконання, що забезпечить ефективну реалізацію  

у 2016-2018 роках Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; 

від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у 

розвитку інфраструктури міста Києва», яким врегульовано залучення коштів пайової 

участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва 

відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що 

забезпечить прозорість та об'єктивність процесу адміністрування вказаного платежу, 

зменшення необґрунтованого навантаження на забудовників та інвесторів житла, 

комерційної нерухомості тощо, дозволить вдосконалити механізм залучення, 

розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі; 

від 08 грудня 2016 року № 545/1549 «Про затвердження Порядку внесення та 

розгляду місцевих ініціатив в місті Києві»; 

від 22 грудня 2016 року № 787/1791 «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет міста Києва», яким запроваджено процес взаємодії Київської 

міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з громадськістю, направлений на залучення мешканців, 

громадських організацій, експертів міста Києва до участі у бюджетному процесі 

через подання проектів, проведення відкритого громадського голосування за такі 

проекти, контролю за їх реалізацією в межах визначеного Київською міською радою 

обсягу бюджету міста Києва. 

У 2016 році не розглядалося питання про висловлення недовіри Київському 

міському голові В. Кличку. 

 

 

2. СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

2.1. Стан реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року та виконання 

плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку 

Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року затверджено рішенням Київської 

міської ради від 15.12.2011 № 824/7060. 

Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія) визначено дві 

стратегічні цілі: 
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«Збільшення економічного добробуту»  

«Поліпшення комфорту життя»,  

відповідно до яких визначено 2 програми:  

«Програма економічного зростання»   

«Програма підвищення комфорту життя». 
 

План заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 

2025 року затверджено рішенням Київської міської ради від 15.11.2016 № 412/1416 

(далі – План заходів). 

План заходів включає 69 проектних ідей, які спрямовані на розвиток 9 секторів 

міського господарства: 

Економічний розвиток, приватне підприємництво та інвестиції; 

Транспорт; 

Інженерна інфраструктура та комунальні послуги; 

Екологія та безпека довкілля; 

Туризм; 

Охорона здоровʼя; 

Освіта; 

Соціальний захист і безпека; 

Ринок праці та зайнятість. 
 

Загальна оціночна вартість 69 проектних ідей за всіма джерелами 

фінансування становить 95 172 929,4 тис. грн, із них для: 

реалізації стратегічної цілі 1 «Збільшення економічного добробуту» (Програма 

1 «Програма економічного зростання») сформовано 6 операційних цілей, які 

деталізовані у 17 проектних ідеях, їх орієнтовна загальна вартість за всіма джерелами 

фінансування – 2 078 967,0 тис. грн;  

реалізації стратегічної цілі 2 «Поліпшення комфорту життя» 

(Програма 2 «Програма підвищення комфорту життя») сформовано 8 операційних 

цілей, які деталізовані у 52 проектних ідеях, орієнтовна загальна вартість яких за 

всіма джерелами фінансування – 93 093 962,4 тис. грн. 
 

У 2016 році: 

1. Реалізовано 2 проектні ідеї за Програмою 2 «Програма підвищення 

комфорту життя» загальною вартістю 39 652,8 тис. грн, що складає 4,4% загальної 

кількості проектів, включених до Плану заходів (Інформація наведена у додатку 2 до 

звіту, форма 1, табл. 1).  

Сума їх фактичного фінансування – 39 652,8 тис. грн (100% запланованого 

обсягу). 

З бюджету міста Києва при запланованих обсягах 31 652,8 тис. грн фактично 

профінансовано 31 650,0 тис. грн (100% планового обсягу), за кошти державного 

бюджету – 8 000,0 тис. грн (100% планового обсягу) , за рахунок інших джерел 

фінансування при запланованій сумі 5 000,0 тис. грн фактичне фінансування не 

проведено.    
 

2. На стадії реалізації знаходилися 52 проектні ідеї (75,4% загальної кількості)  

загальною вартістю 82 602 775,2 тис. грн, що становить 86,8% загальної вартості 

проектних ідей, включених до Плану заходів (Інформація наведена додатку 2 до 

звіту, форма 1, табл. 2), з них: 
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15 проектних ідей за Програмою 1 ««Програма економічного зростання» 

загальною оціночною вартістю 2 015 867,0 тис. грн; 

37 проектних ідей за Програмою 2 «Програма підвищення комфорту життя» 

загальною вартістю 80 586 908,2 тис. грн. 

Запланована на 2016 рік сума фінансування 52 проектних ідей становила 

19 557 640,3 тис. грн, сума фактичного фінансування – 4 024 098,5 тис. грн (20,6% 

запланованих обсягів), у тому числі: 

за рахунок коштів бюджету міста Києва сума фактичного фінансування 

становила 2 019 066,9 тис. грн при запланованих обсягах 6 870 712,4 тис. грн, або 

29,4 %; 

за рахунок коштів державного бюджету заплановано профінансувати проектні 

ідеї на суму 329 208,4 тис. грн, фактично профінансовано – 208 867,4 тис. грн (63,4%  

запланованої суми);  

за рахунок коштів державного приватного партнерства заплановано до 

фінансування кошти у сумі 563 862,4 тис. грн, фактично проектні ідеї не 

профінансовані;  

за рахунок інших джерел заплановано до фінансування 9 613 481,7 тис. грн, 

фактичне фінансування становило 41 574,9 тис. грн (0,4%).  
 

3. На стадії підготовки знаходилося 13 проектних ідей (18,8% загальної 

кількості), загальна оціночна вартість яких за всіма джерелами фінансування 

становить 12 471 501,4 тис.грн (13,1% загальної вартості всіх проектних ідей Плану 

заходів) (Інформація наведена у додатку 2 до звіту, форма 1, табл. 3),  з них:  

1 проектна ідея за Програмою 1 «Програма економічного зростання» 

загальною оціночною вартістю 9 100,0 тис. грн; 

12 проектних ідей за Програмою 2 «Програма підвищення комфорту життя» 

загальною оціночною вартістю 12 462 401,4 тис. грн. 
 

Враховуючи зовнішні та внутрішні фактори, сучасні соціально-економічні  

реалії та потреби міста Києва, а також у зв’язку з прийняттям загальнодержавних 

стратегічних документів, зокрема, Закону України від 5 лютого 2015 року № 156-VIII 

«Про засади державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України 

від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року, від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку 

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів» та наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 

№ 79 «Про затвердження методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 

реалізації», у 2016 році розпочато роботу з перегляду Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року.  

Після затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у новій 

редакції планується уточнення Плану заходів з її реалізації. 

 

2.2. Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне 

співробітництво 

За наявними даними офіційної статистики оборот зовнішньої торгівлі товарами 

м. Києва за січень – листопад 2016 року становив 22 068,5 млн дол. США, що на 
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6% більше порівняно із відповідним періодом 2015 року. Обсяг експорту товарів 

становив 7 662,7 млн дол. США, імпорту –14 405,8 млн дол. США. Порівняно із 

2015 роком обсяги експорту зменшилися на 2,5%, а імпорту – збільшився на 10%. 

У двосторонній торгівлі між торговельними партнерами продовжується 

зберігатися негативне сальдо, яке за січень-листопад 2016 року становило – 

6 743,1 млн дол. США. Інформація щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень – 

листопад 2014-2016 роки наведена у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Зовнішня торгівля товарами м. Києва, млн дол. США 
 

 

січень – 

листопад 

2014 

року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

січень – 

листопад 

2015 року 

у % до 

відповідного 

періоду 

минулого 

року 

січень – 

листопад 

2016 року 

у % до 

відповідно- 

го періоду 

минулого 

року 

Зовнішня 

торгівля 

товарами 

всього по 

м. Києву, 

в т.ч.: 

29 070,9  82,4 20 810,6 71,6 22 068,5 106,0 

Експорт  10 606,8   96,6 7 841,0 74,4 7 662,7 97,5 

Імпорт  18 464,1  76,5 12 969,6 70,2 14 405,8 110,0 

Сальдо 

всього 

-7 857,3  - -5 128,6 - -6 743,1 - 

Серед країн-партнерів за січень-листопад 2016 року найбільше експортувалися 

товари до Індії – 8,5% загального обсягу експорту, Китаю –8,3%, Єгипту – 6,3%, 

Нідерландів – 5,6% Іспанії – 4,6%, Італії- 4,3%. 

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,3%, Російської 

Федерації – 12,7%, Білорусі – 9,9%, Німеччини – 9,1%, Польщі – 4,8%.  

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами м. Києва за січень–

листопад 2014-2016 роки наведена у таблиці 4 та основні товарні групи експорту 

наведені у таблиці 5. 

Таблиця 4 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами м. Києва, млн дол. США 
 

Країна 

січень – 

листопад 

2014 

року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

січень – 

листопад 

2015 року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

січень – 

листопад 

2016 року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

Експорт 

Індія 754,2 91,6 623,7 84,1 648,5 114,2 

Китай 455,0 101,2 918,0 202,8 635,9 70,4 

Єгипет 601,8 85,5 331,0 55,3 479,7 145,2 

Нідерланди 505,9 103,6 379,5 75,7 428,0 112,7 

Іспанія 454,1 128,3 307,3 69,0 354,6 116,2 

Італія 451,0 111,2 350,0 78,3 325,8 92,2 
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Продовження таблиці 4 

Країна 

січень – 

листопад 

2014 

року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

січень – 

листопад 

2015 року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

січень – 

листопад 

2016 року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

Імпорт 

Китай 2293,0 77,8 1716,3 74,9 2205,1 129,6 

Російська 

Федерація 

3064,0 74,7 2378,0 77,5 1832,0 76,8 

Білорусь 1856,0 107,8 1236,0 66,6 1424,8 105,4 

Німеччина 1541,7 67,4 1048,9 68,2 1309,8 125,0 

Польща 918,4 75,6 720,8 78,7 686,1 94,2 
 

Таблиця 5 

Основні товарні групи експорту 
 

Код і назва 

товарів згідно з 

УКТЗЕД 

Обсяги експорту,  

млн дол. США 

Питома вага товарної групи у 

обсязі експорту м. Києва, % 

січень – 

листопад 

2014 року 

січень – 

листопад 

2015 року 

січень – 

листопад 

2016 року 

січень – 

листопад 

2014 року 

січень – 

листопад 

2015 року 

січень – 

листопад 

2016 року 

Продукти 

рослинного 

походження 

4078,6 3320,2 3394,6 38,5 42,3 44,3 

Жири та олії 

тваринного або 

рослинного 

походження  

1741,5 1461,4 1697,8 16,4 18,6 22,2 

Готові харчові 

продукти  

778,6 630,7 631,8 7,3 8,0 8,2 

 

Питома вага зазначених товарів у загальному обсязі експорту м. Києва за 

січень-листопад 2016 року склала 74,7% або 5724,2 млн. дол. США. 
 

Зовнішня торгівля послугами за січень – вересень 2014-2016 років за даними 

Головного управління статистики у м. Києві відображена в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Зовнішня торгівля послугами м. Києва, млн дол. США 
 

 
січень – 

вересень 

2014 

року 

у % до 

відповідного 

періоду 

минулого 

року 

січень – 

вересень 

2015 

року 

у % до 

відповідного 

періоду 

минулого 

року 

січень – 

вересень 

2016 

року 

у % до 

відповідного 

періоду 

минулого 

року 

Зовнішня 

торгівля 

послугами, 

в т.ч.: 

4 309,3 86,9 4 917,8 114,1 3 338,6 67,9 
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Продовження таблиці 6 

 
січень – 

вересень 

2014 

року 

у % до 

відповідного 

періоду 

минулого 

року 

січень – 

вересень 

2015 

року 

у % до 

відповідного 

періоду 

минулого 

року 

січень – 

вересень 

2016 

року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

Експорт  2 463,0 84,9 2 695,1 74,6 1 901,9 91,1 

Імпорт  1 846,3 83,8 2 222,7 91,6 1 436,7 80,2 

Сальдо 

всього  

616,7 - 472,4  -  465,2 - 

 

У двосторонній торгівлі послугами між торговельними партнерами 

продовжується зберігатися позитивне сальдо, яке за січень – вересень 2016 року 

становило 465,2 млн дол. США та зменшилося у порівнянні з аналогічним періодом 

2015 року на 7,2 млн дол. США. 

Таблиця 7 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами м. Києва 

за січень–вересень 2014-2016 роки, млн дол. США 
 

Країна 

січень – 

вересень 

2014 

року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

січень – 

вересень 

2015 

року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

січень – 

вересень 

2016 

року 

у % до 

відповідно-

го періоду 

минулого 

року 

Експорт 

США 303,3 91,8 307,7 93,9 313,4 99,3 

Російська 

Федерація 

436,8 81,6 356,4 69,7 215,8 59,5 

Велика 

Британія 

220,6 77,1 221,4 92,8 176,8 75,7 

Швейцарія 227,3 100,5 166,4 71,4 168,0 89,1 

Німеччина  221,0 88,1 124,8 54,3 129,2 101,6 

Естонія 46,3 410,9 68,1 146,2 84,8 124,4 

Імпорт 

Російська 

Федерація 

267,0 76,0 351,2 126,7 164,0 47,2 

Туреччина 74,0 71,0 135,7 182,1 159,5 117,4 

Велика 

Британія 

185,2 77,4 229,3 119,6 158,5 65,6 

Китай 4,9 8,1 76,1 1501,9 80,3 105,2 
 

Серед країн – партнерів найбільше експорту послуг за січень – вересень 

2016 року припадало на: США (16,5%), Російську Федерацію (11,3%), Велику 

Британію (9,3%), Швейцарію (8,8%), Німеччину (6,8%), Естонію (4,5%).   

Головними партнерами в імпорті послуг були: Російська Федерація – 11,4%, 

Туреччина – 11,1%, Велика Британія – 11,0%, Китай – 5,6%.  

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту та імпорту послуг 

займають послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, 

транспортні та ділові послуги. 
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Таблиця 8 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  

в  економіці м. Києва у 2014-2016 роках 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

на 01 жовтня 

2014 року 

на 01 жовтня 

2015 року 

на 01 жовтня 

2016 року 

Прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) 

млн дол. 

США 

24 153,4 22 674,8 24 628,5 

Темп росту (зниження) 

обсягу прямих іноземних з 

інвестицій (акціонерного 

капіталу) 

% до 

початку 

року 

84,5 99,3 111,7 

Обсяги прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного 

капіталу) у розрахунку на 

одну особу населення 

дол. 

США 

8 068,1 7 996,3 8 623,5 

 

За результатами аналізу сфери іноземного інвестування економіку м. Києва за 

9 місяців 2014-2016 років відмічається тенденція до зростання приросту обсягів 

залучених іноземних інвестицій. 

З початку 2016 року, з огляду на відносну стабілізацію національної 

економіки, відмічається зростання показників прямих іноземних інвестицій в 

економку м. Києва. Так, за наявними даними Головного управління статистики у 

м. Києві загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), 

внесених з початку інвестування у м. Київ, станом на 01.10.2016 становив 

24 628,5 млн дол. США (збільшився на 8,6% відносно аналогічного періоду 

2015 року), що в розрахунку на 1 особу населення становило понад 

8,6 тис. дол. США (або на 627 дол. США більше аналогічного періоду 2015 року). 
 

У 2016 році Київською міською владою спільно з міжнародними донорськими 

організаціями продовжено реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги за 

такими напрямами: 

житлово-комунальне господарство: 

 продовжено реалізацію спільного з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією (NEFCO) проекту «Термосанація у бюджетних установах міста Києва» 

(проект розпочато в 2014 році), за результатами здійснено модернізацію системи 

освітлення 15 закладів освіти м. Києва;  

 популяризовано державну програму здешевлення кредитів, що надаються 

об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 

кооперативам на впровадження енергоефективних заходів, за підтримки компанії IFC 

(організація Групи Всесвітнього банку); 

гуманітарна сфера: 

 продовжено впровадження Проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури УФСІ V» за фінансової підтримки Німецького банку KFW, за 

результатами проведено ремонт та відновлено роботу 13 груп на 260 місць у 

дошкільних навчальних закладах міста; 

промисловість, дерегуляція та підприємництво: 

 проводилася робота з впровадження Програми розвитку ООН в Україні 

«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених 
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осіб України» за фінансової підтримки Уряду Японії, Польщі, Чехії та Посольства 

Великобританії в партнерстві з урядом України, а також у співпраці з іншими 

агентствами ООН в Україні;  

 продовжено роботу з впровадження:  

- проекту «Kyiv Business City» за підтримки міжнародної технічної 

допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), що передбачає 

створення он-лайн служби для підприємців з можливістю отримання 

переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів 

бізнесу; 

- проекту «Впевнений бізнес – заможна громада», що виконується 

Представництвом Центру міжнародного приватного підприємництва в 

Україні (СІРЕ – Україна);  

- Програми «Лідерство в економічному врядуванні» за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);  

- проекту «Партнерство для розвитку міст», що реалізується Федерацією 

канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади; 

- програми-тренінгу «Private Sector Growth Strategies» (PSGS), SIDA; 

- Програми ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і 

середнього бізнесу» (COSME), за рекомендацією Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України;  

- програми підготовки управлінських кадрів «Fit for Partnership with 

Germany», ініційованої Федеральним Міністерством економіки та 

енергетики (BMWi), яка є елементом зовнішньоекономічної політики 

Німеччини під девізом «Fit for Partnership with Germany» («Готові до 

співпраці з Німеччиною»); 

зв’язки з громадськістю:   

 розпочато реалізацію проекту «Вдосконалення доступу для організацій 

громадянського суспільства в Україні до надання соціальних послуг» за ініціативи 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду 

Федеративної Республіки Німеччина. 

Велася робота з реалізації: 

програми покращення фінансової і операційної діяльності КП «Київський 

метрополітен» та КП «Київпастранс»; 

проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва з АК 

«Київенерго» на виробництво та постачання електричної енергії, надання послуг 

централізованого постачання гарячої води, виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення, надання 

послуг з переробки твердих відходів. 
 

З метою участі у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України» (далі – Проект), що реалізується Україною спільно з Європейським 

інвестиційним банком, рішенням Київської міської ради від 30.06.2016 № 493/493 

підтримано участь комунальних підприємств м. Києва у Проекті шляхом залучення 

коштів позики Європейського Інвестиційного банку на умовах, визначених 

Фінансовою угодою з Європейським інвестиційного банком: 

Комунального підприємства «Група впровадження проекту з 
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енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації):  

 в обсязі до 11 млн євро – для фінансування субпроекту «Термомодернізація 

будівель бюджетної сфери м. Києва», який передбачає проведення комплексу 

ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників 

та забезпечення енергетичної ефективності будівель закладів бюджетної сфери 

м. Києва; 

 в обсязі до 22,5 млн євро – для фінансування субпроекту «Капітальний 

ремонт систем освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на 

світлодіодні в закладах бюджетної сфери м. Києва», який передбачає проведення в 

загальноосвітніх закладах заходів із заміни ламп розжарювання та застарілих 

люмінесцентних світильників на сучасні світлодіодні системи освітлення; 

Комунального підприємства «Київкомунсервіс» в обсязі до 5 млн євро – для 

фінансування субпроекту «Впровадження в м. Києві системи роздільного збору 

збирання, сортування та переробки сміття в м. Києві, який передбачає створення 

умов для запровадження роздільного збирання, сортування та переробки сміття в 

м. Києві, в тому числі будівництво сміттєпереробних заводів, облаштування місць 

збору сміття, закупівлю обладнання та техніки; 

На сьогодні зазначені субпроекти у встановленому порядку проходять 

процедуру оцінки Міністерством фінансів України. 

Містом Києвом підписано Угоди про поріднення, дружбу, співробітництво, 

партнерство більше ніж з 60 містами світу. 
 

З метою залучення широкого кола інвесторів, у тому числі іноземних, до 

реалізації міських перспективних проектів виконавчим органом Київської міської 

ради (Київською міською державною адміністрацією) створено та забезпечено 

функціонування веб-порталі м. Києва InvestInKyiv (www.investinkyiv.gov.ua), 

головним завданням якого є інформування та надання доступу вітчизняним та 

зарубіжним інвесторам до актуальної інформації щодо інвестиційної діяльності 

м. Києва та інвестиційних проектів міста. 

На зазначеному веб-порталі розміщується та постійно оновлюється детальна 

інформація (українською та англійською мовами) щодо інвестиційних проектів міста 

Києва (із зазначенням орієнтовних техніко-економічних показників, підготовки 

проектів (готується до конкурсу/конкурс оголошено), зазначенням сфер реалізації 

проектів, їх візуалізацією), публікуються оголошення про інвестиційні конкурси, 

новини у сфері інвестиційної діяльності, розміщуються проекти столичних 

підприємств, які потребують інвестицій, зазначається інформація щодо інвестиційної 

привабливості та економічного потенціалу Києва.  

На сьогодні на веб-порталі м. Києва InvestInKyiv розміщено інформацію щодо 

55 інвестиційних проектів, у тому числі проекти у сферах нерухомості, освіти, 

медицини, спорту, енергетики, транспорту, утилізації.  

Крім того, на веб-порталі InvestInKyiv розміщено інформацію щодо основних 

етапів інвестиційного процесу (від стаді «ідея» до етапу «укладення інвестиційного 

договору») та передбачено зворотній зв'язок з інвесторами в електронному режимі 

(шляхом заповнення інвестором відповідної он-лайн-заявки). 

З метою підвищення рівня інвестиційної привабливості, активізації 

інвестиційної діяльності та успішної реалізації інвестиційних проектів у 2016 році у 

сфері залучення інвестицій: 

http://www.investinkyiv.gov.ua/
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продовжено роботу з інвесторами за принципом «єдиного вікна», що 

забезпечує: 

 налагодження процесу безпосередньої роботи інвестора з проектним 

менеджером, що закріплюється за кожним окремим проектом, та сприяє інвестору у 

вирішенні усіх бюрократичних питань;  

 виключення можливості безпосереднього впливу посадових осіб на роботу 

проектних менеджерів та корупційного тиску на інвестора; 

спільно з робочою групою з підготовки проектів нормативно-правових актів та 

інших документів з питань вдосконалення механізму залучення інвестицій 

розроблено проект нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів, що 

передбачає оптимізацію механізму залучення інвестицій, зокрема: 

 скорочення у 5 раз строку погоджувальної процедури для інвестиційних 

проектів; 

 чітке регламентування інвестиційного процесу; 

 виключення можливості відмови учаснику інвестиційного конкурсу з 

найбільш вигідною конкурсною пропозицією через формальність (недостатність чи 

неналежне оформлення тих чи інших документів) 

 зменшення витрат бюджетних коштів на підготовку інвестиційних проектів 

та збільшення надходжень до бюджету м. Києва; 

 підвищення ділової активності у сфері інвестування; 

у напрямку залучення приватних інвестицій до реалізації 

інвестиційних/міських перспективних проектів: 

 за результатами проведених інвестиційних конкурсів забезпечено укладення 

трьох інвестиційних договорів у 2016 році за проектами на загальну суму майже 

177,8 млн грн, а саме: 

- «Про будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської 

клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» 

(від 23.09.2016 № 050-13/і/160) з орієнтовним обсягом інвестицій – 

майже 174 млн грн, у тому числі даним договором передбачені кошти у 

сумі 13,6 млн грн на зміцнення матеріально-технічної бази Київської 

міської туберкульозної лікарні № 2; 

- «Про встановлення станцій доочистки питної води для додаткового 

забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти 

Оболонського району (Лот 1)» (від 26.09.2016 № 050-13/і/161) з 

орієнтовним обсягом інвестицій –2,4 млн грн; 

- «Про облаштування мотузкового парку на території регіонального 

ландшафтного парку «Партизанська слава» (від 30.12.2016  

№ 050-13/і/162) з орієнтовним обсягом інвестицій – 1,4 млн грн, у тому 

числі даним договором передбачені щомісячні платежі протягом 

10 років у розмірі 10 тис. грн на утримання та розвиток території 

регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава»; 

з метою систематизації інформації про стан підготовки інвестиційних проектів 

підготовлено оновлений реєстр інвестиційних проектів, включених в 2006-2016 

роках до переліку інвестиційних об’єктів, що потребують залучення інвестицій; 

розроблено інформаційно-аналітичну систему обліку інвестиційних об’єктів 

IAC «Інвестиційні об’єкти Києва» для автоматизації процесів управління 

інвестиційними проектами, яка на даний час проходить апробацію; 



21 
 

розроблено Концепцію просування інвестиційного та зовнішньоекономічного 

іміджу міста Києва та затверджено План заходів з просування інвестиційного та 

зовнішньоекономічного іміджу міста Києва на 2016-2017 роки» (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) від 29.12.2016 № 1372) тощо. 
 

У 2016 році проводилася робота щодо залучення іноземних інвестицій для 

розвитку економічного потенціалу м. Києва, а саме: 

23.11.2016 проведено Інвестиційний форум м. Києва у Національному 

спортивному комплексі «Олімпійський». Участь у Форумі взяли понад 500 учасників 

із 57 країн світу, серед яких були представники дипломатичних місій, міжнародних 

фінансових організацій і фондів, торгових палат, бізнесу, а також влади. У рамках 

Форуму в форматі презентацій представлено 60 міських проектів, вартість яких за 

попередніми наявними розрахунками складає понад 100 млрд грн, та проведено 

панельні дискусії щодо інвестування та розвитку Києва у сферах інфраструктури, 

енергозбереження, ІТ-технологій, соціальної сфер, промисловості і нерухомості;  

взято участь у конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема у: 

 V шведсько-українському бізнес-форумі (м. Київ); 

 розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій України 

та Правління Українського союзу промисловців та підприємців (м. Київ); 

 IX Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: співпраця, 

інвестиції, економічний розвиток» (м. Нова Каховка);  

 V Міжнародному форумі «Польський Бізнес День» (м. Київ,);  

 Другій міжнародній торгово-промисловій конференції «Зони вільної 

торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів» (м. Київ).  

 семінарі «Фінансування та розвиток проектів та менеджмент громадської 

інфраструктури» (м. Пекін, Сіань, Баодзи, Вейнань та провінція Шенсі, Китайська 

народна республіка); 

 навчальному візиті представників українських муніципалітетів (м. Львів); 

 XVI Міжнародному економічному Форумі «Львівщина – Фабрики Європи» 

(м. Львів).  

Крім того, у рамках виставки «MIPIM-2016» Київ нагороджено як переможця в 

рейтингу «European Cities & Regions of the Future 2016/17» журналу FDi magazin. 

 

2.3. Бюджет, фінанси та облік 

Поступове зростання ділової активності у реальній економіці м. Києва, 

збільшення доходів населення у 2016 році призвело до суттєвого покращення 

ситуації у бюджетній сфері міста. Цьому, також, сприяла бюджетна децентралізація, 

що здійснюється в країні з метою формування спроможних територіальних громад. 

Таблиця 9 

Показники доходів та видатків бюджетів усіх рівнів м.Києва 
 

Найменування показника 
Одиниця 

виміру 

станом на  

01.01.2015 

станом на 

01.01.2016 

станом на 

01.01.2017 

Надходження до бюджетів 

усіх рівнів 
млн грн 127 146,2 220 774,8 288 275,2 

збільшення у % до 

попереднього року 
% 4,8 73,6 30,6 
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Продовження таблиці 9 

Найменування показника 
Одиниця 

виміру 

станом на  

01.01.2015 

станом на 

01.01.2016 

станом на 

01.01.2017 

Надходження до державного 

бюджету  
млн грн 112 324,9 198 596,6 259 091,6 

збільшення у % до 

попереднього року 
% 3,5 76,8 30,5 

Доходи місцевих бюджетів 

(без трансфертів) 
млн грн 14 821,3 22 178,2 29 183,1 

у % до попереднього року % 115,0 149,6 131,6 

Зростання капітальних 

видатків місцевих бюджетів  
млн грн 725,6 4 018,4 2 214,6 

збільшення у % до 

попереднього року 
% 28,0 121,3 30,2 

Виконання місцевих 

бюджетів:     

доходів місцевих бюджетів                                      

(без трансфертів) 
% 90,8 103,3 104,3 

видатків місцевих бюджетів % 91,3 96,5 92,1 

Нерозподілений вільний 

залишок коштів місцевих 

бюджетів на кінець періоду 

млн грн 330,0 1 644,8 3 826,0 

відхилення до початку року млн грн -0,8 1 314,8 2 181,2 

Розмір трансфентів з 

державного бюджету 
млн грн 8 973,7 9 475,8 9 418,9 

порівння загального обсягу 

трансфертів, виділених з 

державного бюджету із 

обсягом надходжень 

податків і зборів до 

державного бюджету 

% 8,0 4,8 3,6 

Залишки невідшкодованих  

сум ПДВ
3
  

млн грн 2 374,3 2 992,6 2 726,2 

Залишки невідшкодованих  

сум ПДВ
4
 

млн грн 2 953,2 3 708,1 4 883,4 

 

Аналіз доходів бюджету м. Києва (без трансфертів) 

До бюджету міста Києва у 2016 році надійшло 29 183,1 млн грн (104,3% річних 

запланованих показників) податків, зборів та інших платежів, що на 7 004,9 млн грн, 

або на 31,6% більше ніж у 2015 році. 

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва без урахування 

трансфертів з державного бюджету у 2016 році становили 24 709,5 млн грн 

(103,8% планового показника), що на 52,7%, або на 8 526,5 млн грн) більше рівня 

аналогічного періоду 2015 року. 

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва у 

                                                           
3
 Дані Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві 

4
 Дані Офісу великих платників податків ДФС України 



23 
 

2016 році залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого 

становила 44,9% до обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва. 

За 2016 рік надходження цього податку становили 11 085,7 млн грн 

(100,2% річного плану), що на 3 043,1 млн грн, або на 37,8% більше за аналогічний 

показник 2015 року. 

Основні чинники, які вплинули на збільшення надходжень податку на доходи 

фізичних осіб: 

застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім 

доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих 

резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за 

ставкою 5%); 

підвищення середньомісячної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

встановлена єдиної ставки нарахування ЄСВ, який сплачується тільки 

роботодавцем, а відрахування для працівника в розмірі 3,6% скасовані; 

легалізація виплати заробітної плати тощо. 

Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду 

бюджету міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких 

становить – 35%. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період 

становили – 8 653,7 млн грн (104,1% річних показників), що на 76,4% більше 

відповідних надходжень за 2015 рік. 

За структурою місцевих податків і зборів у 2016 році виконання річних 

планових показників забезпечено за рахунок: 

1. Орендної плати за землю та земельного податку на 103,4% (надійшло 

5 123,7 млн грн, що більше на 2 479,1 млн грн відповідного періоду 2015 року). 

Зростання надходжень відбулось за рахунок збільшення нормативно грошової оцінки 

земель відповідно до рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Києва» та високого показника індексу інфляції (143,3%), на який збільшується 

нормативна грошова оцінка земель відповідно до вимог статті 289 Податкового 

кодексу України. 

2. Єдиного податку на 106% (надійшло 3 120,1 млн грн, що більше надходжень 

аналогічного періоду 2015 року на 1 197,6 млн грн, або на 62,3%), в тому числі за 

рахунок збільшення кількості платників єдиного податку до бюджету м. Києва. 

3. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного 

податку, збору за місця для паркування транспортних засобів,  туристичного збору. 

У звітному періоді до бюджету м. Києва податку на прибуток підприємств 

надійшло 2 931,8 млн грн (115,9% до річного планового показника), що більше ніж у 

2015 році на 1 306,9 млн грн, або на 80,4% (за рахунок зарахування до загального 

фонду бюджету міста Києва 10% податку на прибуток підприємств та фінансових 

установ недержавної форми власності відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу 

України). 
 

У 2016 році до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 

4 473,6 млн грн, що становить 114,5% річного плану або 74,6% показників 2015 року. 

Обсяг власних надходжень бюджетних установ становив 2 786,5 млн грн або 

112,8% планового показника. 

Інших неподаткових надходжень до спеціального фонду бюджету міста Києва 

надійшло 617,4 млн грн, що більше ніж у 2015 році на 263,3 млн грн, або на 74,4% 
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(внаслідок збільшення у 2016 році такого джерела, як – надходження від пайової 

участі у розвитку інфраструктури на – 563,1 млн грн та від дивідендів (доходу), 

нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах 

яких є комунальна власність в сумі 49,6 млн грн, перерахованих підприємством 

ПАТ «КХ «Київміськбуд» за результатами діяльності 2014-2015 років).  

У 2016 році до цільових фондів, утворених Київською міською радою, 

надійшло коштів в сумі – 299,9 млн грн, що більше на 37,4 млн грн або на 14,2% 

аналогічних надходжень 2015 року. 
 

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва затверджено у 

сумі 36 341,2 млн грн. Виконання бюджету міста Києва за 2016 рік становило 

33 487,7 млн грн (92,1% планових річних показників), що на 19,6% більше за 

2015 рік. 

Більшість видатків бюджету традиційно спрямовуються на соціально-

культурну сферу (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне 

забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді 

сукупна частка цих видатків бюджету становила 65,3%. 

Таблиця 10 

Витрати бюджету міста Києва в розрахунку на одного мешканця, грн 
 

Найменування показника 
станом на 

01.01.2015 

станом на 

01.01.2016 

станом на 

01.01.2017 

Витрати на галузь охорони здоров’я 1 353,0 2 850,1 2 599,5 

Витрати на утримання мережі 

закладів культури 
574,8 263,7 435,4 

Витрати на утримання мережі 

закладів фізичної культури та 

спорту 

42,8 83,7 103,5 

 

У 2016 році тимчасово вільні кошти бюджету міста Києва не розміщувалися на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках. 
 

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих бюджетів  

Показники стану дебіторської та кредиторської заборгованості бюджету 

м. Києва станом на 01.01.2017 за даними Головного управління Державної 

казначейської служби України у м. Києві наведено в таблиці 11. 

Таблиця 11 

Дебіторська та кредиторська заборгованість бюджету міста Києва 

Вид заборгованості 
станом на 

01.01.2015 

станом на 

01.01.2016 

станом на 

01.01.2017 

По загальному фонду:  

- дебіторська заборгованість 

в т.ч. прострочена 

- кредиторська заборгованість  

в т.ч. прострочена 

По спеціальному фонду  

- дебіторська заборгованість 

в т.ч. прострочена 

- кредиторська заборгованість 

в т.ч. прострочена 

 

4 075,7 

1 733,5 

522 418,9 

183 531,4 

 

156 216,6 

14 092,0 

59 739,1 

6 906,3 

 

48 056,2 

2 361,9 

85 319,2 

6 046,1 

 

86 377,7 

14 021,8 

12 859,7 

10 931,1 

 

3 618,8 

2 027,0 

974 831,4 

485 239,2 

 

625 145,4 

13 683,0 

15 265,8 

9 566,2 
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Прострочена кредиторська заборгованість бюджетних установ по заробітній 

платі та за енергоносії станом на 01.01.2017 відсутня. 

По загальному фонду бюджету м. Києва прострочена кредиторська 

заборгованість рахується по субвенціях з державного бюджету, в тому числі 

найбільша сума (96% загального обсягу) по субсидіях населенню для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг.  

Основна причина виникнення заборгованості є незабезпечення плановими 

асигнуваннями видатків на оплату наданих населенню пільг та субсидій. У зв’язку з 

цим, неодноразово порушувалося питання перед Міністерством фінансів України 

щодо збільшення обсягу відповідної субвенції бюджету міста Києва на 1 000 млн грн. 

Проте Законом України «Про внесення змін до Закону України про Державний 

бюджет України на 2016 рік» субвенцію для міста Києва на надання пільг та 

житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшено лише на 

111,1 млн грн (уточнений обсяг субвенції – 1 465,4 млн грн, при потребі – 

2 431,7 млн грн). 
 

З метою ефективного управління місцевим боргом у 2016 році містом Києвом 

в повному обсязі здійснено викуп та погашення облігацій внутрішньої місцевої 

позики загальною номінальною вартістю 2 863,9 млн грн. Це надало можливості 

суттєво знизити боргове навантаження на бюджет столиці, зменшити вартість 

обслуговування боргу та розрахуватися по всіх внутрішніх боргових зобов’язаннях. 

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) вживалися заходи для покращення рівня 

ефективності, відкритості та прозорості бюджетного процесу, а саме: 

постійно розміщувалася інформація стосовно бюджетного процесу на єдиному 

веб - порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua). Крім того, проект 

бюджету м. Києва на 2017 рік розглядався за участю представників громадськості; 

реалізовувався проект «Відкритий бюджет». 

Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вживалися 

заходи щодо раціонального використання бюджетних коштів, а саме проведено: 

моніторинг документації конкурсних торгів, за результатами якого: надано 

зауваження без ризику втрат на суму 750 млн грн, враховано зауважень без ризику 

втрат на суму 193,6 млн грн, виявлено завищення допустимого рівня ціни на суму 

31,1 млн грн, усунуто завищення допустимого рівня ціни на суму 21 млн грн; 

експертизи кошторисів, відповідно до яких перевірено кошторисну 

документацію на суму 193,1 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості 

кошторисів на суму 26,4 млн грн; 

поточні перевірки обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних та 

проектних робіт, а саме: перевірено актів виконаних робіт на суму 274 млн грн, 

виявлено та попереджено завищення вартості будівельних робіт на суму 

34,4 млн грн; 

75 аудитів (44 планових та 31 позапланових), за результатами яких: виявлено 

фінансових порушень на загальну суму 563,8 млн грн, встановлено втрат внаслідок 

допущення фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 

309,3 млн грн, відшкодовано втрат та усунуто інших порушень на суму 26,3 млн грн 

(у тому числі у 2016 рік – 24,7 млн грн, у минулі періоди – 1,6 млн грн), попереджено 

втрат на загальну суму 89,1 млн грн (у тому числі за результатами аудитів – 

27,2 млн грн, за результатів контрольних обмірів – 61,9 млн грн); 
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регулярну звірку з правоохоронними органами щодо реагування на передані 

40 матеріалів аудитів (станом на 31.12.2016 за матеріалами аудитів зареєстровано 

92 кримінальних провадження або вони долучені до матеріалів існуючих 

кримінальних проваджень). 
 

Реалізація заходів з детінізації доходів населення 

У 2016 році щомісячно проходили засідання робочих груп з питання 

легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення за участю представників 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), районних у місті Києві державних адміністрацій, 

фіскальної служби міста, Пенсійного фонду України у м. Києві.  

У 2016 році на засіданнях районних комісій заслухано 4 241 керівника 

суб’єктів господарювання - юридичних осіб щодо легалізації виплати заробітної 

плати. Забезпечено підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам 

3 974 підприємств, за рахунок цього зріс рівень надходжень податку на доходи 

фізичних осіб на 5,6 млн грн. 

Підрозділами Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві у 

2016 році: 

проведено 149 перевірок, з яких у 131 суб’єкта господарювання встановлено 

порушення чинного законодавства, додатково нараховано 28,1 млн грн податку на 

доходи фізичних осіб та 5,2 млн грн єдиного соціального внеску; 

залучено до оподаткування 48 765 найманих осіб, не оформлені належним 

чином працедавцями. Виплачена сума доходу таким найманим працівникам 

становить 145,6 млн грн, як наслідок, до бюджету надійшло додатково 19 млн грн 

податку на доходи фізичних осіб та 1,5 млн грн єдиного соціального внеску; 

залучено до державної реєстрації 28 014 фізичних осіб, сума сплачених 

податків фізичними особами, залученими до державної реєстрації - 14,4 млн грн; 

проведено індивідуально роз’яснювальну роботу з керівниками 

10 208 суб’єктів господарювання щодо відповідальності за невиплату заробітної 

плати. До бюджету додатково надійшло 17,3 млн грн податку на доходи фізичних 

осіб; 

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг легальних 

трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників 

(проведено: 9 прес-конференцій, 27 брифінгів, 106 засідань «круглого столу», 

159 зустрічей з громадськістю, 47 семінарів, 27 сеансів телефонного зв’язку «гаряча 

лінія»). 
 

Стан виконання програми приватизації державного та комунального майна 

За даними Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

м. Києву загальна кількість приватизованих об'єктів в м. Києві, з початку 

приватизації в Україні, становить 13 151 об'єкт (9,96% кількості по Україні), з них 

комунальної власності – 11 997 об’єктів (11,7%). За цими показниками м. Київ 

посідає перше та друге місце серед інших регіонів України відповідно. 

У 2016 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 

м. Києву шляхом продажу на аукціоні приватизовано два об'єкти малої приватизації 

групи А, а саме: 

державної власності, до Державного бюджету перераховано - 833,3 тис. грн;  

комунальної власності, до бюджету м. Києва перераховано - 433,7 тис. грн 

(без ПДВ). 
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На виконання Програми приватизації комунального майна територіальної 

громади міста (рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487) 

Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2016 році проведено 

приватизацію об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва на 

загальну суму 91 944,4 тис. грн. 

За інформацією Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у 2016 році зменшився обсяг 

доходів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності. Так, за цією 

статтею доходів до спеціального фонду бюджету надійшло 92,4 млн грн, що на 

179,7 млн грн менше ніж у 2015 році, або на 66 % (станом на 01.01.2016 надходження 

доходів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, становили –

272,1 млн грн, у тому числі за рахунок продажу пакету акції 

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» в сумі 171,8 млн грн). 
 

Проблемними питаннями, що потребують вирішення на державному рівні є: 

зменшення обсягу надходжень до бюджету міста Києва в результаті 

перерахунку 40% податку та збору на доходи фізичних осіб до державного бюджету, 

в той час як в інших регіонах – 60%; 

недостатній розмір субвенції на відшкодування пільг та субсидій населенню на 

оплату житлово-комунальних послуг; 

виключення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, а також на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; 

зменшення потенційних надходжень до бюджету м. Києва за рахунок 

неможливості адміністрування податків (зменшена база оподаткування) через 

відсутність в повному обсязі даних в Державному реєстрі речових прав. 

 

2.4. Управління державною власністю, дерегуляція та підприємництво 

Управління комунальною власністю 

За інформацією Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Реєстрі 

комунальних підприємств територіальної громади м. Києва станом на 1 жовтня 

2016 року перебувало 1 918 юридичних осіб, в тому числі: 

1 471 – передані до сфери управління районних в м. Києві державних 

адміністрацій, з них: 204 – госпрозрахункових та 1 267 – бюджетних; 

447 – ті, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), з них: 200 – госпрозрахункових, 247 – бюджетних. 

Вартість активів, що обліковувалася на балансах економічно активних 

комунальних підприємствах м. Києва, станом на 01.10.2016 складала 108,1 млрд грн 

(разом з приватизованим житловим фондом, що перебуває на обслуговуванні та 

відображений в балансі – 25,9 млрд грн). 

За 9 місяців 2016 року комунальні підприємства отримали:  

чистий прибуток на загальну суму 172,4 млн грн – 141 підприємство; 

збиток на загальну суму 43,1 млн грн – 97 підприємств; 

нульовий фінансовий результат – 81 підприємство. 

У січні-грудні 2016 року виконання показників надходжень до бюджету 
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м. Києва від джерел надходжень, контрольованих Департаментом комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), становили: 

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до бюджету – 40 688,2 тис. грн (виконання річного плану – 

131,4%); 

кошти від орендної плати за користування цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що перебуває в комунальній власності – 109 231,3 тис. грн (виконання 

річного плану – 119,5%); 

дивіденди (дохід), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, 

у статутних капіталах яких перебувають корпоративні права територіальної громади 

м. Києва – 49 621,5 тис. грн (виконання річного плану – 306,3%). 

Заходи, що вживалися міською владою з метою підвищення ефективності 

управління комунальним майном територіальної громади м. Києва: 

робота щодо оптимізації чисельності комунальних підприємств: у 2016 році 

прийняті рішення Київської міської ради про припинення комунального 

підприємства шляхом реорганізації (КП «АТП Оболонського району м. Києва») та 

Господарського суду м. Києва про припинення комунального підприємства шляхом 

банкруцтва (КП «Поділ-Житло» Подільського району м. Києва); з реєстру 

комунальних підприємств виключено, на підставі повідомлень про проведення 

державної реєстрації припинення, 6 комунальних підприємств; 

відкрито повний доступ до інформації щодо вільних приміщень комунальної 

власності м. Києва, що підлягають приватизації, або можуть бути передані в оренду 

та переліку комунальних підприємств, організацій, установ разом з показниками їх 

фінансово-господарської діяльності; 

змінено систему оренди майна територіальної громади міста Києва, в частині 

скорочення строку укладання договорів оренди, приведення орендних ставок у 

відповідність до вимог бізнесу та громадян, впровадження конкурсу з елементами 

аукціону (рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про 

затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва»). 
 

Розвиток малого та середнього підприємництва 

Одним з пріоритетних напрямків роботи міської влади є створення 

сприятливих умов для розвитку потенціалу малого і середнього підприємництва. 
 

Таблиця 12 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

Найменування показника 
Одиниці 

виміру 

2014 

рік 

2015 

 рік 

2016 

рік 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у розрахунку на 

10 тис. осіб наявного населення 

од. 291 290 –
5
 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва у розрахунку на  

10 тис. осіб наявного населення 

од. 13 11 –
5
 

                                                           
5 Статистичні дані за 2016 рік будуть опубліковані Головним управлінням статистики у м. Києві в червні 

2017 року. 
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Продовження таблиці 12 

Найменування показника 
Одиниці 

виміру 

2014 

рік 

2015 

 рік 

2016 

рік 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у % до загальної 

кількості суб’єктів господарювання по 

регіону 

% 95,7 96,1 –
5
 

Частка кількості зайнятих працівників у 

суб’єктів середнього підприємництва у 

загальній кількості зайнятих працівників 

по регіону 

% 36,0 29,6 –
5
 

Частка кількості зайнятих працівників у 

суб’єктів малого підприємництва у 

загальній кількості зайнятих працівників 

по регіону 

% 25,7 22,1 –
5
 

Обсяг надходжень до бюджетів всіх рівнів 

від діяльності малих підприємств та 

фізичних осіб-підприємців
6
 

млн грн 35321,4 42121,5 49212,2
7
 

Обсяг надходжень до бюджетів всіх 

рівнів від діяльності малих підприємств 

та фізичних осіб-підприємців у 

порівнянні з відповідним періодом 

минулого року 

% 119,3 116,8 – 

Частка малих підприємств у загальному 

обсязі реалізованої продукції (робіт, 

послуг) по регіону 

% 36,3 41,8 – 

 

За даними Головного управління ДФС у м. Києві загальна кількість суб’єктів 

підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як платники податків, станом на 

01.01.2017 становила 599,2 тис. од. (на 13% більше порівняно з відповідним періодом 

попереднього року), в тому числі кількість юридичних осіб, що сплачують податки, 

становила 235,3 тис. од. (на 5,3% більше), кількість фізичних осіб – підприємців – 

363,9 тис. осіб (на 18,6% більше); 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що сплачували податки, 

збільшилась на 17,3% та становила 352,7 тис. од., в тому числі кількість юридичних 

осіб збільшилось на 32,2% та становила 78,9 тис. од., кількість фізичних осіб – 

підприємців зросла на 13,6% та становила понад 273,8 тис. осіб; 
 
 

У столиці діяла розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва (таблиця 13). 

 

                                                           
5
 Статистичні дані за 2016 рік будуть опубліковані Головним управлінням статистики у м. Києві в червні 

2017 року. 
6
 За даними  Головного управління ДФС у м. Києві. Головне управління ДФС у м. Києві не виділяє окремо 

інформацію щодо малих підприємств, тому обсяг надходжень наведено з урахуванням малих та середніх 

підприємств і фізичних осіб-підприємців. 
7
 Оперативні дані Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві. 
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Таблиця 13 

Показники розвитку інфраструктури  

підтримки підприємництва, одиниць 
 

Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Бізнес-центри 125 106 112 

Бізнес-інкубатори 11 10 13 

Технопарки 28 27 27 

Лізингові компанії 303 274 312 

Кредитні спілки 342 180 231 

Фонди підтримки підприємництва 72 59 55 

Інвестиційні фонди і компанії 1310 1203 1255 

Інноваційні фонди і компанії 351 312 397 

Інформаційно-консультативні установи 972 510 576 

Громадські об’єднання підприємців 313 239 263 

Біржі 149 134 177 

Страхові організації  1109 789 841 

Аудиторські фірми 494 471 449 
 

Станом на 01.01.2017 відбулось збільшення загальної кількості об’єктів 

інфраструктури  на 9,1% (394 од.), зокрема збільшилась кількість бізнес-центрів – на 

5,7% (6 од.), бізнес-інкубаторів – на 30% (3 од.), лізингових компаній – на 13,9% 

(38 од.), кредитних спілок – на 28,3% (51 од.),  інвестиційних фондів і компаній – на 

4,3% (52 од.), інноваційних фондів і компаній – на 27,2% (85 од.), інформаційно-

консультативних установ – на 12,9% (66 од.), громадських об’єднань підприємців – 

на 10% (24 од.), бірж – на 32,1% (43 од.)  та страхових організацій – на 6,6% (52 од.). 

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 34 об’єкти 

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

підприємництву), якими протягом 2016 року надано 40 тис. консультацій, 

підготовлено 637 пакетів установчих документів, проведено 18 маркетингових 

досліджень, 171 засідання круглих столів та семінарів за участю понад 2,4 тис. осіб. 

У 2016 році за інформацією Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) єдиного податку 

від суб’єктів господарювання до бюджету м. Києва надійшло 3,1 млрд грн, що на 

63,2% більше ніж за 2015 рік (1,9 млрд грн). 

У 2016 році знято з обліку Єдиного Державного Реєстру підприємств та 

організацій України 1 040 підприємств м. Києва. 

 

З метою створення сприятливого бізнес-клімату виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією): 

реалізувалася Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки (рішення 

Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274); 

на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації 

(http://kievcity.gov.ua) у 2016 році оприлюднено 42 проекти регуляторних актів та 

43 звіти про результати відстеження результативності регуляторних актів (проектів 

регуляторних актів); 

проведено три засідання міської Координаційної ради з питань розвитку 
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підприємництва та 4 засідання регіональної ради підприємців в м. Києві.  

підписано Меморандум про співробітництво між виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Радою 

бізнес-омбудсмена, з питань взаємодії щодо спрощення умов підприємницької 

діяльності, запобігання корупційним діянням та іншим порушенням законних 

інтересів підприємці у місті Києві; 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

забезпечено співпрацю з міжнародними організаціями/донарами в рамках проектів та 

програм: 

«Впевнений бізнес – заможна громада», що виконується Представництвом 

Центру міжнародного приватного підприємництва в Україні (СІРЕ – Україна); 

«Лідерство в економічному врядуванні» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID); 

«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), що реалізується Федерацією 

канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади; 

«Private Sector Growth Strategies» (PSGS) Шведської міжнародної агенції з 

розвитку та кооперації (SIDA);  

«Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу» 

(COSME), за рекомендацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

«Fit for Partnership with Germany», програма підготовки управлінських кадрів 

ініційована Федеральним Міністерством економіки та енергетики (BMWi); 

«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо 

переміщених осіб України» (ПРООН). 

Крім того, для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у 

столиці функціонувало комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр». 

Центром по наданню послуг суб’єктам підприємництва, який є його структурним 

підрозділом, укладено 127 договорів з суб’єктами підприємництва на надання 

офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг; надано понад 

17,1 тис. консультацій. 
 

Надання адміністративних послуг 

Одним із основних напрямків діяльності Київської міської влади є 

встановлення єдиного підходу до надання адміністративних послуг, підвищення 

рівня їх якості та доступності громадянам. 

У місті Києві функціонує 14 центрів надання адміністративних послуг: 

1 міський, 10 районних центрів та 3 територіальні підрозділи. 

Таблиця 14 

Інформація щодо кількості наданих адміністративних послуг 
 

Найменування показника 
Одиниці 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2016 рік у % 

до 2015 року 

Кількість адміністративних 

послуг 

од. 
278 956 482 715 638 631 132,3 

Кількість адміністративних 

послуг на 1000 наявного 

населення 

од. 96,6 166,1 219,6 132,2 

Надано консультацій од. - 25 976 32 506 125,1 
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Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавалося 

99 видів послуг, районними центрами – 151 вид. 

Загалом, у 2016 році центрами надано 638,6 тис. адміністративних послуг, що 

на 32,3% більше ніж у 2015 році, в тому числі: 

через Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

61,8 тис. послуг; 

через відділи (центри) надання адміністративних послуг районних в м. Києві 

державних адміністрацій – 57,7 тис. послуг. 

В рамках реалізації державної політики децентралізації у 2016 році в усіх 

центрах надання адміністративних послуг м. Києва забезпечено прийом документів 

для отримання послуг: 

 

реєстрації місця проживання/перебування осіб зареєстровано – 203,4 тис. 

справ; 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

зареєстровано – 100,1 тис. справ; 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно зареєстровано – 

16,3 тис. справ. 

Діє інформаційна система «Офіційний веб-портал адміністративних послуг 

міста Києва» (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/), через яку: 

здійснено 4 625 попередніх записів на прийом до центрів надання 

адміністративних послуг на певну дату та час; 

зареєстровано 7 221 «особистий кабінет» заявників;  

надано 2 950 послуг в електронному вигляді;  

надано 1 188 електронних консультацій; 

отримано заявниками 304,1 тис. повідомлень про результат розгляду 

документів. 
 

Загальний стан укомплектованості центрів надання адміністративних послуг 

матеріально-технічним обладнанням та персоналом у 2016 році має позитивну 

тенденцію. 

Таблиця 15 

Укомплектованість центрів надання адміністративних послуг міста Києва 

матеріально-технічним обладнанням та персоналом 
 

Найменування 

ЦНАП 

Укомплектованість ЦНАП  

у 2015 році, у % 

Укомплектованість ЦНАП  

у 2016 році, у % 

Персонал 

Матеріально-

технічне 

обладнання 

Персонал 

Матеріально-

технічне 

обладнання 

Департамент 

(Центр)  

85 100 90 100 

Голосіївський  100 100 100 100 

Дарницький 90 90 88 100 

Деснянський 60 60 70 80 

Дніпровський 95 100 60 60 
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Продовження таблиці 15 

Найменування 

ЦНАП 

Укомплектованість ЦНАП  

у 2015 році, у % 

Укомплектованість ЦНАП  

у 2016 році, у % 

Персонал 

Матеріально-

технічне 

обладнання 

Персонал 

Матеріально-

технічне 

обладнання 

Оболонський 80 90 95 90 

Печерський 96 100 73,9 100 

Подільський 70 100 70 100 

Святошинський 82 100 88 100 

Солом'янський 70 70 96 100 

Шевченківський 88 88 93 90 
 

З метою врегулювання відносин у сфері надання адміністративних послуг, а 

також встановлення єдиного підходу до надання адміністративних послуг, 

підвищення їх якості, підвищення рівня відповідальності міської влади перед 

громадянами, а також сприяння збільшенню довіри громадян до міської влади у 

столиці прийнято:  

рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 860/860 «Про затвердження 

Концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг на 2016-2018 роки»; 

 

рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення 

переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг в місті Києві».  

Крім того: 

оновлено приміщення Департаменту (Центру) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), зокрема, з урахуванням побажань громадян, створено зручну систему 

навігації, облаштовано сучасний дитячий куточок, оновлено ресепшн, вдосконалено 

систему електронної черги та попереднього запису на прийом.  

відкрито оновлене приміщення відділу (Центру) надання адміністративних 

послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; 

велася робота щодо розширення мережі центрів надання адміністративних 

послуг, в тому числі за рахунок філій; 

запроваджено надання послуг з оформлення паспорта громадянина України у 

формі ID-карти в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

запроваджено надання комплексної послуги при народженні дитини у 

9 пологових будинках м. Києва, а саме: отримання свідоцтва про народження дитини, 

призначення грошової допомоги при народженні дитини та реєстрація місця 

проживання; 

запроваджено отримання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

та послуг Національної поліції України в електронному вигляді на Офіційному веб-

портал адміністративних послуг міста Києва; 

запущено версію Офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва 

для осіб з вадами зору; 

запроваджено новий сервіс запису відвідувачів до електронної черги на 
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Офіційному веб-портал і адміністративних послуг міста Києва; 

відпрацьовано уніфіковані інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи районних 

в місті Києві державних адміністрацій; 

забезпечено отримання без участі заявника в електронному вигляді довідки з 

Бюро технічної інвентаризації для проведення державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно; 

проведено 31 навчальний семінар-тренінг для адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг з метою підвищення якості обслуговування громадян. 

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

Промисловість 

Індекс промислового продукції у 2016 році становив 104,2% (в Україні – 

102,4 % (без врахування тимчасово окупованої територій Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя та зони проведення антитерористичної операції)). 

Інформацію щодо індексів промислової продукції за основними видами 

діяльності наведено у таблиці 16. 

Таблиця 16 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності,  

у % до відповідного періоду попереднього року 
 

Найменування показника 2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Промисловість в цілому 85,7 94,5 104,2 

Зросли:  

Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і  

устаткування 

85,6 108,5 107,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  

92,2 92,1 107,3 

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної продукції 

85,6 107,0 105,2 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

100,3 90,7 101,8 

Машинобудування, крім ремонту  і монтажу машин і 

устаткування 

71,5 107,1 101,1 

Скоротилися:    

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

84,0 87,2 95,0 

Виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції 96,8 69,7 94,3 

Виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності 

89,7 86,4 91,0 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 

102,9 107,3 88,5 

 

Обсяг реалізованої продукції за січень-листопад 2016 року становив понад 

132 млрд грн (8,4% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово 

окупованої територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та зони 
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проведення антитерористичної операції)). 

Найбільша питома вага в загальному обсязі реалізованої продукції належить 

підприємствам з: 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 46,8%; 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 19,6%; 

виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – 8,6%.  

Найбільші за обсягами реалізованої продукції промислові підприємства 

м. Києва (понад 500 млн грн): ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», ПАТ «Київенерго», 

ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ДП І І «Сантрейд», ПАТ «Фармак», 

ТОВ «Ді енд ай еволюшен», ПАТ «Оболонь», Філія ПАТ «Карлсберг Україна», 

ПрАТ «Імперіал Тобако Продакшн Україна», ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» тощо. 

Таблиця 17 

Показники розвитку інноваційно активних промислових підприємств 
 

Найменування показника 
Одиниці 

виміру 

2014 

рік 

2015  

рік
8
 

2016 

рік
9
 

Кількість інноваційно активних 

підприємств, усього 
од. 

168 86 – 

Кількість інноваційно активних 

підприємств, до загальної кількості 

промислових підприємств 

% 

21,7 17,3 – 

Частка промислових підприємств, що 

впроваджували технологічні інновації 
% 

20,7 15,7 – 

Частка обсягу реалізації інноваційної 

продукції, до загального обсягу 

реалізованої промислової продукції 

% 

2,0 0,4 – 

 

У 2015 році інноваційною діяльністю займалося 86 підприємств 

(17,3% загальної кількості промислових підприємств), з них 15,7% впроваджували 

технологічні інновації. Обсяг реалізації інноваційної продукції у промисловості 

становив 1,7 млрд грн (0,4% загального обсягу). 
 

У 2016 році реалізувалася Комплексна київська міська цільова програма 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на  

2015–2018 роки (рішення Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274). 

Крім того, в м. Києві для стабілізації роботи промислового комплексу міста, 

активізації внутрішнього попиту та підтримки вітчизняного товаровиробника: 

продовжено роботу в рамках реалізації кооперації виробничих потужностей 

15 промислових підприємств міста з підприємствами Державного концерну 

«Укроборонпром»;  

залучено до виконання програми імпортозаміщення 24 підприємства 

Державного концерну «Укроборонпром»;  

                                                           
8
 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної 

діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними 

попередніх років є некоректним. 
9
 Статистичні дані за 2016 рік будуть оприлюднені Головним управлінням статистики у м. Києві у серпні 

2017 року 
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продовжувалася співпраця з науковцями в рамках Договору з НАН України, 

Угоди з Національним технічним університетом «Київська політехніка» та науковим 

парком «Київська політехніка», Угоди з національним університетом 

імені Т. Шевченка та науковим парком «Київська політехніка»;  

розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України стосовно призупинення коефіцієнту індексації нормативної 

грошової оцінки земель»; 

підписано Меморандум про співпрацю щодо реалізації спільних інноваційних 

проектів між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією), Радою директорів підприємств, установ та організацій 

міста Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) та Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка.  

продовжувалася робота щодо наповнення інформаційної системи 

«Промисловість і наука Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, 

які планується закупити розпорядниками коштів бюджету м. Києва (у системі 

запроваджено автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі 

можливості промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу 

міського господарства у товарній продукції). Наразі вона містить відомості про 

10529 видів продукції, що потрібна міському господарству, та  інформацію про понад 

976 промисловим підприємствам м. Києва, які звітують до Головного управління 

статистики в м. Києві за формами 1-П та 1-ПЕ. 
 

Проведено: 

Другий національний форум з підтримки експорту, на якому обговорювалися 

питання державної підтримки вітчизняних експортерів, ведення бізнесу в сучасних 

умовах та подолання технічних і торговельних бар’єрів у просуванні української 

продукції на світові ринки; 

Інвестиційний форум м. Києва, на якому презентовано панель 

«Промисловість». У рамках проекту було презентовано інноваційні проекти: «Історії 

успіху» та «Пошук партнерів»; 

спільно з Торгово-промисловою палатою України організовано та проведено 

Другу міжнародну торгово-промислову конференцію «Зони вільної торгівлі: 

можливості та виклики для України та партнерів» тощо. 
 

Будівництво 

Таблиця 18 

Показники виконаних будівельних робіт у м. Києві 

(за даними Головного управління статистики у м. Києві) 
 

Найменування показника 
Одиниці 

виміру 

2014 

рік 

2015  

рік 

2016 

рік 

Обсяг виконаних будівельних робіт млн грн 11 034,3 12 073,2 16 311,5 

Індекс будівельної продукції, до 

відповідного періоду минулого року 

% 80,4 86,2 123,5 

 

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2016 році становив 16 311,5 млн грн 

(23% загальнодержавного обсягу), що на 23,5% більше ніж у 2015 році (в країні 

збільшення на 13,1%) за рахунок зростання в 2,1 раза обсягів освоєних капітальних 
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видатків за рахунок бюджетних коштів м. Києва. 

За наявними даними офіційної статистики у січні-вересні 2016 року за рахунок 

будівництва нових житлових будинків і реконструкції існуючого житлового фонду в 

місті прийнято в експлуатацію 699,6 тис. м2 (12,3% загальнодержавного обсягу), що 

на 7,1% менше ніж у січні-вересні 2015 року (в країні – 93,1%).  
 

У 2016 році, на об’єктах капітального будівництва та капітального ремонту, 

передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, 

затвердженою рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 (зі змінами), 

за оперативними даними, освоєно 5 812,5 млн грн, у тому числі: 

на об’єктах капітального будівництва – 3 579,9 млн грн;  

на об’єктах капітального ремонту – 2 232,6 млн грн. 

Із загального обсягу освоєних коштів: 

за рахунок бюджету міста Києва освоєно 5 575,2 млн грн;  

за рахунок державного бюджету – 237,3 млн грн. 
 

Капітальне будівництво 

На об’єктах капітального будівництва/реконструкції освоєно 3 579,9 млн грн, у 

тому числі за рахунок коштів: 

бюджету міста Києва – 3 342,6 млн грн;  

державного бюджету – 237,3 млн грн; 

За рахунок коштів державного бюджету проводилися роботи: 

з будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектору за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у сумі 162,7 млн грн  

(освоєно – 142,4 млн грн); 

з проектування та реконструкції споруд очистки стічних каналізаційних вод і 

будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції 

аерації за рахунок державних капітальних видатків та залишку коштів Державного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 95,2 млн грн 

(освоєно – 94,9 млн грн). 

Із загального обсягу коштів, освоєних на об’єктах капітального будівництва, 

найбільша питома вага припадає на: 

транспорт – 33,9% (1 212,5 млн грн): будівництво та реконструкція доріг, 

розв’язок, трамвайних та тролейбусних ліній, об’єктів метрополітену, придбання 

рухомого складу, 

житлово-комунальне господарство – 29,3% (1 049,1 млн грн): будівництво та 

реконструкція каналізаційних колекторів та водопроводів, оснащення житлових 

будинків теплолічильниками, встановлення індивідуальних теплових пунктів, 

модернізація ліфтів, термосанація будівель, придбання спеціалізованої техніки, 

благоустрій територій тощо,  

житлове будівництво – 14,3% (512,6 млн грн): придбання (будівництво) житла 

для забезпечення черговиків квартирного обліку та пільгових категорій громадян; 

освіта – 11,4% (407,3 млн грн): будівництво та реконструкція дошкільних 

закладів та загальноосвітніх шкіл.  

У 2016 році: 

у соціальній сфері завершені роботи з: 

 реконструкції середньої загальноосвітньої школи № 140 на вул. Львівській, 

47/8 у Святошинському районі (ІІ пусковий комплекс), об’єкт введено в 

експлуатацію 29.08.2016; 
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 будівництва дитячого дошкільного закладу на діл. 36 у 10 мікрорайоні 

житлового масиву Осокорки; 

 реконструкції нежилої будівлі на вул. Дегтярівській, 43-А для відновлення 

діяльності дошкільного навчального закладу у Шевченківському районі;  

 термомодернізації будівлі середньої загальноосвітньої школи № 264 на 

вул. Оноре де Бальзака, 8-Г; 

 реконструкції нежитлової будівлі з прибудовою для розміщення 

територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру 

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О. Теліги, 37-Г; 

 благоустрою частини території Національного історико-меморіального 

заповідника «Бабин Яр» з облаштуванням Алеї праведників та Алеї мучеників 

(Дорога скорботи) в межах вул. Мельникова та вул. Олени Теліги у Шевченківському 

районі м. Києва. 

Після реконструкції відкрито оновлене приміщення відділу (Центру) надання 

адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

на вул. Олійника, 21;  

у сфері житлової політики для придбання житла для черговиків квартирного 

обліку, в тому числі потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, учасників 

антитерористичної операції, членів родин Небесної сотні тощо, укладено договори на 

закупівлю 455 квартир вартістю 511,9 млн грн загальною площею 29 185,18 кв. м, з 

яких 135 однокімнатних, 213 двокімнатних, 106 трикімнатних та 1 чотирикімнатна 

квартири;  

у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою: 

 завершено роботи із заміни (реконструкції) та модернізації 127 ліфтів (із 

198 запланованих) у житлових будинках міста Києва, ще 69 ліфтів будуть введені в 

експлуатацію у січні-лютому 2017 року, а також, виконувався капітальний ремонт 

299 ліфтів у п’яти районах міста; 

 в повному обсязі виконані роботи з монтажу 6 індивідуальних теплових 

пунктів в 3 будинках на вул. Івана Пулюя, 1-А, 5-А, 5-Б; 

 проводилися роботи з оснащення інженерних вводів житлових будинків 

теплолічильниками: змонтовано 1 133 теплолічильників (із 1265 запланованих), з них 

800 поставлено на комерційний облік; 

 завершено роботи з будівництва артезіанських свердловин малої 

продуктивності на вул. Освіти, 5, вул. Теремківській, 2-4, вул. Генерала Наумова, 27, 

вул. Фрунзе, 99 та вул. Ентузіастів, 43; 

 виконано роботи на І та ІІ пускових комплексах (8 шт.) фонтанів у акваторії 

Русанівського каналу; 

Також у 2016 році продовжувалися роботи з: 

у транспортній сфері:  

 будівництва під’їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту 

(поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» 

(Жуляни); 

 реконструкції просп. Перемоги; 

 реконструкції вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до 

Амурської площі; 

 реконструкції просп. Миколи Бажана; 

 хімічного закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської та 
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Куренівсько-Червоноармійської ліній Київського метрополітену; 

 реалізації проекту з реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі 

в частині створення велосипедної інфраструктури та рекреаційного велосипедного 

маршруту в м. Києві (житловий масив Троєщина - Європейська площа); 

у сфері житлово-комунального господарства: 

 укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. П. Радченка у 

Солом’янському районі; 

 реконструкції (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку 

№ 14 на проспекті Червонозоряному у Солом’янському районі м. Києва (завершено 

будівельно-монтажні роботи І черги будівництва); 

 будівництва каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації 

КНС «Нивки»;  

 реконструкції каналізаційного колектора по вул. Дегтяренка в 

Оболонському районі;  

 будівництва водопровідної мережі Д=1400 мм від вул. М. Гречка до Великої 

Кільцевої дороги; 

 реконструкції котельні на вул. Котельникова, 7/13; 

 прокладання теплової мережi на вул. Лiснiй з пiдключенням до теплових 

мереж iснуючої котельнi на вул. Лiснiй, 28 в Оболонському районi. 

у сфері благоустрою: 

 реконструкції парку біля озера Тельбін у Дніпровському районі; 

 регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням 

берегоукріплення та благоустрою південної її частини. 

у соціальній сфері: 

 будівництва дитячого дошкільного закладу на просп. Науки, 63-А у 

Голосіївському районі; 

 будівництва середньої загальноосвітньої школи на розі вул. Лебедєва-

Кумача і вул. Землячки (вул. Т. Яблонської) у Солом'янському районі; 

 реконструкції дошкільних навчальних закладів № 193 на 

просп. Оболонському, 16-Г; № 533 на просп. Оболонському, 15-В, № 585 на 

вул. Маршала Малиновського, 1-Б; № 260 на просп. Оболонському, 12-Б; 

 реконструкція фасадів шкіл № 214 на просп. Оболонському, 9-А та № 16 на 

вул. Вишгородській, 42/1; 

 продовжувалися роботи із термомодернізації у дошкільному навчальному 

закладі № 598 по вул. Автозаводській, 47;  

 реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні 

роботи на вул. Шовковичній, 39/1; 

 реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської 

клінічної лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 4-А у Печерському районі м. Києва; 

 реконструкції з підсиленням фундаментів будівель дитячої клінічної лікарні 

№ 7 Печерського району м. Києва на вул. Підвисоцького, 4-Б; 

 проектування реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з 

прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 та 

будівництва центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15 

у Дарницькому районі міста Києва, а також реконструкції покрівлі з утепленням 

фасаду дитячої поліклініки № 2 на вул. М. Тимошенка, 14 у Оболонському районі; 
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 реставрації з пристосуванням споруд велотреку з благоустроєм прилеглої 

території в межах вул. Б. Хмельницького, М. Коцюбинського та В. Липинського у 

Шевченківському районі; 

 реставрації з пристосуванням під розміщення Київської дитячої школи 

мистецтв № 2 ім. М. Вериківського об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до 

нього концертної зали у Шевченківському районі; 

 реставрації та реабілітації з технічним переоснащенням і реконструкцією 

прибудови театрально-видовищного закладу культури «Київський національний 

академічний театр оперети» на вул. Червоноармійській, 53/3. 

У 2016 році продовжувалися роботи з реконструкції частини антресольного 

поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр оброблення даних на 

вул. Дегтярівській, 37; 

у сфері містобудівної політики продовжувалися роботи з розробки плану 

зонування окремих частин м. Києва; з розробки та коригування матеріалів детальних 

планів та концепцій розвитку територій, містобудівних програм та іншої 

містобудівної документації, паспортів вулиць, міських вузлів, розробки техніко-

економічних обґрунтувань галузевих та комплексних схем; з розробки та 

впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи «Містобудівний 

кадастр м. Києва».  
 

Капітальний ремонт 

На об’єктах з капітального ремонту за рахунок коштів бюджету міста Києва 

освоєно 2 232,6 млн грн. 

Найбільші обсяги робіт з капітального ремонту виконано на об’єктах 

дорожньо-шляхової інфраструктури – 817,8 млн грн, що становить 36,6% загального 

обсягу виконаних робіт.  

У звітному періоді здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття 

72 об’єктів шляхової мережі загальною площею 527,4 тис. кв м; 316 міжквартальних 

проїздів та прибудинкових територій загальною площею понад 746 тис. кв м; 9 ліфтів 

у надземних пішохідних переходах; 50 трамвайних вагонів; мереж зовнішнього 

освітлення; 153 світлофорних об’єктів та 4 об’єктів зливосточних мереж. 

На об’єктах житлово-комунального господарства упродовж минулого року 

були виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду м. Києва та об’єктів 

благоустрою на суму 534,8 млн грн (24% від загального обсягу виконаних робіт), 

зокрема: 

 капітально відремонтовано 320 покрівель, 432 сходових клітин, 

623 внутрішньобудинкових інженерних та електричних мереж; 

 замінено  вікона у 725 будинках;  

 утеплено та відремонтовано 162 фасади; 

 облаштовано 111 ігрових та 110 спортивних майданчиків. 

Також проведені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою і 

розчистки водойм у зонах відпочинку Молодіжна, Центральна, Святошино, Пуща-

Водиця, Передмістна Слобідка, Райдуга, Дитяча, Вербна, Венеція, на Русанівському 

каналі та пляжах Троєщина і Наталка. 

У закладах освіти виконано робіт з капітального ремонту на суму 430,7 млн 

грн (19,3% від загального обсягу виконаних робіт): 

 після реконструкції та капітального ремонту відновлено роботу 

2 дошкільних навчальних закладів: № 423 на вул. Дегтярівській (на 170 місць) у 
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Шевченківському районі та № 720 на бульв. Дружби Народів (на 50 місць) у 

Печерському районі; 

 відновлено групи у 28 дошкільних навчальних закладах та школах-дитячих 

садках у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, 

Печерському, Подільському районі та Святошинському районах; 

 виконано роботи з капітального ремонту приміщень та харчоблоків у 

94 школах і 115 дошкільних навчальних закладах, інженерних мереж у 55 школах і 

70 дошкільних навчальних закладах, фасадів у 46 школах і 37 дошкільних 

навчальних закладах, покрівель у 87 школах і 60 дошкільних навчальних закладах; 

 проведено капітальний ремонт та облаштування ігрових і спортивних 

майданчиків у 45 школах та 36 дошкільних навчальних закладах, а також спортивних 

залів у 74 школах і 1 дошкільному навчальному закладі; 

 замінено вікна у 201 школі та 157 дошкільних навчальних закладах. 

На об’єктах охорони здоров’я проведено капітальний ремонт на суму 

221,9 млн грн (12,6% загального обсягу виконаних робіт):  

 здійснено комплекс робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період у 

44 лікарнях і 11 амбулаторно-поліклінічних закладах; 

 проведено роботи з капітального ремонту 6 приміщень для перетворення 

закладів у лікарні інтенсивного лікування; 

 замінено вікна у 12 лікарнях і 13 амбулаторно-поліклінічних закладах; 

 виконано капітальний ремонт приміщень у 37 лікарнях і 55 амбулаторно-

поліклінічних закладах, інженерних мереж у 10 лікарнях і 16 амбулаторно-

поліклінічних закладах; 

 встановлено автономні джерела електропостачання у 8 лікарнях та у 

3 амбулаторно-поліклінічних закладах, проведено капітальний ремонт. 
 

Залучення приватних інвестицій 

Залучення приватних інвестицій до реалізації інвестиційних/міських проектів у 

різних галузях міського господарства здійснюється Департаментом економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних 

конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 

нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 

інфраструктури міста Києва», затвердженого рішенням Київської міської ради від 

24.05.2007 № 528/1189.  

За результатами проведених інвестиційних конкурсів у 2014-2016 роках 

забезпечено укладення інвестиційних договорів, в тому числі:  

Категорія «Житло» – за результатами проведених інвестиційних конкурсів 

щодо будівництва житлових будинків з виділенням частини квартир для потерпілих 

від діяльності «Еліта-Центр» укладено 4 інвестиційні договори на загальну суму 

понад 1 024,6 млн грн (з урахуванням ПДВ), якими передбачено виділення частини 

квартир загальною корисною площею 6 225,22 кв. м для постраждалих від діяльності 

«Еліта-Центр». 

Категорія «Дошкільні заклади освіти» – укладено інвестиційний договір «Про 

будівництво дитячого дошкільного закладу по вул. Старонаводницькій, 2-20 у 

Печерському районі м. Києва» (від 01.04.2015 № 050-13/і/152), з орієнтовним 

обсягом інвестицій – 28,9 млн грн (з урахуванням ПДВ). 

Категорія «Лікарні», «Амбулаторно-поліклінічні-заклади» – укладено 
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2 інвестиційні договори «Про реконструкцію Київського міського полового будинку 

№5 під Перинатальний центр з будівництвом приватного медичного закладу на 

просп. Червонозоряному, 2 (від 29.10.2015 № 050-13/і/154), з орієнтовним обсягом 

інвестицій – 78,8 млн грн (з урахуванням ПДВ), та «Про будівництво медичного 

центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на 

вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» (від 23.09.2016 № 050-13/і/160) з 

орієнтовним обсягом інвестицій – 174 млн грн (з урахуванням ПДВ), у тому числі 

даним договором передбачені кошти у сумі 13,6 млн грн на зміцнення матеріально-

технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2. 

Категорія «Рекреаційна інфраструктура» – укладено 4 інвестиційні договори: 

 «Про облаштування спортивної бази для пляжного футболу, футболу та 

інших видів спорту на території пляжу «Венеція» острова Долобецький у 

Дніпровському районі м. Києва» (від 12.03.2015 №050-13/і/150), з орієнтовним 

обсягом інвестицій – 14,4 млн грн (з урахуванням ПДВ); 

 «Про створення сучасної зони відпочинку з пляжного баскетболу на об'єкті 

«Венеція» на острові Долобецький у Дніпровському районі м. Києва» (від 08.06.2015 

№ 050-13/і/153), з орієнтовним обсягом інвестицій – 0,9 млн грн (з урахуванням 

ПДВ); 

 «Про облаштування спортивного парку на території парку культури і 

відпочинку «Дружби народів» у Деснянському районі м. Києва (від 30.10.2015 

№ 050-13/і/155), з орієнтовним обсягом інвестицій – 23,7 млн грн (з урахуванням 

ПДВ); 

 «Про облаштування мотузкового парку на території регіонального 

ландшафтного парку «Партизанська слава» (від 30.12.2016 № 050-13/і/162), з 

орієнтовним обсягом інвестицій – 1,4 млн грн (з урахуванням ПДВ), у тому числі 

даним договором передбачені  щомісячні платежі протягом 10 років у розмірі 10 тис. 

грн на утримання та розвиток території регіонального ландшафтного парку 

«Партизанська слава» та кошти у сумі 500 тис. грн на благоустрій регіонального 

ландшафтного парку «Партизанська слава». 
 

Інформацію щодо основних інвестиційних проектів, розпочатих/реалізованих у 

2016 році, зазначено у додатку 2 до звіту (форма 2 «Стан підготовки та реалізації 

програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких не передбачена  

регіональною стратегію розвитку (РСР)  та планом заходів з її реалізації (ПЗ)»). 
 

Капітальні інвестицій 

Аналізуючи наявні статистичні дані щодо капітальних інвестицій за 3 останні 

роки слід відмити позитивну тенденцію до нарощення обсягів капітальних 

інвестицій. 

Найбільше значення капітальних інвестицій в економіку м. Києва зафіксовано 

у січні-вересні 2015 року: обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх 

джерел фінансування становив 56 175 млн грн, що на 12,3% більше показника 

аналогічного періоду попереднього року. 

 

 

 

 

 



43 
 

Таблиця 19 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  

за січень-вересень 2014-2016 років, млн грн 
 

Показник 

Січень-

вересень 

2014 року 

Січень-

вересень 

2015 року 

Січень-

вересень 

2016 року 

Капітальні інвестиції, всього 41158 56175 58406 

у тому числі за рахунок:    

коштів державного бюджету 399 685 1013 

коштів місцевих бюджетів 258 769 1418 

власних коштів підприємств та організацій 31960 38300 45238 

кредитів банків та інших позик 4750 9283 5572 

коштів іноземних інвесторів 262 2289 276 

коштів населення на будівництво житла 2379 3330 3747 

інших джерел фінансування 937 1519 1142 
 

За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві у січні-вересні 

2016 року обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел становив 

58 406 млн грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 6,6% менше обсягу 

капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. 

Головне джерело фінансування капітальних інвестицій у січні-вересні 

2016 року – власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 

77,5% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів 

банків і коштів іноземних інвесторів, становила 10,1%. За рахунок державного та 

місцевих бюджетів освоєно 4,1% капітальних інвестицій. 

Обсяг капітальних інвестицій у січні-вересні 2016 року в розрахунку на одну 

особу населення становив 20 451 грн, що на 650 грн або на 3,3% більше відповідного 

показника минулого року (19 801 грн). 

Таблиця 20 

Капітальні інвестиції за основними видами економічної діяльності  

за січень-вересень 2014-2016 років, млн грн 
 

Показник 

Січень-

вересень 

2014 року 

Січень-

вересень 

2015 року 

Січень-

вересень 

2016 року 

Капітальні інвестиції, всього 41158 56175 58406 

Сільське, лісове та рибне господарство 265 267 409 

Промисловість 10773 14696 17204 

Будівництво 5959 7363 7654 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

8557 5671 6129 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 

3240 3584 6831 

Інформація та телекомунікація 4606 16503 7415 

Фінансова та страхова діяльність 3177 2963 3140 

Операції з нерухомим майном 2417 1593 4222 

Професійна, наукова та технічна діяльність 938 1098 1447 
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Продовження таблиці 20 

Показник 

Січень-

вересень 

2014 року 

Січень-

вересень 

2015 року 

Січень-

вересень 

2016 року 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

398 730 1542 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 

152 593 947 

Освіта  111 157 259 

Охорона здоров’я  108 116 360 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 195 556 256 

Надання інших видів послуг 11 37 74 
 

Найбільше капіталовкладень традиційно освоюється у промисловій, будівельній 

торговельній, транспортній сферах, а також у сфері фінансової та страхової 

діяльності та операціях з нерухомим майном.  

Протягом трьох останніх років відмічається поступове нарощення обсягів 

капітальних інвестицій майже за всіма видами економічної діяльності. 

У січні–вересні 2016 року в усіх сферах, крім інформації та телекомунікацій, 

відбулося збільшення обсягів капітальних інвестицій. Зменшення у січні-вересні 

2016 року капітальних інвестицій у сфері інформації та телекомунікацій пояснюється 

відсутністю освоєних масштабних об’єктів.  
 

Житлове господарство 

Важливим напрямом роботи галузі залишається необхідність реформування 

відносин у житловій сфері та створення неприбуткових організацій для управління та 

утримання житлового фонду. 

Інформація щодо створення ефективного власника багатоквартирних будинків 

та будинків, оснащених побудинковими засобами обліку теплової енергії, за 2014-

2016 роки наведена у таблиці 21. 

Таблиця 21 

Інформація щодо кількості створених об’єднань співвласників  

багатоквартирних будинків та будинків, оснащених побудинковими  

засобами обліку теплової енергії 
 

Основні показники 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Зареєстровано об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

од. 16 43 304 

Загальна кількість об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

од. 710 753 1057 

від загальної кількості багатоквартирних 

житлових будинків 

% 6,7 7,1 9,2 

від загальної площі житлового фонду 

багатоквартирних житлових будинків 

% 10,5 10,9 12,6 

Кількість будинків, оснащених побудинковими 

засобами обліку теплової енергії 

од. 5 251 7 663 9 701 

від загальної кількості будинків м. Києва % 50,0 73,0 92,5 
 



45 
 

У місті Києві функціонують 116 експлуатуючих організацій недержавної 

форми власності, які надають послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій. 

В цілому існуюча динаміка створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків в місті свідчить про необхідність вдосконалення існуючої 

законодавчої бази, вжиття додаткових заходів щодо активізації роз’яснювальної 

роботи серед населення та забезпечення створення додаткових стимулюючих 

факторів для організації роботи ОСББ.  

Одночасно, невирішеним залишається питання першочергового виконання 

робіт з капітального ремонту житлового фонду в будинках, де мають створюватися 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 
 

Транспорт та зв'язок  

За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві в таблиці 22 

наведено дані про підсумки роботи транспорту у 2014-2016 роках. 

 

Таблиця 22 

Підсумки роботи транспорту 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016  

рік 

Перевезено (відправлено) вантажів млн т 50,9 11,2
10

 15,5 

у % до відповідного періоду минулого 

року 

% 102,4 89,9 138,3 

Загальний вантажооборот млн ткм 52 834,0 5 986,8
10

 5 720,7 

у % до відповідного періоду минулого 

року 

% 102,6 95,4 95,5 

Перевезено (відправлено) пасажирів млн осіб 1 427,7 1 086,0
10

 1 088,1 

у % до відповідного періоду минулого 

року 

% 99,2 83,4 100,2 

Загальний пасажирооборот млн пас. км 33 333,6 19 826,5
10

 21 751,9 

у % до відповідного періоду минулого 

року 

% 91,3 99,5 109,5 

 

У 2016 році комунальними транспортними підприємствами міста Києва 

перевезено 877 млн пасажирів, з них платних – 535,5 млн, пільгових – 341,5 млн. Із 

загальної кількості перевезених пільгових пасажирів 224,9 млн – це пільговики, яким 

право на пільговий проїзд міському пасажирському транспорті надано державою. 

З метою оптимізації маршрутів наземного громадського транспорту змінено 

траси руху та подовжено автобусні і тролейбусні маршрути, введено автобусні 

маршрути в експресному режимі руху.  

Для насичення маршрутної мережі у 2016 році за рахунок коштів бюджету 

м. Києва у сумі 800,7 млн грн придбано 10 сучасних трамваїв «PESA» та 1 трамвай 

«Електрон» з низьким рівнем підлоги, який пристосований для перевезення 

пасажирів з обмеженою рухомістю, та профінансовано закупівлю 5 тролейбусів та 

50 автобусів. Крім того, отримано 21 новий тролейбус за рахунок кредитних коштів 

Європейського банку реконструкції та розвитку.  

                                                           
10

 Змінено методику обрахунку показника. 
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Крім того, з метою впорядкування паркувального простору міста Києва 

розроблено інтерактивну мапу розташування паркувальних майданчиків, закріплених 

за комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» 

(http://parkservis.kiev.ua/services/karta-maydanchykiv/). Зазначений проект, зокрема 

передбачає і зворотній зв’язок з комунальним підприємством та контактним центром 

Київської міської державної адміністрації. Посилання на зазначений ресурс 

розміщено на офіційному сайті комунального підприємства «Київтранспарксервіс»: 

http://parkservis.kiev.ua. В рамках подальшого вдосконалення інтерактивної мапи 

паркувального простору створено аналогічний мобільний додаток Kyiv Parking App. 

У Київському метрополітені у 2016 році виконано хімічне закріплення ґрунтів 

на окремих ділянках Сирецько - Печерської лінії (1 750,8 п. м) та проведені 

капітальні ремонти 68 вагонів, 7 268 м колій, 8 ескалаторів. Крім того, 15 вагонів 

Київського метрополітену передано на модернізацію до ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» в рамках комплексної модернізації вагонів серії типу «Е» та їх 

модифікації з провадженням асинхронного тягового приводу, які здійснюють 

перевезення пасажирів на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену. 

Інформація щодо забезпеченість населення м. Києва засобами телефонного 

зв’язку та доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень-вересень  

2014-2016 роки наведено у таблиці 23.  

Таблиця 23 

Інформація щодо забезпеченість населення м. Києва засобами телефонного зв’язку та 

доходи від надання послуг пошти та зв’язку
11

 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

станом на 

01.10.2014 

станом на 

01.10.2015 

станом на 

01.10.2016 

Кількість абонентів фіксованого 

телефонного зв’язку відомчих 

АТС, які мають вихід на 

телекомунікаційну мережу 

загального користування 

од. 71 702 71 742 89 684 

у тому числі домашні од. 9 718 9 816 10 034 

Кількість таксофонів загального 

користування 

од. -
12

 976 1 184 

Забезпеченість населення 

основними домашніми 

телефонними апаратами на 100 

сімей 

од. 90 84 104 

Доходи від надання послуг пошти 

та зв’язку (включаючи ПДВ) – 

усього 

млн грн 15 634, 9 12 644,9 16 116,5 

у тому числі від надання послуг 

населенню 

млн грн 7 452,7 3 805,3 5 608,4 

 

 

                                                           
11

 За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві. 
12

 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності інформації. 
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2.6. Енергоефективність і енергозбереження 

Київською міською владою з метою підвищення енергоефективності та 

енергозбереження у 2016 році прийнято програмні та нормативні акти, а саме: 

затверджено Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки 

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232); 

рішення Київської міської ради від 07.07.2016 №565/565 «Про затвердження 

Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів»; 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26.09.2016 № 904 «Про реконструкцію систем 

теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної 

сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії», відповідно до якого 

комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено замовником 

реконструкції систем теплопостачання, гарячого водопостачання та 

електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних 

джерел енергії. У 2016 році виконано розробку проектно-кошторисної документації 

із провадження відновлювальних джерел енергії для 12 закладів бюджетної сфери м. 

Києва. 

Для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках, в яких 

створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні 

кооперативи, на умовах співфінансування Київською міською радою проведено 

відбір проектів та визначено 61 переможець конкурсу, яким за рахунок бюджету 

міста Києва будуть виконані роботи на суму 20 млн грн (70% вартості проектів) (у 

тому числі на утеплення фасадів, теплоізоляції покрівель, заміни вікон на 

енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування). Виконання 

зазначених заходів дозволить заощадити щорічно до 14 млн грн коштів громадян. 

Підвищується активність населення столиці у реалізації політики 

енергозбереження. Про це свідчить збільшення кількості укладених 

домогосподарствами м. Києва кредитних договорів у рамках підтримки 

енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів бюджету м. Києва за 

умови надання фінансової підтримки з державного бюджету. 

Відповідно до поданих уповноваженими банківськими установами реєстрів 

позичальників у 2016 році ПАТ «Державний ощадний банк України» прокредитовано 

4 позичальника, ПАТ «АК « Укргазбанк» – 23 позичальники.  

Загальна сума відшкодованих позичальникам за рахунок коштів бюджету міста 

Києва кредитних коштів станом на 29.12.2016 становила 767 328,16 грн. 

З метою підвищення обізнаності громадськості щодо управління житловим 

фондом та впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі столиці у 

2016 році проведено: 

перший в Україні муніципальний форум  «Енергоефективна столиця» 

(21.09.2016), в рамках якого представлено державні та міські програми і проекти, 

завдяки яким кияни мають можливість на вигідних умовах впроваджувати у 

будинках енергоефективні заходи та значно економити енергоресурси і відповідно 

власні кошти на оплаті за житлово-комунальні послуги. Форум відвідали понад 

500 представників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

http://dzki.kievcity.gov.ua/gallery/60.html
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будівельних кооперативів, підприємств, установ та організацій; 

районні форуми «Енергоефективна столиця»;  

лекції-вебінари «Школа обізнаного киянина» у онлайн - форматі «питання-

відповіді», в ході яких надано роз’яснення подальших перспектив багатоквартирних 

будинків, пов’язаних із реалізацією Закону України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку» 

заходи щодо надання роз’яснень з актуальних питань житлово-комунального 

господарства, в ході якого Департамент житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) тісно співпрацював з розробниками інформаційно-пізнавальної 

програми «Твій дім», яка створена проектом USAID «Муніципальна енергетична 

реформа в Україні» та студією «Економічний вісник» та виходить в ефір з 25.09.2016 

щонеділі на телеканалі «UA:ПЕРШИЙ». 15 випусків програми розміщено на веб-

сайті Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за посиланням: 

http://dzki.kievcity.gov.ua/content/programa-tviy-dim.html.  
 

2.7. Соціальний захист та соціальні послуги, ринок праці та доходи 

населення 

Ринок праці  

У 2016 році місто Київ займало провідні позиції у сфері зайнятості серед інших 

регіонів України. 

З метою забезпечення стабільної ситуації на столичному ринку праці 

реалізовувалась Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року 

(рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 27/9615 (зі змінами)). 

Таблиця 24 

Стан ринку праці у м. Києві 
 

Назва показника 
2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, у 

відсотках до населення відповідної вікової групи
13

 

62,9
 

62,3
 

62,5
 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), у 

відсотках до економічно активного населення 

відповідної вікової групи
13

 

6,5
 

6,8
 

6,4
 

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості 

зареєстрованих безробітних 

23,3 20,0 25,7 

у тому числі:    

молодь до 35 років 10,3 9,0 11,0 
 

За наявними даними офіційної статистики за 9 місяців 2016 року по м. Києву 

рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 

організації праці) становив 62,5% до населення відповідного віку, що на 6 в.п. більше 

ніж у середньому по Україні (56,5%).  

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 

організації праці) за наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за 

                                                           
13

 Дані Державної служби статистики України за січень-вересень 2014, 2015 та 2016 років відповідно. 
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січень-вересень 2016 року становив 6,4% до економічно активного населення 

відповідного віку (в середньому по Україні – 9,2%). За цим показником м. Київ 

посіло друге місце серед інших регіонів країни. 

У 2016 році на обліку в службі зайнятості столиці перебувало майже 

39,4 тис. безробітних осіб, з яких 22,5 тис. осіб зареєстровано в звітному році. 

Станом на 01.01.2017 залишилося на обліку майже 11,6 тис. безробітних. 

В сфері зайнятості населення у 2016 році приділялася увага стимулюванню 

роботодавців до створення нових робочих місць та збереження існуючих, зокрема 

шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску, допомоги по 

частковому безробіттю, організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру тощо. 

За інформацією Київського міського центру зайнятості у 2016 році: 

працевлаштовано 10,1 тис. безробітних громадян, що на 4,2% більше ніж у 

2015 році;  

проходили професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації 

за професіями, які користуються попитом на ринку праці – майже 

5,7 тис. безробітних осіб; взяло участь у громадських та інших роботах тимчасового 

характеру 4 тис. безробітних осіб; 

проводилася робота, спрямована на розвиток підприємництва та самостійної 

зайнятості населення, у рамках якої 284 особи отримали одноразову виплату 

допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, 148 осіб були 

працевлаштовані на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного 

соціального внеску. 
 

Загальноміська база даних вакансій столиці станом на 01.01.2017 налічувала 

майже 5,5 тис. вільних робочих місць (вакантних посад). 

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну 

посаду) на кінець грудня 2016 року у м. Києві становило 2,1 особи. Цей показник був 

найнижчим в Україні. 

Проблемним питанням на ринку праці м. Києва є недосконалість організації 

громадських робіт для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі 

зайнятості. 
 

За останніми даними Головного управління Пенсійного фонду України в 

м. Києві у січні-листопаді 2016 року підприємствами та організаціями міста створено 

понад 42,8 тис. нових робочих місць. 

Таблиця 25 

Створення нових робочих місць  
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Січень-

листопад 

2014 

року 

Січень-

листопад 

2015 

року 

Січень-

листопад 

2016 

року 

Кількість створених робочих місць осіб 111 289 70 476 42 818 

Кількість укладених трудових договорів 

з особами, працевлаштованими на нові 

робочі місця (в межах 12 календарних 

місяців) 

од. 37 040 34 334 35 575 

у тому числі: із заробітною платою в 

розмірі не менше ніж 3 мінімальні 

од. 997 1 079 1 071 
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На тенденцію зменшення створення робочих місць вплинули: скорочення 

штатів працівників; «зарегульованість» на рівні держави процесу компенсації 

роботодавцям єдиного соціального внеску. 
 

За рівнем оплати праці столиця утримує першість серед регіонів країни. За 

наявними даними офіційної статистики у січні – листопаді 2016 року 

середньомісячна заробітна плата штатних працівників у м. Києві зросла порівняно з 

відповідним періодом 2015 року на 29,5% і становила 8 436 грн (в Україні – 

5 070 грн). 
 

Доходи населення 

Таблиця 26 

Інформація про номінальну та реальну заробітну плату 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Січень-

листопад 

2014 року 

Січень-

листопад 

2015 року 

Січень-

листопад 

2016 року 

Середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників 

грн 5 290 6 516 8 436 

Індекс реальної заробітної плати у 

% до відповідного періоду 

минулого року 

% 95,1 83,3 113,9 

 

За наявними даними офіційної статистики індекс реальної заробітної плати у 

м. Києві у січні – листопаді 2016 року до відповідного періоду минулого року 

становив 113,9% (у січні – листопаді 2015 року – 83,3%), в Україні – 108,8% (без 

врахування тимчасово окупованої територій Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції). 
 

З метою збільшення реальної заробітної плати у м. Києві: 

проводилися засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення в м. Києві, в ході яких заслуховувалися керівники 

підприємств, установ та організацій, що виплачують мінімальну заробітну плату 

працівникам; за результатами – приймалися рішення, спрямовані на підвищення 

середньомісячної заробітної плати на зазначених підприємствах; 

здійснювався постійний контроль та проводився аналіз ситуацій щодо 

своєчасності та в розмірах не нижче мінімальної оплати праці на підприємствах, в 

установах та організаціях міста, які надали інформацію про нарахування заробітної 

плати працівникам у межах мінімального розміру, встановленого чинним 

законодавством; 

вживалися заходи щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку, 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 
 

На постійному контролі міської влади знаходиться питання забезпечення 

своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї на 

підприємствах міста Києва. 

За наявними даними офіційної статистики борг із виплати заробітної плати 

станом на 01.12.2016 збільшився порівняно з початком 2016 року на 4,6% і становив 

майже 78,5 млн грн, з якого 50,1 млн грн або 63,8% припадало на державні 

підприємства, 0,8 млн грн боргу – на 3 комунальні підприємства: Київське 
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комунальне автотранспортне підприємство № 2737, Комунальне підприємство 

«Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва», Комунальне 

підприємство «Оболонь-ліфтсервіс». 

Відповідно до статистичних даних на 01.12.2016 в м. Києві відсутня 

прострочена заборгованість із заробітної плати в установах та організаціях, що 

фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва. 

Київська міська влада в межах компетенції та наданих повноважень прикладає 

максимум зусиль щодо погашення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах міста в найкоротші терміни та недопущення її виникнення в 

подальшому. 

У 2016 році: 

проведено 142 засідання міської та районних в місті Києві тимчасових комісій 

з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано 735 керівників підприємств-

боржників, яких попереджено про відповідальність за порушення законодавства про 

працю та оплату праці; 

передано до контролюючих та правоохоронних органів інформацію щодо 

438 підприємств-боржників із виплати заробітної плати для вжиття відповідних 

заходів реагування, надано 795 рекомендацій керівникам підприємств щодо усунення 

виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в подальшому; 

надіслано 185 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними 

органів по 169 підприємствах-боржниках щодо сприяння погашенню боргів та 

притягнення до відповідальності посадових осіб цих підприємств. 

Крім того, Головним управління Держпраці у Київській області у січні-грудні 

2016 року проведено 138 перевірок підприємств боржників із виплати заробітної 

плати, за результатами яких внесено 109 приписів, складено 90 протоколів про 

адміністративне правопорушення за ст.41 КУпАП. 

Всього ж, завдяки вжитим міською владою заходам, у 2016 році 

підприємствами-боржниками міста було виплачено 67,3 млн грн заборгованої 

заробітної плати. 
 

Головним управління Пенсійного фонду України в м. Києві забезпечено 

виплату пенсій  та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі. 

Таблиця 27 

Інформація щодо кількості пенсіонерів м. Києва та розміру середньомісячної пенсії  

за даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014  

рік 

2015 

рік 

2016  

рік 

Кількість пенсіонерів осіб 691378 722758 721032 

з них працюючих пенсіонерів осіб 254877 234371 209884 

Середньомісячна пенсія грн 2000,6 2102,4 2222,9 

Темп приросту середньомісячної пенсії 

до відповідного періоду попереднього 

року 

% 4,8 5,1 5,7 

Середньомісячна пенсія працюючих 

пенсіонерів 

грн 2245,3 2253,5 2366,4 
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Соціальний захист населення 

З метою подальшого соціального захисту окремих категорій найменш 

захищених верств населення м. Києва, встановлення додаткових до визначених 

законодавством гарантій щодо соціального захисту населення рішенням Київської 

міської ради від 03.03.2016 №116/116 затверджена міська цільова програма «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2016–2018 роки (далі – Програма). 

В рамках реалізації Програми: 

надавалася одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окремим 

категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва до 

визначних дат та свят (отримали допомогу 424019 осіб); 

надавалася одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим 

верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах 

(отримали допомогу 16 219 осіб); 

забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації для максимального 

відновлення втрачених функцій органів киян-інвалідів (у тому числі першочергово, 

інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції (далі – АТО)), 

дітей-інвалідів, осіб похилого віку з ушкодженнями та захворюваннями опорно-

рухового апарату, іншими захворюваннями, а також забезпечення засобами гігієни, 

що зумовлюють потребу в таких виробах (придбано засобів на суму 42,7 млн грн); 

забезпечено оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни та громадян м. 

Києва, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбано 

1 401 путівку); 

забезпечено оздоровлення з курсом реабілітації дітей-інвалідів (придбано 

153 путівки); 

забезпечено компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, які з 01.06.2015 відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII 

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих 

актів України» втратили право на пільговий в міському пасажирському транспорті 

(середня кількість одержувачів – 883,7 тис. осіб); 

забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами 

малозабезпечених одиноких громадян, осіб з низьким рівнем доходів та інвалідів з 

психічними захворюваннями.  
 

У місті функціонують Київський міський територіальний центр соціального 

обслуговування та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). Станом на 01.01.2017 на обліку перебувало 

32 572 отримувача соціальних послуг, що на 7,3 % (2 214 осіб) більше ніж за 

2015 рік. 

У системі «Картка киянина» станом на 01.01.2017 зареєстровано 

760,1 тис. осіб, утримувачами «Картки киянина» вже стали 720,7 тис. осіб. Наразі 

утримувачі «Карток киянина» мають право на:  

отримання знижки: на ліки в мережі аптек КП «Фармація»; лабораторні 

дослідження; в мережах супермаркетів, з якими укладені договори; при придбанні 

квитка до Київського зоопарку; при відвідуванні театрів та музеїв комунальної 

власності м. Києва;  

безоплатний проїзд в Київському метрополітені;  

сплату за житлово-комунальні послуги без комісії через сайт Комунального 

підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» 
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(https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/). 
 

Київська міська влада велику увагу приділяла киянам-учасникам АТО та 

членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення АТО, зокрема:  

надано щорічну матеріальну допомогу 20 616 учасникам АТО в розмірі 

2 500 грн, 469 особам з числа членів сімей загиблих учасників АТО (з них 454 особам 

в розмірі 25 000 грн та 33 особам в розмірі 2 500 грн) та 115 особам в розмірі 

5 000 грн; 

щомісячно надавалася 1 765 особам (учасникам АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції), які не 

мають пільг відповідно до чинного законодавства України, адресна матеріальна 

допомога для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг; 

надано матеріальну допомогу членам сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО, які отримали пільгу в розмірі 50% знижки плати за житлово-комунальні 

послуги, в межах середніх норм споживання, передбачених чинним законодавством 

(147 особам). 

Крім того, киянам-учасникам АТО та сім’ям киян, які загинули під час 

проведення АТО, надано одноразову матеріальну допомогу з нагоди: 

відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та 

примирення – 19 394 особам;  

святкування Великодня – 19 340 особам; 

відзначення Дня Конституції – 20 399 особам;  

відзначення Дня Незалежності України – 20 480 особам; 

відзначення Дня захисника України 20 524 особам. 

Одночасно, у 2016 році за рахунок бюджету м. Києва: 

киянам-учасникам АТО, які брали (беруть) участь в проведенні АТО, видано 

3 842 проїзних квитка на всі види комунального пасажирського транспорту 

загального користування міста Києва; 

закуплено 952 путівки, а саме 518 дитячих та 434 дорослих до оздоровчих 

закладів для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років у супроводі 

матері, батька або особи, яка замінює батьків; 

надано понад 37 000 інформаційних, соціально-педагогічних, юридичних, 

соціально-економічних та психологічних послуг; 

надано психосоціальну підтримку 6 875 родинам учасників АТО. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 затверджено 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в АТО, а також для інвалідів I-II групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов. У 2016 році виплачено грошову компенсацію на житло 

52 особам з числа членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в АТО, а також інвалідів I-II групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у АТО. 

Станом на 26.12.2016 на квартирному обліку в районних в місті Києві 

державних адміністраціях у пільговій черзі за категорією «Учасники бойових дій, 

залучені до антитерористичної операції» перебуває 1783 сім’ї та одиноких громадян, 

за категорією «Інваліди війни, учасники антитерористичної операції» (I-III груп) – 

64 особи, а за категорією «Сім’ї загиблих, померлих учасників антитерористичної 
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операції» – 46 сімей. 

Рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 332/332 «Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради від 28.05.2015 № 570/1434 «Про поділ та зміну 

виду використання земельних ділянок комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» у 

с. Биківня у Деснянському районі м. Києва», передачу у власність громадянам - 

членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва та 

припинення комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового 

фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» права постійного користування 

земельними ділянками» передано 84 громадянам – членам сімей загиблих (померлих) 

киян-учасників АТО у приватну власність земельні ділянки із земель комунальної 

власності територіальної громади міста Києва для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі м. Києва. 

Таблиця 28 

Соціальний захист та соціальна підтримка учасників АТО,  

членів сімей загиблих (померлих) 
 

Назва показника 
2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Відсоток членів сімей учасників АТО (в тому числі з числа 

сімей загиблих/померлих), які отримали соціальну 

допомогу відповідно до потреб до загальної кількості 

членів сімей зазначеної категорії 

100,0 100,0 100,0 

Відсоток членів сімей учасників АТО (в тому числі з числа 

сімей загиблих/померлих), які отримали соціальні послуги 

відповідно до потреб до загальної кількості членів сімей 

зазначеної категорії 

100,0 100,0 100,0 

 

У 2016 діяла Координаційна рада з питань підтримки киян, які беруть участь у 

антитерористичній операції у східних областях України та тимчасово переміщених із 

зони антитерористичної операції осіб, утворена розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2014 

№ 207. 
 

У 2016 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулося 283,2 тис. домогосподарств, що у 1,5 раза більше ніж 

у 2015 році (184,5 тис. домогосподарств) та в 3,2 рази більше ніж у 2014 році 

(88,2 тис. домогосподарств). 
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Таблиця 29 

Інформація щодо наданих житлових субсидій  

на оплату житлово-комунальних послуг у 2014-2016 роках 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 
2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Кількість домогосподарств, які 

звернулися за субсидіями  

од. 88 201 184 512 283 151 

Кількість домогосподарств, яким 

призначено субсидії 

од. 84 972 184 504 282 312 

Загальна сума призначених субсидій, тис. грн 23 249,0 42 069,2 148 783,9 

Середній розмір призначених 

субсидій у грудні 

грн 439,6 584,4 1 287,1 

Відсоток наданих відмов у 

призначенні житлових субсидій до 

кількості поданих заяв на призначення  

% 3,7
 

0,004
 

0,3
 

Відсоток фактично наданих субсидій 

до кількості звернень за призначенням 

субсидій  

% 96,3
 

100,0
 

99,7
 

Заборгованість із виплати субсидій  тис. грн 21 097,1 45 611,6 873 664,5 

Виконання орієнтованого цільового 

показника відсотку охоплення 

населення програмою житлових 

субсидій, доведеного Мінсоцполітики  

% - 100,0 71,0
14

 

 

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг 282,3 тис. домогосподарств, що становило 99,7% загальної 

кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями.  

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 37,3% – домогосподарства з 

однієї особи, 27,5% – із двох, решта – із трьох та більше осіб. 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у 2016 році становила майже 

148,8 млн грн, що у 3,5 раза більше порівняно з 2015 роком. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2016 року 

збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року у 2,2 раза і становив 

1 287,1 грн. 

У 2016 році 51 домогосподарству (85% із числа тих, які звернулися) 

призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що у 1,6 раза більше ніж у 

2015 році. Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

становила 118,8 тис. грн. 

У опалювальний період 2015-2016 років цільовий показник щодо орієнтовної 

чисельності сімей, яким призначено житлову субсидію виконано на 100%, а станом 

на 01.01.2017 цільовий показник щодо орієнтовної чисельності сімей, яким 

призначено житлову у опалювальний період 2016-2017 років виконано на 71%. 

                                                           
14

 Дані станом на 01.01.2017. 
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З метою організації та координації діяльності всіх структурних підрозділів з 

питань надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг у місті Києві забезпечено проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи, надання консультацій серед населення та представників 

житлово-комунальних організацій. 

 

2.8. Наука, освіта, культура, охорона здоров’я, фізична культура і спорт, 

сім’я, жінки, молодь та неповнолітні 

З метою підвищення якості надання освітніх послуг у 2016 році затверджено 

Комплексну міську цільову програму «Освіта Києва. 2016 –2018 роки» (рішення 

Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125).  
 

Дошкільна освіта  

За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у системі 

дошкільної освіти міста Києва станом на 01.01.2017 обліковується 699 навчальних 

закладів різних типів і форм власності, з них: 638 – дошкільних навчальних закладів 

(675 – комунальних закладів; 46– відомчих закладів; 17– закладів приватної форми 

власності) та 61 – навчально-виховних комплексів (42– комунальних навчально-

виховних комплексів; 19 – комплексів приватної  форми власності). 

Таблиця 30 

Основні показники у сфері дошкільної освіти 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Охоплення дітей дошкільного віку віком від 

трьох до шести (семи років) дошкільними 

навчальними закладами 

% 65 65 67,3 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних 

закладах у розрахунку на 100 місць 

осіб 125 124 122 

 
 

У 2016 році мережа навчальних закладів столиці розширена шляхом створення 

нових та відновлення роботи непрацюючих дитячих садків і груп. Продовжено 

поступову реорганізацію шкіл-дитячих садків та навчально-виховних комплексів у 

дошкільні навчальні заклади. У 2016 році реорганізовано 5 таких закладів (створено 

та відновлено 2 932 місця).  

У дитячих садках різних типів і форм власності навчається і виховується 

більше 113 тис. дітей.  

Розрахункова потужність комунальних дошкільних навчальних закладів 

становить 87,95 тис. місць. За оперативними даними Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) за 9 місяців 2016 року фактично у них виховувалося 

107,5 тисяч дітей. У середньому по місту Києву дошкільні навчальні заклади 

укомплектовані понад розрахункову потужність: на 100 місцях виховується 

122 дитини.  

З метою створення рівних умов для забезпечення реалізації права дитини на 

здобуття дошкільної освіти продовжував працювати електронний запис дітей до 

дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста 

Києва http://www.dnz.kiev.ua/. 

http://www.dnz.kiev.ua/
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У системі електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів 

комунальної форми власності м. Києва на кінець 2016 року налічувалося 

25 592 записи дітей від народження до 6 років, які бажають отримувати дошкільну 

освіту, що становить 15,2% загальної кількості дітей цього віку.  

Ще 3 370 дітей з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

та з районів проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 

областях зараховані до дошкільних навчальних закладів комунальної форми 

власності міста Києва поза чергою. 

В рамках дошкільної освіти за підтримки Київської міської влади проведено 

різноманітні заходи, серед них:  

Всеукраїнський ЛЕГО – фестиваль «Роботіка» із архітектурними проектами 

«Парки майбутнього»; 

акцію «Великодній кошик», під час якої в закладах дошкільної освіти міста 

зібрано посилки «Діти-кияни – дітям АТО» та «Діти – кияни – воїнам АТО»; 

районні спортивні змагання «Перші кроки» та змагання з плавання серед дітей 

старшого дошкільного віку; 

науково – практичну конференцію «Освіта дітей з особливими потребами в 

місті Києві: основні досягнення та виклики»; 

фестиваль дитячої творчості серед дітей дошкільного віку «Світанкова райдуга 

дитинства» тощо. 
 

Загальна середня освіта 

Кількість учнів у 2016/17 навчальних роках становить 276 852 осіб 

(2015/16 навчальних  роках на 10,6 тисяч учнів або на 4% більше).  

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів столиці складається з 

494  закладів. З них: 435 – комунальної форми власності (270 – шкіл І – ІІІ ступенів, 

29 ліцеїв, 42 гімназії, 40 навчально-виховних комплексів, 18 шкіл –дитячих садків, 

25 шкіл – інтернатів (з них 9 – загальноосвітніх), 9 – вечірніх (змінних) шкіл, дитячий 

будинок «Малятко» та спеціальна школа «Надія», 50 – приватних; 9 – відомчих. 

Створено 8 навчально-виховних комплексів, до складу яких входять початкові 

школи.  

Реорганізовано спеціальну загальноосвітню школу – інтернат № 6 м. Києва у 

комунальний загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів «Навчально – 

реабілітаційний центр № 6 м. Києва» та спеціальні школи-інтернати №№ 10, 12 у 

спеціальні загальноосвітні школи. 

До перших класів зараховано 31,7 тис. учнів, що на 1,4 тис. більше у 

порівнянні з минулим навчальним роком.  

Станом на 30.12.2016 до загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва 

зараховано 7 867 учнів, які прибули зі східних регіонів (Донецької та Луганської 

областей) та Автономної Республіки Крим. У рамках регіонального експерименту на 

дистанційний екстернат у 2015/16 навчальні роки зареєструвалося 290 учнів, надали 

документи і навчалися 103 учня, більшість з яких проходили навчання за два класи 

(Автономна Республіка Крим – 26 учнів, Луганська область – 36, Донецька область – 

41). Отримали атестати і склали зовнішнє незалежне оцінювання – 15 учнів, 

35 учнів – отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

У 2016/17 навчальному році для отримання освіти шляхом дистанційного екстернату 

зареєстровано 75 учнів, які перебувають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та зони антитерористичної операції. 
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Збільшилася кількість інклюзивних класів на 43% і становить 136 класів, 

кількість учнів в них зросла майже на 12% і становить 395 дітей. Кількість 

спеціальних класів та учнів в них збільшилася в 1,3 рази і становить 71 клас 

(732 учні).  

У 2016 році школярами здобуто 90 призових місць у ІV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. Також 9 київських школярів (40,9% всіх українських школярів) 

здобули нагороди в міжнародних олімпіадах, з них перемогли у міжнародних 

олімпіадах з математики – 4 особи, біології - 2 особи та хімії - 3 особи, виборовши 

срібні та бронзові нагороди. 

В усіх загальноосвітніх навчальних закладах комунальної форми власності 

організовано безкоштовне одноразове пільгове харчування. Отримали безоплатне 

харчування 112 049 учнів, з них: учнів 1 – 4 класів – 109 063; школярів 5 – 11 класів 

пільгових категорій – 2 986 (у тому числі 2 108 дітей – інвалідів). 
 

Позашкільна освіта 

У системі столичної освіти працювало 40 позашкільних навчальних закладів 

комунальної форми власності (палаци, центри, будинки дитячої та юнацької 

творчості). З них 5 навчальних закладів міського; 35 – районного підпорядкування. 

Позашкільною освітою охоплено понад 81,1 тис. дітей (30,5% загальної кількості 

учнів у школах (без урахування дитячо-юнацьких спортивних шкіл школярів). 

У системі освіти Києва діє 183 музеї, з них військово – історичного та 

широкого історичного профілю – 85. 

У 2016 році організовано: роботу 80 таборів відпочинку з денним 

перебуванням дітей та 124 мовних табори на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Києва; 40 новорічних вистав для 18 807 дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 

В рамках позашкільної освіти за підтримки Київської міської влади проведено 

різноманітні заходи, зокрема:  

міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Чисті роси»; 

ІІ Всеукраїнський фестиваль «Music dance fest»; 

V міську профорієнтаційну гру «Мистецька фортеця»;  

міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово – патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»); 

Міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс – 2016»; 

XIV Міжнародний фестиваль дитячої журналістики «Прес-весна на Дніпрових 

схилах»;  

Міський етап Кубку Київського міського голови «Кришталева тура»; 

III Конгрес юних посланців миру «Усім світом – за мир!»;  

відкритий урок «Мовчазний крик Бабиного Яру: 75 років трагедії», або «Біль 

нашої пам'яті» та відвідування учнями Національного історико – меморіального 

заповідника «Бабин Яр»; 

Всеукраїнський дитячий форум «Діти єднають світ»; 

мистецьке свято, присвячене підведенню підсумків та відзначенню переможців 

XIII міського конкурсу ім. Дмитра Білоуса «Поетична весна. Чари барвінкові»; 

Міжнародну конференцію «Протидія торгівлі дітьми: виклики та завдання 

сьогодення»;  

Всеукраїнський форум педагогічних працівників позашкільної освіти; 
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ХVІІ Всеукраїнську конференцію асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні 

«Українсько – європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма»; 

започатковано тижневий освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv 

EdFest»; 

розпочато роботу освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас – Україна» для 

осіб, які проживають на тимчасово-окупованій території України; 

чемпіонаті України з радіокерованих автомоделей серед учнівської молоді 

(м. Київ); 

урочистості з нагоди відзначення 202 річниці від дня народження Тараса 

Шевченка тощо. 
 

Патріотичне виховання  

Таблиця 31 

Основні показники у сфері патріотичного виховання 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Загальна кількість заходів щодо реалізації 

молодіжної політики  

заходи 57 95 368 

Загальна кількість заходів національно-

патріотичного спрямування  

заходи 161 218 230 

 

кількість охоплених заходами дітей і 

молоді 

осіб 54 550 76 200 77 506 

обсяг витрачених на заходи коштів тис. грн 486,2 2 094,5 3 005,3 

У 2016 році проводилася планомірна виховна діяльність, спрямована на 

формування у вихованців навчальних закладів міста Києва почуття патріотизму, 

любові до Батьківщини, розвиток національної самовідданості, дбайливе ставлення 

до рідної мови. Зокрема проведено: 

вернісаж педагогічних ідей з національно-патріотичного виховання дітей у 

дошкільних навчальних закладах «Моя вулиця, місто, країна»;  

щорічну традиційну патріотичну вишкол – гру «Козак-Квест»;  

Всеукраїнський патріотичний квест «Мета – Єднання» спільно з громадською 

організацією «Серця Кіборгів»;  

захід «Сила Нескорених» у рамках Загальноміського національно-

патріотичного проекту учнівської молоді Києва;  

національно-патріотичний Форум «Ми – українці!»; 

перші військово-патріотичні змагання «ВЧИМОСЯ ЗАХИЩАТИ 

БАТЬКІВЩИНУ» з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні; 

вшанування пам’яті усіх Героїв, які поклали свої голови за щасливе майбутнє, 

за вільну, демократичну та справедливу Україну та проведення зустрічі з учасниками 

Революції гідності; 

урочистості в рамках Всеукраїнської естафети учнівської молоді «Прапор 

Доброчинності», започаткованою Учнівською лігою України з метою патріотичного 

виховання дітей та молоді; 

виховний захід «Крим – це Україна» за участю представника Меджлісу, голови 

кримсько – татарського ресурсного центру Ескандера Барієва та активістів 

національного руху кримсько – татарського спротиву тощо. 

 

Професійно – технічна освіта 



60 
 

За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у місті 

функціонувало 26 закладів профтехосвіти. Кількість осіб, які навчалися у 

професійно-технічних навчальних закладах у розрахунку на 10 тис населення за 

звітний період становить 160,4 осіб, що на 5% більше 2015  року. 

Таблиця 32 

Основні показники у сфері професійно-технічної освіти 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Наявна кількість професійно-технічних 

навчальних закладів (за методикою, визначеною 

МОН) 

од. 26 26 26 

Кількість осіб, які навчалися у професійно-

технічних навчальних закладах у розрахунку на 

10 тис. населення за звітний період
15

 

осіб 167,5 152,9 160,4 

Кількість наукових та навчальних установ, які 

займаються інноваційною діяльністю 

од 157 145 182 

Відсоток наукових та навчальних установ, які 

займаються інноваційною діяльністю до 

загальної кількості  

% 30,7 28,5 37,5 

 

Столична профтехосвіта була активним учасником:  

міжнародного конкурсу молодих зварників «Золотий кубок Лінде» (Чехія) 

(III місце); 

міжрегіонального конкурсу молодих дизайнерів одягу «Estel Stile» з професії 

«Кравець – закрійник» (I, II, III місця); міжрегіональному конкурсі молодих 

дизайнерів одягу «Калинове намисто» з професії «Кравець –закрійник» (I місце);  

міжрегіонального конкурсу «INTER CHARM», у номінаціях: Нова коса; 

Жіноча повсякденна стрижка з професії «Перукар, перукар – модельєр» (I місце);  

міжрегіонального конкурсу «Новий формат» з професії «Перукар, перукар – 

модельєр» (I, II місця); 

проекту «Нелегкий прорив легкої промисловості України» Feshion Globys 

Ukraine; 

у Чемпіонаті України з кулінарного та кондитерського мистецтва серед 

юніорів «Best Coook Fest Junior Kyiev – 2016» (I, II, III місця); 

всеукраїнських конкурсів: фахової майстерності серед учнів професійно – 

технічних навчальних закладів з професії «Кондитер» (III місце), «Машиніст 

електровоза», кваліфікація: «Помічник машиніста електровоза» (III місце); 

Всеукраїнського фестивалю винахідництва Kyiv Mini Maker Faire 2016 тощо. 

 

Фізична культура і спорт 

За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів 

бюджету міста Києва утримується 58 дитячо – юнацьких спортивних шкіл та 2 школи 

вищої спортивної майстерності. Сума на їх утримання з бюджету міста Києва у 2016 

року становила 193 206,1 тис грн, що в порівнянні з 2015 роком збільшено на 34,8%. 

                                                           
15

 Дані за навчальні роки:  2014/15, 2015/16 та 2016/17 відповідно. 
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На фінансовій підтримці з бюджету міста Києва знаходиться 29 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл фізкультурно – спортивних товариств. Сума на їх 

утримання з бюджету міста Києва у 2016 році становила 47 819,5 тис. грн, що в 

порівняні з 2015 роком збільшено майже в 3 рази. 

Основні показники у сфері освіти, фізичної культури та спорту за даними 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) наведено у таблиці 33. 

Таблиця 33 

Основні показники у сфері фізичної культури та спорту 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Кількість проведених спортивно-масових 

заходів  

заходи 63 97 108 

Кількість охопленого населення спортивно-

масовими заходами 

осіб 39 500 46 700 65 466 

Мережа закладів фізичної культури і спорту, в 

тому числі: 

- ДЮСШ (СДЮШОР) 

- ШВСМ 

 

 

од. 

од. 

 

 

90 

2 

 

 

88 

2 

 

 

88 

2 

Кількість дітей та підлітків, залучених до 

систематичних занять у дитячо-юнацьких 

спортивних школах у віці 6 –18 років 

осіб 37 191 33 333 34 467 

Кількість дітей та підлітків, залучених до 

систематичних занять у дитячо-юнацьких 

спортивних школах, у відсотках до загальної 

чисельності учнівської молоді у віці 6 –18 

років 

% 13,3 11,6 12,5 

Співвідношення кількості осіб, залучених до 

занять фізичною культурою та спортом, до 

загальної кількості населення регіону, 

відсотків 

% 0,4 0,9 1,3 

Стан забезпечення спортивними спорудами на 

1 тис. населення 

од. 4,2 4,3 4,4 

Витрати з місцевого бюджету на утримання 

1учня дитячо-юнацької спортивної школи 

тис. грн 2,2 4,6 5,3 

Кількість дітей шкільного віку, охоплених 

оздоровленням за бюджетні кошти 

осіб 5 252 5 799 8 462 

Кількість дітей шкільного віку, охоплених 

оздоровленням за бюджетні кошти, у % до 

загальної чисельності дітей шкільного віку 

% 2 2,2 3,1 

 

За результатами рейтингу роботи по спорту вищих досягнень, як з 

олімпійських, так і з неолімпійських видів спорту, місто Київ щороку традиційно 

посідає перше загальнокомандне місце серед всіх регіонів України. 

Спортсменами м. Києва здобуто: на ХХХІ літніх Олімпійських іграх в м. Ріо – 

де – Жанейро (Бразилія) 1 золоту, 5 срібних та 1 бронзову нагороду; на ХV літніх 

Параолімпійських іграх в м. Ріо – де – Жанейро (Бразилія) 3 золоті, 1 срібну та 
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1 бронзову нагороду; на чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту 3 золоті, 

1 срібну та 3 бронзові медалі; на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту 

4 золоті, 4 срібні, 3 бронзові нагороди; на чемпіонатах України 245 перших, 

232 других та 274 третіх місць. 

Київською міською владою в 2016 році проведено заходи на підтримку та 

розвиток фізичної культури та спорту, зокрема: 

міські відкриті змагання з судномодельного спорту;  

фінальний етап Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді;  

фінальний етап Всеукраїнського спортивно – масового заходу серед дітей 

«Старти надій»;  

Всеукраїнський спортивно – масовий захід «Олімпійське лелеченя»;  

фінальні змагання футбольного Всеукраїнського турніру «Шкіряний м’яч – 

Кубок Соса – Соlа» 2015/2016 у молодшій віковій групі; 

фінальні змагання V Спортивних ігор школярів України з футболу; 

III Міжнародний благодійний телевізійний Фестиваль-конкурс «EURO MUSIC 

DANCE»; 

фінал Спортивних ігор школярів України з волейболу тощо.  
 

Культура 

У 2016 році Київською міською владою створювалися умови і забезпечувалися 

можливості широкого доступу населення до культурно-мистецьких надбань, 

збереження та примноження культурно-мистецьких цінностей, популяризації 

культурно-мистецької спадщини, розширення спектру заходів, зміцнення 

матеріально-технічної бази та розвиток закладів культури та мистецтва.  

Основні показники у сфері культури за даними Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) наведено у таблиці 34. 

Таблиця 34 

Основні показники у сфері культура 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Оновлення закладів культури од. 85 87 194
16 

Заклади культури, підпорядковані 

Департаменту культури, у тому числі: 

од. 62 63 64 

театри од. 18 18 20 

музеї, галерея «Лавра» од. 14 14 14 

концертні заклади од. 6 6 6 

бібліотеки од. 3 3 3 

парків культури та відпочинку од. 6 6 6 

навчальні заклади од. 4 4 4 

комунальні підприємства од. 8 8 7 

установи од. 3 4 4 

Державні заклади культури передані до 

Департаменту культури на фінансування з 

бюджету міста Києва 

од. - 10 10 

                                                           
16

 Очікуванні дані  за інформацією Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 
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Продовження таблиці 34 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Витрати з бюджету міста Києва у сфері 

культури на 1 мешканця  

грн 126,79 158,52 216,32 

Бібліотечний фонд млн прим. 0,481 0,486 0,487 

кількість зон Wi-Fi од. 3 3 3 

доступ од. 3 3 3 

Кількість випускників учнів шкіл 

естетичного виховання (у порівнянні з 

попередніми роками) 

осіб 1 663 1 743 1 803 

Кількість створених (приєднаних) закладів 

культури за звітний період 

од. - 1  2  

 

У 2016 році продовжувалася робота у напрямку збереження мережі закладів 

культури, які підпорядковані Департаменту культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). На сьогоднішній день їх 

налічується 74 організації, в тому числі 10 - державних закладів культури, переданих 

до Департаменту культури на фінансування з бюджету міста Києва у 2015 році. 

Різноманітні культурно-мистецькі заходи проводилися на центральних міських 

площах, міських парках культури і відпочинку. Переважна більшість проектів, 

зокрема, заходи з нагоди новорічних і різдвяних свят, Великодня, Дня Перемоги над 

нацизмом у Європі, Дня Києва мали соціальну складову, а локації їх проведення були 

пристосовані для відвідування людьми з особливими потребами.  

За підтримки Київської міської державної адміністрації у 2016 році проведено 

низку літературних, музичних, театральних заходів, серед яких:  

Фестиваль хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST-2016»; 

ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у 

номінаціях «Горовиць-дебют», молодшій та середній групах; 

Міжнародний фестиваль-конкурс танцю народів світу «Веселкова Терпсихора» 

до Міжнародного дня танцю; 

урочисте відкриття скульптурної композиції «Людям Перемоги» на території 

парку «Перемога»; 

VІІІ Міжнародний фестиваль «Німфа» на базі Київського камерного театру 

«Дивний замок»; 

прем`єра нової концертної програми Муніципальної академічної чоловічої 

хорової капели ім. Л. М. Ревуцького «Перлини українського романсу»; 

щорічний міжнародний кінофестиваль кіномистецтва для дітей та підлітків 

«Чілдрен Кінофест»; 

урочистості з нагоди відзначення Дня Конституції України; 

Всеукраїнський фестиваль акапельної музики «A Capella Fest Kiyv»; 

ІV Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST-2016»; 

ХІ міський фестиваль-конкурс аматорських театральних колективів Києва 

«Київська театральна весна»; 

відкриття садово-паркової скульптури Андрію Малишку; 

19 кінофестиваль «Відкрита Ніч» на арт-майданчику «Арт-причал» № 2; 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості «Ти в серці моїм, 

Україно!»; 
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І Міжнародний конкурс-лабораторія постановок молодими режисерами в 

жанрі оперети/мюзиклу/опери-буф; 

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГогольФест»; 

VІІ щорічний Фестиваль української дитячої книги «Азбукове Королівство 

Магів і Янголів»; 

фестиваль «Крила» у кінотеатрі «Ленінград»; 

Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та 

юнацтва «Золоте курча»; 

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» тощо. 

З нагоди Міжнародного дня театру, відбулася головна столична театральна 

подія року – урочиста церемонія вручення Театральної премії «Київська пектораль 

2015». 

Започатковано нові проекти:  

мистецький конкурс з визначення кращих культурно-мистецьких проектів, для 

реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва 

у 2016 році. Переможцями визнано: 

 Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (кращий проект щодо проведення урочистої церемонії вручення Театральної 

премії «Київська пектораль»); 

 громадську організацію «Столичні ініціативи» (кращий проект щодо 

відзначення Світлого Христового Воскресіння (Великодня)); 

«Світле кіно мандрує бібліотеками». Проект ініційований комітетом з питань 

культури, моралі, духовності та збереження культурної спадщини Громадської ради 

при Київській міській державній адміністрації у співпраці з Публічною бібліотекою 

імені Лесі Українки для дорослих м. Києва для кінопоказу кращих зразків сучасного 

українського і зарубіжного кіно в публічних бібліотеках міста, фільмів, 

представлення на кінофестивалі «Світло»; 

мистецько-філософський проект «Код нації» Юрія Нагулка. 

Практика реалізації культурно-мистецьких проектів за позабюджетні кошти 

продовжилася і в 2016 році, в рамках яких забезпечувалися культурні потреби різних 

соціальних і вікових груп. Яскравим прикладом проведення заходів на партнерських 

засадах стали:  

Французька весна на Європейській площі; 

VI Всеукраїнський фестиваль писанок; 

арт-виставка «Ярмарок живопису»; 

фестиваль «День Києва. Свято на пагорбах»; 

3D-меппінг-шоу «Інновації, культурно-масові акції на Поштовій площі з 

нагоди міських свят; 

проект  Kyiv Art Week у популярному в Європі форматі тижня мистецтв; 

культурно-мистецький проект «Головна ялинка країни. Новорічно-різдвяні 

святкування у Києві» (в рамках цього проекту відкрито різдвяне містечко на 

Софійській, Михайлівській площах та Володимирському проїзді, та проводилися 

різноманітні концертні програми, працював різдвяний ярмарок тощо); 

мистецький проект «Леді Опера» з нагоди Дня незалежності України; 

Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM; 

фотовиставка «Майдан. Фортеця духу» - до річниці Революції Гідності. 

У 2016 році з метою збереження національно-культурної спадщини, зміцнення 

і примноження культурного потенціалу міста Києва, відродження духовних традицій, 
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всебічного задоволення культурних потреб населення, сприяння успішній інтеграції 

української культури в європейський і світовий культурний простір: 

затверджено Комплексну міську цільову програму «Столична культура 2016 – 

2018 роки» на сесії Київської міської ради, яка відбулася 14.04.2016 (рішення 

Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323); 

запроваджено призначення щорічних міських стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва» (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17.03.2016 № 149 «Про призначення 

щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва». 

У рамках збереження історико-культурної спадщини: 

завершено роботи з благоустрою частини території Національного історико-

меморіального заповідника «Бабин Яр» з облаштуванням Алеї праведників та Алеї 

мучеників (Дорога скорботи) в межах вул. Мельникова та вул. Олени Теліги у 

Шевченківському районі м. Києва; 

тривали роботи з реставрації з пристосуванням під розміщення Київської 

дитячої школи мистецтв № 2 ім. М. Вериківського об’єкта на вул. Воровського, 2 з 

прибудовою до нього концертної зали у Шевченківському районі та з реставрації та 

реабілітації з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-

видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр 

оперети» на вул. Червоноармійській, 53/3. 

проведено роботи з капітального ремонту у 107 закладах культури на суму 

40,1 млн грн.  

Також проводилися ремонтно-реставраційні роботи 13 об’єктів, в тому числі: 

квартири-музею В. Косенка Музею театрального. музичного та кіномистецтва 

України,  

будівлі «Історико-меморіального музею Михайла Грушевського»,  

обеліску на честь міста-героя Києва на площі Перемоги,  

будинків 14-А, 14-Б та 12-А, 12-Б на вул. Мала Житомирська (міські садиби 

О. Мурашка); 

житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова на Андріївському узвозі, 5/31, 

приватного будинку купця М. Апштейна на вул. Спаській 12, житлового будинку 

Биковського («Будинок Петра І») на вул. Костянтинівській, 6/8. 
 

Охорона здоров’я 

У 2016 році медична допомога мешканцям столиці надавалася у 157 закладах 

охорони здоров’я, які входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та управлінь охорони здоров’я районних в місті Києві державних 

адміністрацій, з них: 

до сфери управління Департаменту охорони здоров’я відносяться 114 закладів 

охорони здоров’я, в тому числі 53 заклади надають вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу; 

до сфери управління районних управлінь охорони здоров’я знаходяться 

43 заклади: 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 13 консультативно-

діагностичних центрів та 2 лікарні. В складі центрів первинної медико – санітарної 

допомоги функціонують 256 амбулаторій.  

Основні показники у сфері охорони здоров’я за даними Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) наведено у таблиці 35. 
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Таблиця 35 

Основні показники у сфері охорони здоров’я 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 рік 

(очікувані дані)
 

Чисельність постійного населення 

у віці 0 – 17 років 

осіб 481,8 494,7 511,3 

Чисельність постійного населення 

у віці 14 – 34 роки 

осіб 880,2 858,0 833,7 

Загальний коефіцієнт 

народжуваності (на 1 000 осіб 

наявного населення) 

‰ 12,1 12,3 12,6 

Загальний коефіцієнт смертності 

(на 1 000 осіб наявного населення) 

‰ 10,4 10,5 10,4 

Кількість закладів охорони 

здоров’я 

од. 159 159 157 

в тому числі надають первинну 

медико-санітарну допомогу 

од. 28 28 28 

Стан забезпечення населення 

амбулаторіями 

од. 257 257 256 

Рівень поширеності захворювань 

серед населення міста (випадків на 

10 000 населення) 

випадків 23 015,3 22 838,8 23 021,5 

в тому числі первинної 

захворюваності (випадків на 

10 000 населення) 

випадків 8 598,5 8 481,7 8 601,4 

Рівень поширеності онкопатологій 

(випадків на 100 000 населення) 

випадків 2 699,8 2 765,9 2 832,9 

в тому числі первинної 

захворюваності на онкопатологію 

(випадків на 100 000 населення) 

випадків 372,4 371,8 367,7 

Поширеність всіх форм 

туберкульозу серед населення  

(випадків на 100 000 населення) 

випадків 60,6 62,7 63,2 

в тому числі первинної 

захворюваності на туберкульоз 

(випадків на 100 000 населення) 

випадків 60,6 45,4 45,6 

Забезпеченість ліжко – місць в 

лікарнях на 10 000 населення 

од. 62,7 60,4 60,1 

Смертність дітей у віці до 1 року на 

1 000 живонароджених 

‰ 7,11 7,56 5,63 

Материнська смертність (на 100 

тис. живонароджених) 

‰ 8,61 2,81 5,44 

Перинатальна смертність (на 1 000 

народжених) 

‰ 5,6 6,2 5,4 

Витрати бюджету міста Києва на 

галузь охорони здоров’я в 

розрахунку на одного мешканця 

грн 1 353,0 2 850,1 2 599,5 
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З метою охорони здоров’я киян, підвищення ефективності якості та 

доступності медичного обслуговування для всіх верств населення у 2016 році 

прийнято: 

Комплексну міську цільову програму «Здоров’я киян» на 2017 – 2019 роки 

(рішення Київської міської ради від 22.12.2016);  

Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на  

2017 – 2021 роки (рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 537/1541);  

Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 –2021  роки 

(рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 538/1542).  

Крім того, у 2016 році в місті Києві реалізовувалися заходи: 

Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони 

здоров’я міста Києва на 2011 – 2017 роки (рішення Київської міської ради від 

17.02.2011 № 9/5396);  

Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2012 – 2016 роки (рішення 

Київської міської ради від 15.03.2012 № 208/7545); 

Міської цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників міста 

Києва на 2013 – 2016 роки (рішення Київської міської ради від 13.11.2013 

№ 446/9934). 
 

У 2016 році здійснено заходи з реформування сфери охорони здоров’я 

м. Києва та забезпечення закладів лікарськими засобами, зокрема:  

з реорганізації травматологічної служби:  

 відкрито травматологічне відділення в структурі Київської міської дитячої 

клінічної лікарні № 1; 

 проводилися будівельні роботи щодо відкриття чотирьох сучасних 

травмпунктів (два – для дорослих та два – дитячих) на базі Київської міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Київської міської клінічної лікарні 

№ 12, Київських міських дитячих клінічних лікарнях №№ 1 та 2). 

реорганізовано 3 районних центри здоров’я, які увійшли до складу 

КНП «Центр спортивної медицини м. Києва» та створено КНП «Київський міський 

медичний центр «Академія здоров’я людини»; 

відкрито: 

 відділення постінтенсивного догляду за новонародженими у Київському 

міському пологовому будинку № 2; 

 мамографічний кабінет для проведення скринінгу патології грудей 

(КНП «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району); 

створено хоспісне відділення на базі Київського міського клінічного госпіталю 

ветеранів війни на вул. Федора Максименка, 26; 

введено в експлуатацію вітчизняну мамографічну цифрову систему СИМА 

(КНП «Консультативно – діагностичний центр» Подільського району); 

проводилися масштабні капітальні ремонтні роботи з переплануванням 

приміщень в Київському міському пологовому будинку № 3. (Проект передбачає 

встановлення обладнання відповідно до сучасних світових санітарно-гігієнічних 

стандартів);  

розпочато: 

 підготовку до заміни в лікарнях столиці апаратів «штучна нирка»; 

 впровадження пілотного проекту з реформування сфери охорони здоров’я, 

де реалізуватиметься принцип «гроші йдуть за пацієнтом».  
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забезпечено необхідною кількістю стентів Державну установу «Інститут серця 

МОЗ України» в рамках реалізації соціальної програми «Стоп інфаркт», яка 

передбачає безкоштовне стентування киян з гострим інфарктом міокарду;  

забезпечено апаратами штучної вентиляції легень для лікування ускладнень 

грипу; 

Київські міські дитячі клінічні лікарні № 1 та № 2, Київська міська дитяча 

інфекційна лікарня, відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київських 

міських клінічних лікарень №№ 3, 4, 9, 17 та Олександрівська клінічна лікарні 

м. Києва у 2016 році отримали апарати штучної вентиляції легень. 

Крім того, за кошти бюджету міста Києва: 

забезпечено кохлеарними імплантами 4 дітей-інвалідів з вадами слуху; 

повністю забезпечено хворих медичними виробами для проведення 

гемодіалізу; 

виділено кошти для лікування онкологічних хворих (47 млн. грн, що в 3 рази 

більше ніж у 2015 році); 

повністю забезпечено потребу закладів охорони здоров’я столиці в препаратах 

сурфактанту, зокрема в лікарському засобі «Куросурф»; 

закуплена вакцина проти гепатиту В для медичних працівників з групи ризику; 

придбано 115 одиниць спеціалізованих автомобілів медичної допомоги. 
 

Діяльність Київської міської влади також була спрямована у 2016 році на 

підтримку епідемічного благополуччя населення, а саме: 

розподілено 757 861 доз імунобіологічних препаратів проти 10 інфекційних 

хвороб закуплених за кошти Державного бюджету України. Середній показник 

охоплення профілактичними щепленнями населення міста Києва в 2016 році складає 

55,6%, що є вище рівня минулого року (2015 рік – 50,4%); 

щотижнево здійснювався моніторинг залишків імунобіологічних препаратів в 

закладах охорони здоров’я міста. 

Одночасно, в 2016 році продовжувалися реалізовуватися спільні проекти, 

зокрема: 

відкрито пункт безкоштовного тестування на ВІЛ AHF Checkpoint, 

невід’ємною складовою якого є його Мобільний підрозділ (в рамках проекту USAID 

«Реформа ВІЛ – послуг у дії»); 

підписано меморандум про співпрацю з Київським міським відділенням ВБО 

«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та головами районних державних адміністрацій міста 

Києва (в рамках проекту «Сталість ВІЛ – послуг»); 

підписано Меморандум про співпрацю з питань підготовки медичних кадрів, 

раннього виявлення онкозахворювань з м. Мехіко та м. Тель – Авівом; 

проводилися тренінги для працівників закладів первинної медико – санітарної 

допомоги з профілактики неінфекційних захворювань (в рамках проекту 

«Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» 2015 – 

2019 років). 

 

2.9. Використання землі, природних ресурсів, охорона навколишнього 

природного середовища 

У м. Києві ведення Державного земельного кадастру здійснюється Головним 

управлінням Держгеокадастру у м. Києві відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту 
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та порядку погодження документації із землеустрою» від 27 червня 2015 року в 

частині внесення відомостей про межі земельної ділянки до Державного земельного 

кадастру. 

Станом на 01.01.2017 проведено земельно-кадастрову інвентаризацію на 

71,9 тис. га (86,6% загальної кількості земель), в тому числі: 

земель громадян – 5 тис. га; 

земель підприємств, установ, організацій та інших земель – 66,9 тис. га. 

У рамках реалізації політики правового користування земельними ресурсами 

міста за звітний період сформовано 1693 кадастрові справи. 

Проблемні питання щодо регулювання земельних відносин в місті Києві 

наведено в додатку 3 до Звіту. 

За інформацією Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2016 році 

надходження до бюджету міста Києва плати за землю становили 5 123,725 млн грн, 

що на 93,7% більше показників минулого року.  

Таблиця 36 

Інформація щодо надходжень до бюджету міста Києва плати за землю 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 
2015 рік 2016 рік 

у % до 

2015 року 

Надходження до бюджету міста 

Києва плати за землю, у тому 

числі: 

млн грн 2 644,641 5 123,725 193,7 

земельного податку млн грн 873,241 2 245,402 257,1 

орендної плати за землю млн грн 1 771,4 2 878,323 162,5 
 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) проведено заходи щодо збільшення 

надходжень до бюджету міста Києва від плати за землю, зокрема: 

укладено договорів оренди землі – 294 од; 

проводилася робота зі стягнення заборгованості по орендній платі за землю, а 

саме: ініційовано розірвання 10 договорів оренди з боржниками, які свідомо 

уникають сплати орендної плати за користування землею, у відповідності до чинного 

законодавства. Підготовлено та передано Київській міській раді 10 проектів рішень 

про розірвання договорів оренди земельних ділянок, з низ видано -10 од. 
 

Щоденно на полігоні № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області 

розміщується близько 5000,0 куб. м твердих побутових відходів, що складає 30% усіх 

утворених відходів у місті Києві, 22% твердих побутових відходів знешкоджуються 

на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 48% – на інших об’єктах. 

За попередніми даними у 2016 році вивезено, захоронено та утилізовано 

6 200 тис. куб. м побутових відходів, що на 0,3% більше ніж у 2015 році 

(6 183 583,4 куб. м). 

За наявними даними Дніпровського басейнового управління водних ресурсів у 

2015 році: 

скинуто 571 млн м
3
 зворотних вод у поверхневі водні об’єкти; 

скинуто 20,96 млн м
3
 зворотних вод у поверхневі водні об’єкти без очищення; 

частка забруднених вод (без очистки та недостатньо очищених) у загальному 

обсязі скиду – 3,7%. 
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Частка міського населення, що мають доступ до системи централізованого 

водопостачання у загальній чисельності населення міста Києва складає 100%. 

Частка міського населення, що мають доступ до системи централізованого 

водовідведення у загальній чисельності населення міста Києва складає 98,9%. 

Питома вага площі природно-заповідного фонду, розташованої на 

балансоутримуваних територіях комунальних підприємств підпорядкованих 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, від 

площі міста Києва станом на 01.01.2016 складала 17,12 га (станом на 01.01.2015 – 

17,11 га).   

З метою подальшого оздоровлення довкілля і поліпшення екологічного стану 

столиці у 2016 році: 

прийнято рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 710/710 «Про 

затвердження Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансувалися з 

Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2016 році»; 

придбано 25 одиниць спеціалізованої техніки для утримання та 

обслуговування земель водного фонду та 15 од. спецiалiзованої технiки для 

здiйснення заходiв рятування людей на водах; 

видано 330 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами; 65 дозволів на спеціальне водокористування; 

зареєстровано 814 декларацій про утворення відходів; 

розглянуто 415 звітів по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

погоджено 19 заяв про наміри у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє 

середовище», 19 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

погоджено 233 акти обстеження зелених насаджень. 

Комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної 

медицини» проведено 8 432 стерилізації безпритульних тварин та тварин соціально 

незахищених категорій населення, з них: 2 972 собак, 5 460 котів. 

Комунальним підприємством «Плесо» підготовлено до літнього сезону 

2016 року 11 пляжів та 16 зон відпочинку біля води. Крім того: 

забезпечено території пляжів та зон відпочинку близько 300 од. контейнерів та 

урн для сміття; 

реформовано рятувальну службу та запроваджено проект «Пляжний патруль», 

завдяки чому на пляжах міста врятовано 114 осіб, у тому числі 26 дітей. 

У Київському зоологічному парку державного значення:  

встановлено термінал з обслуговування платіжних карток; 

встановлено 3 додаткові точки безкоштовного Wi-Fi для відвідувачів на всій 

території зоопарку; 

встановлено «сонячне дерево» для підзарядки електронних пристроїв; 

проведено 4 виїзні соціальні акції з зоотерапії до дітей, які знаходилися на 

лікуванні у Державному Науково-практичному центрі дитячої кардіології і 

кардіохірургії та у відділенні неврології Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України. 

За напрямом благоустрій та санітарна очистка території: 

ліквідовано 694 місце несанкціонованого накопичення твердих побутових 

відходів; 

придбано спеціальну техніку для догляду за об'єктами зеленого господарства 
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та пожежогасіння – 120 одиниць (електромеханічний інструмент, автомобiлi 

спецiального призначення (смiттєвози), трактори, автомобілі-самоскиди, міні-

навантажувачі, екскаватори та ін.); 

демонтовано самовільно розміщених 142 автомобільних газозаправних 

пунктів; 

демонтовано 1 902 од. тимчасових споруд та малих архітектурних форм; 

очищено від 5 032 незаконної рекламної конструкції 

видано, подовжено та закрито контрольні картки на тимчасове порушення 

благоустрою та його відновлення в зв’язку з проведенням робіт: 

 планових контрольних карток – 1 368 од.; 

 аварійних контрольних карток – 3 503 од.;  

складено 2 802 протоколи про адміністративні правопорушення за виявленими 

порушеннями Правил благоустрою міста Києва. 

Продовжувалася робота з реконструкції та технічного переоснащення полігону 

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

Продовжено впровадження двохконтейнерної технологічної схеми роздільного 

збирання побутових відходів: 

контейнерів для збирання ресурс-оцінних складових («сухі» відходи); 

контейнерів для збирання решти змішаних відходів («мокрі» відходи). 

Для проведення роз'яснювальної роботи серед населення з питань поводження 

з відходами у Комунальному підприємстві «Київкомунсервіс» працює гаряча 

телефонна лінія. 

Філіалом «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»: 

термічно знешкоджено 256 259,55 тонн відходів;  

перероблено на 2529,02 тонн сміття більше, ніж за минулий рік;  

відпущено понад 100 Гкал тепла у вигляді гарячої води та опалення на 

житловий масив Позняки, при цьому споживання природного газу в 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в опалювальний сезон зменшилося на 15 млн куб. м. 

Проблемою для міста Києва є неможливість здійснення демеркуризації 

промислового майданчика ВАТ «Радикал». 

Розглядалися три варіанти здійснення демеркуризаційних робіт: 

І варіант –  у разі утилізації та захоронення всіх ртутьвмісних відходів на 

полігоні ТОВ «Микитртуть» (вартість 224 382 тис. грн у цінах 2012 року); 

ІІ варіант – у разі утилізації висококонцентрованих відходів на 

ТОВ «Микитртуть» (близько 10 тис. тонн) та захоронення відходів з низькою 

концентрацією на спеціалізованому полігоні (полігона в Україні немає) в Київській 

області (вартість 237 042 тис. грн у цінах 2012 року); 

ІІІ варіант –  у разі утилізації та захоронення всіх ртутьвмісних відходів за 

межами України (вартість 1 271 389,6 тис. грн у цінах 2012 року). 

Жоден з цих варіантів на сьогоднішній день не може бути застосований тому, 

що: 

ТОВ «Микитртуть» знаходиться в зоні антитерористичної операції на 

тимчасово окупованій території окремих районів Донецької області України; 

спеціалізованого полігону по поводженню з небезпечними відходами в Україні 

немає; 

спеціалізовані організації не мають дозволів на здійснення транскордонних 

перевезень (вивезення за межі України). 

У зв’язку з тим, що у 2016 році кошти на розв’язання екологічних проблем 
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ВАТ «Радикал» з бюджету міста Києва не виділялися, у 2017 році планується 

доопрацювати техніко-економічне обґрунтування демеркуризації промислового 

майданчику ВАТ «Радикал», в якому визначити варіанти вирішення питання та 

необхідні обсяги фінансування робіт. Після чого на державному рівні має бути 

прийнято рішення щодо джерел фінансування очисних робіт. 

 

2.10. Оборонна робота та мобілізаційна підготовка 

План на 2016 рік по відбору громадян на військову службу за контрактом для 

м. Києва становив 2 820 осіб. Відсоток виконання доведених планів у 2016 році – 

57,8%, у тому числі: 

у І кварталі 2016 року: плановий показник – 760 осіб (відсоток виконання – 

55,4%); 

у ІІ кварталі 2016 року: плановий показник – 690 осіб (відсоток виконання – 

52,2%); 

у ІІІ кварталі 2016 року: плановий показник – 720 осіб (відсоток виконання – 

59,6%); 

у ІV кварталі 2016 року: плановий показник – 650 осіб (відсоток виконання – 

64,8%). 

З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо перспективності військової 

служби у Збройних Силах України за контрактом у місті створено та діють 

72 Рекрутингові пункти, з них: стаціонарних – 54 од.; мобільних – 28 од. 

Головним управлінням Національної поліції у м. Києві спільно з районними в 

місті Києві військовими комісаріатами: 

проводилася роз’яснювальна робота щодо перспектив військової служби у 

Збройних Силах України за контрактом, тренінги і семінари серед трудових 

колективів підприємств, установ і організацій; 

виготовлено 5 500 комплектів агітаційних матеріалів та 2 550 тис. флаєрів, які 

розміщені в місцях проживання мешканців міста та на 88 підприємствах; 

розміщено: 140 біг-бордів, 160 сіті-сайтів та 150 метро-лайтів; 

219 учасників антитерористичної операції залучено до інформаційно-

роз'яснювальної роботи з відбору кандидатів на військову службу за контрактом при 

отримані адресної матеріальної допомоги на покриття житлово-комунальних послуг 

за програмою «Турбота»; 

проводилася безоплатна соціально-рекламна компанія на підприємствах 

торгівлі міста щодо комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями 

військової служби за контрактом з розміщенням рекламно-агітаційних матеріалів 

(аудіозапис, друкованих матеріалів), у тому числі в: торгово-розважальних центрах, 

торговельних, непродовольчих магазинах, супермаркетах. 

Інформаційні матеріали щодо вступу на військову службу за контрактом 

розміщено на веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністраціях. 

Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Київським міським 

військовим комісаріатом підготовлено План заходів з інформування населення щодо 

умов прийняття і проходження військової служби за контрактом та вступу до вищих 

військових навчальних закладів Міністерства оборони України для реалізації в 

подальшій спільній роботі. 

Відповідно до цього плану забезпечено щоденну трансляцію в ефірі 

комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» 
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4 відеороликів, наданих командуванням Національної гвардії України, про 

престижність військової служби. Зокрема, відповідно до узгодженого із 

Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) медіа-плану, ролики транслювалися 

6 разів на день впродовж березня-травня та вересня-грудня 2016 року. Також, в ефірі 

радіостанції «Київ-98 FM» у 2016 році транслювалися соціальні ролики про 

престижність військової служби за контрактом. Загалом більше 500 виходів, 

загальним хронометражем понад 3 години. 

Протягом весняного та осіннього призивів 2016 року призвано 1 206 громадян 

України на строкову військову службу, що становить 94,5% завдання на 2016 рік. 

Основними проблемними питання, які суттєво впливають на виконання 

завдань призову на строкову військову службу є: 

1. Зміна призовного віку, що значно звужує можливості призовного ресурсу. 

Відповідно до пункту 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за 

станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у 

військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного 

віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову 

службу. Указом Президента України від 17.02.2015 № 88/2015 «Про строки 

проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову 

військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році» визначено 

призовний вік від 20 до 27 років. 

Слід, зазначити, що у попередні роки переважну більшість призовників 

складали особи віком 18-19 років. Вони не навчалися у навчальних закладах, не мали 

високооплачуваної роботи, не були одружені, не мали дітей. 

В той же час, комплектування військовослужбовцями на військову службу за 

контрактом дозволяється з 18 років. 

На цей час переважна більшість осіб віком 20-22 роки навчаються у вищих 

навчальних закладах, решта вікової групи має роботу, яку не хоче втрачати, одружені 

та мають на своєму утриманні дітей. Відповідно вступати за призовом на строкову 

службу та отримувати значно менші кошти і не мати змогу забезпечувати свою сім'ю 

(оплата комунальних послуг, харчування, одяг тощо) ніхто з осіб призовного віку не 

бажає.  

Одночасно, соціальний захист осіб, що проходять строкову військову службу, 

на відміну від призову за контрактом чи мобілізацією суттєво відрізняється та не 

відповідає реаліям. 

2. Низька допомога працівників Національної поліції України з питання 

розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу. 

 

 

3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 

 

3.1. Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян 

За даними правоохоронних органів столиці у 2016 році кримінальних 

правопорушень зареєстровано на 1,5% більше ніж у 2015 році (145,3 тис. од. проти 

143,2 тис. од. відповідно). 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень зросла на 16,8% з 66 тис. 
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од. у 2015 році до 77,1 тис. од. у 2016 році. 

У місті Києві спостерігається збільшення кількість особливо тяжких 

кримінальних правопорушень на 6,2% (4 491 од. у 2016 році проти 4 229 од. у 

2015 році). Також зросла на 30,1% кількість тяжких кримінальних правопорушень 

(23 432 од. проти 18 014 од.), на 20,7% – середньої тяжкості (33 696 од. проти 

27 915 од.). Проте, зменшилося вчинення злочинів невеликої тяжкості на 2,5% 

(15 506 од. проти 15 901 од.). 

Значний ріст злочинності відбувся за рахунок злочинів проти власності, яких 

учинено на 36,7% більше ніж у 2015 році (54 177 од. проти 43 776 од.). 

У 2016 році встановлено осіб, які вчинили 14 071 кримінальних 

правопорушень. Відсоток розкриття вчинених кримінальних правопорушень за 

остаточними результатами досудового розслідування складає 15,5%.  

З метою покращання ефективності розкриття кримінальних правопорушень, 

стабілізації криміногенної ситуації та оперативного реагування на її загострення в 

місті Києві проведено 20 загальноміських оперативно-профілактичних операцій. 

В умовах сьогодення збільшилися обсяги витоку із зони проведення 

антитерористичної операції на сході України зброї, боєприпасів і вибухових речовин, 

які потрапляють до столиці, що призводить до вчинення значної кількості 

резонансних, кримінальних правопорушень. У 2016 році зареєстровано 513 (на рівні 

минулого року) кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, 

боєприпасами та вибуховими речовинами. Повідомлено про підозру в 

218 кримінальних провадженнях. До суду направлено 225 кримінальних проваджень. 

Вилучено 508 одиниць вогнепальної зброї. 

Працівниками поліції спільно зі Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації) 

забезпечується робота з попередження злочинності серед неповнолітніх. Зокрема, 

проведено чотири загальноміські профілактичні операції під умовними назвами 

«Канікули» (січень 2016 року), «Підобліковець» (лютий 2016 року), «Забезпечення 

публічної безпеки і порядку під час літнього оздоровлення та відпочинку дітей» 

(червень-серпень 2016 року), «Урок» (вересень 2016 року) та 334 превентивних 

заходи.  

У 2016 році: 

розслідувано 279 (361 – у 2015 році) кримінальних правопорушень, учинених 

неповнолітніми та малолітніми особами; 

до адміністративної відповідальності притягнуто 1853 дітей; 

у публічних місцях виявлено 1 476 (1 553 – у 2015 році) неповнолітніх, які 

займалися бродяжництвом та жебрацтвом, з них 20 поміщено до приймальника, 116 – 

поміщено до притулків для неповнолітніх та 37 – направлено на лікування у медичні 

заклади. 

У 2016 році здійснено 9 980 виїздів на сімейно-побутові конфлікти, розглянуто 

10 412 звернень від громадян про вчинення правопорушень у побуті. За вчинення 

насильства в сім’ї, передбаченого статтею 173-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, задокументовано 4 569 правопорушень. 

Із метою попередження конфліктів між забудовниками та мешканцями Києва 

на будівельних майданчиках на території міста у 2016 році Київським міським 

головою В. Кличком ініційовано та підписано Меморандум з керівництвом 

Національної поліції України про співпрацю у сфері забезпечення законності, 

правопорядку, порозуміння з громадськістю під час здійснення будівельної 
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діяльності у столиці від 14.09.2016 № 13.  

Для патрулювання міста київська міська влада передала Управлінню 

патрульної поліції у м. Києві 100 велосипедів, що закуплені за кошти спонсорів. 
 

Рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 334/334 затверджено Міську 

цільову комплексну програму профілактики та протидії злочинності в місті Києві 

«Безпечна столиця» на 2016-2018 роки. У 2016 році на виконання заходів програми 

передбачено та фактично виділено 110 млн грн. 

У 2016 році представниками Управління з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) прийнято участь у 3 службових розслідуваннях 

(перевірках). За результатами перевірок складені акти та передані керівництву 

Київської міської державної адміністрації відповідно до встановленого порядку. 

У 2016 році на «Лінію довіри» (електронна поштова скринька 

corruptionnet@ukr.net, телефони: 202-60-11, 096-588-11-88) надійшло 

712 повідомлень щодо можливих порушень антикорупційного законодавства 

посадовими та службовими особами структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті 

Києві державних адміністрацій, підприємств, установами та організаціями 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

Отримані повідомлення перевірялися працівниками Управління з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та/або направлялися за належністю 

для перевірки та прийняття відповідних рішень, в деяких випадках наведена 

інформація не стосувалася конкретної особи, не містила фактичних даних, які 

можливо перевірити. На повідомлення, що не відносяться до компетенції Управління 

з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадянам надавалися 

відповідні роз’яснення. 

У 2016 році складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією відносно посадових та/або службових осіб структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, а також підприємств, 

установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, з 

них: 

органами внутрішніх справ – 3 протоколи; 

Службою безпеки України – 1 протокол. 

За 2016 рік передано до правоохоронних органів 40 матеріалів аудитів 

Департаменту внутрішньо фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у 2015 році 

передано 57 матеріалів аудиту), з них за матеріалами аудитів, закінчених у 2016 році 

– 23. Всього, за інформацією, наявною в Департаменті внутрішньо фінансового 

контролю та аудиту, станом на 31.12.2016 за матеріалами аудитів зареєстровано 

92 кримінальних провадження, або вони долучені до матеріалів існуючих 

кримінальних проваджень. З них, за матеріалами аудитів, закінчених за 2016 рік – 

25 кримінальних проваджень. 

У місті Києві функціонує Антикорупційна рада при Київському міському 

голові, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Київського міського 
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голови. До складу Ради входять депутати Київської міської ради, державні 

службовці, представники громадськості. 

Щопівроку Кабінету Міністрів України надається інформація стосовно 

результатів виконання у 2016 році постанови Кабінету Міністрів України  

від 09.10.2013 № 740 «Про затвердження Порядку передачі місцевим державним 

адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня та їх 

повернення» (листи від 18.07.2016 № 008-274 та від 19.01.2017 № 008-42). 
 

Робота із зверненнями громадян проводилася у порядку, визначеному 

Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом 

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», постановами 

Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу із 

зверненнями громадян. 

У 2016 році до Київської міської державної адміністрації надійшло 

34 779 звернень громадян (78,3% порівняно з 2015 роком), з них письмових – 

20 741 од., усних – 14 038 од. Взято на контроль 19 990 звернень або 57,5%.  

Частка колективних звернень склала 14,1% від усіх звернень (4 887 од.). З 

урахуванням колективних звернень до Київської міської державної адміністрації 

звернулося 224 946 громадян, які порушили 51 622 питання. Значну кількість 

колективних звернень складають питання оплати квартир та комунальних послуг, 

благоустрою, поточного ремонту будинків, незадовільного опалення, встановлення 

лічильників, ремонту сантехнічного обладнання та комунікацій, незгоди із 

запланованим будівництвом, діяльності житлово-будівельних кооперативів та 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, роботи ЖЕКів, робота ліфтів, 

водопостачання, обстеження санітарно-технічного стану квартир, будинків, 

демонтажу МАФів, ремонту дахів, роботи дитячих закладів та закладів освіти тощо. 

Громадяни зверталися передусім із заявами щодо вирішення конкретних 

життєвих питань (92,6%), скаргами (7,3%), пропозиціями і зауваженнями (0,1%).  

Із загальної кількості звернень до Київської міської державної адміністрації 

безпосередньо від громадян надійшло 74,1%. Для розгляду до Київської міської 

державної адміністрації за належністю передано: із Адміністрації Президента 

України – 7%; з Кабінету Міністрів України – 3,4%; від народних депутатів України 

– 3,3%; з Генеральної прокуратури, міської та районних прокуратур – 2,5%; з 

Верховної Ради України – 1,9%; з інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, установ – 7,8% звернень громадян. 

Cеред основних питань, що порушують громадяни, чільне місце займають 

питання: 

комунального господарства та благоустрою – 37,6% загальної кількості. 

Найбільше звернень щодо оплати житлово-комунальних послуг (2 539 питань або 

13,1%), благоустрою, озеленення (1 882 питання або 9,7%), ремонту будинків, дахів, 

реконструкції будинків (1 706 питань або 8,8%), опалення та незадовільного 

теплопостачання (1 824 питання або 9,4%), роботи ЖЕКів (1 277 питань або 6,6%), 

водопостачання (1 177 питань або 6,1%), встановлення лічильників (939 питань або 
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4,8%), ремонту сантехнічного обладнання та комунікацій (703 питання або 3,6%), 

діяльності житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (668 питань або 3,4%), перебудови квартир, балконів, 

дверей, утримання житлового фонду (588 питань або 3%); 

соціального захисту – 15,1%. Найбільше звернень з питань надання 

матеріальної та гуманітарної допомоги (5 859 питань або 75%), надання субсидії 

(306 питань або 3,9%), призначення та виплати пенсій (257 питань або 3,3%), виплати 

різних допомог (211 питань або 2,7%), встановлення та відміна пільг соціально 

незахищеним верствам населення (144 питання або 1,8%); 

економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної 

політики та будівництва, підприємництва – 6,3%; 

житлового забезпечення – 5,5%. Найбільше звернень щодо надання житла 

(1 222 питання, або 43,3%), надання житла на пільгових умовах (567 питань або 

20,1%), надання службового та соціального житла (137 питань, або 4,9%), відселення 

з аварійних та старих будинків (85 питань або 3%), приватизації житла у будинках та 

гуртожитках (82 питання або 2,9%) та зарахування на квартирний облік (71 питання 

або 2,5%).  

охорони здоров’я – 4,9%. Громадяни найчастіше порушували питання надання 

матеріальної допомоги на лікування, оздоровлення, придбання ліків (1245 питань або 

48,7%), надання медичної допомоги (407 питань або 15,9%), діяльності медичних 

установ (280 питань або 11%), забезпечення медикаментами (151 питання або 5,9%) 

та санаторно-курортного лікування (115 питань або 4,5%) тощо. 

Особистий прийом громадян керівництвом Київської міської державної 

адміністрації проводиться відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення 

громадян» та графіка проведення особистого та виїзних прийомів громадян, 

затвердженого Київським міським головою В. Кличком. 

У 2016 році особисто Київським міським головою В. Кличком прийнято 

270 громадян, які подали 293 звернення. Всі звернення громадян перебувають на 

контролі Київського міського головою до остаточного вирішення. 

Серед тих, хто зазначив свою пільгову категорію під час відвідування 

особистого прийому Київського міського голови: родичів учасників 

антитерористичної операції – 25 осіб, інвалідів ЧАЕС – 9 осіб , учасників 

антитерористичної операції – 7 осіб, інвалідів ІІ групи – 5 осіб, учасників бойових 

дій – 5 осіб, членів багатодітних родин – 4 особи, дітей війни – 4 особи, учасників 

війни – 4 особи, інвалідів Великої Вітчизняної війни – 3 особи, інвалідів війни – 

3 особи, ветеранів праці – 2 особи, одиноких матерів – 2 особи, інвалідів І групи – 

1 особа, інвалідів ІІІ групи – 1 особа. Всі звернення опрацьовані відповідно до 

чинного законодавства.  

У 2016 році першим заступником, заступниками голови Київської міської 

державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) проведено: 

125 особистих прийомів громадян, на яких прийнято 345 осіб; 

37 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 80 осіб; 

51 пряма («гаряча») телефонна лінія, під час яких звернулося 42 громадянина. 

На інформацію, що надійшла від громадян під час прямих («гарячих») телефонних 

ліній, у разі потреби, готуються відповідні доручення та за результатами 

опрацювання заявникам надається письмова відповідь. 

Графіки особистого прийому громадян та проведення прямих («гарячих») 
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телефонних ліній керівництвом Київської міської державної адміністрації для 

інформування громадян розміщено у громадській приймальні Київської міської 

державної адміністрації, Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 

(http://kievcity.gov.ua/news/?c=140) та опубліковано у засобах масової інформації, 

зокрема, у газеті «Хрещатик». 

Відповідно до графіка, затвердженого Київським міським головою В. Кличком, 

працівниками управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено: 

130 виїзних дні контролю у районних в місті Києві державних адміністраціях, 

під час яких здійснювалася перевірка стану виконання доручень, наданих за 

результатами розгляду звернень громадян; 

56 перевірок організації роботи із зверненнями громадян, організації та 

проведення особистого прийому громадян, стану виконавської дисципліни по 

розгляду звернень громадян у 17 структурних підрозділах виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та у районних в 

місті Києві державних адміністраціях; 

12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на 

яких розглянуто 14 звернень громадян. 

Інформація про організацію роботи із зверненнями громадян у Київській 

міській державній адміністрації та вирішення порушених у зверненнях питань 

щоквартально оприлюднюється у комунальних засобах масової інформації та на 

Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 

(http://kievcity.gov.ua/news/?c=140). 

У Київській міській державній адміністрації проводиться робота, спрямована 

на підвищення рівня правової освіти киян, роз’яснення конституційних прав і свобод 

людини, повноважень органів державної влади шляхом проведення прямих 

телефонних ліній, впроваджених у Київській міській державній адміністрації та 

районних в місті Києві державних адміністраціях, виступів у програмах місцевого 

телебачення та радіо, публікацій в районних газетах коментарів юристів тощо. 

Мешканці міста мають можливість надсилати свої пропозиції та зауваження щодо 

організації роботи міської та районної влади. 
 

У 2016 році відповідно до Національного класифікатора ДК 019-2010 

«Класифікатор надзвичайних ситуацій» класифіковано та зареєстровано 

9 надзвичайних ситуацій техногенного характеру, внаслідок яких 8 людей загинуло 

та 9 людей травмовано. 

Також за звітний період зареєстровано 2 099 небезпечних подій (які не 

кваліфіковані як надзвичайні ситуації, але за своїми наслідками становили чи могли 

спричинити загрозу життю або здоров’ю населення та завдати матеріальних збитків), 

в тому числі 1 949 техногенного характеру (аварії на транспорті, системах 

життєзабезпечення, пожежі тощо) та 61 соціального характеру (в тому числі нещасні 

випадки з людьми). 

У 2016 році в місті Києві зареєстровано 4 253 пожежі (у 2015 році – 5 130), на 

яких загинула 51 особа (у 2015 році – 54 особа). Прямі матеріальні збитки від пожеж 

склали 85,3 млн грн проти 87,9 млн грн у 2015 році. Побічні збитки склали 

178,4 млн грн. За рік було врятовано майна на суму 352,3 млн грн. 

Станом на 01.01.2017 в Департаменті міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
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міської державної адміністрації) обліковувалося 521 сховище цивільного захисту  

ІІ – ІV класів усіх форм власності, а саме:  

295 – сховищ державної власності;  

125 – комунальної власності міста Києва;  

101 – приватної власності. 

Стан сховищ при проведенні щорічної комплексної перевірки оцінено як: 

«готові» 205 сховищ цивільного захисту (39,4% загальної кількості), «обмежено 

готові» – 220 (42,2%), «не готові» – 96 (18,4%). 

У 2016 році проведено узагальнення матеріалів технічної інвентаризації 

169 сховищ комунальної та приватної власності, які розташовані на території 

м. Києва. Станом на 01.01.2017 проведено інвентаризацію 295 сховищ цивільного 

захисту, що складає 57% загальної кількості. 

Відповідно до плану комплектування Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва слухачами на 2016 рік, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.01.2016 № 42 «Про затвердження 

Плану заходів цивільного захисту на 2016 рік» у 2016 році пройшли навчання 

2 038 осіб, що складає 95% від плану. 
 

За даними Регіонального відділу адміністрування державного реєстру виборців 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) кількість виборців в м. Києві станом на 31.12.2016 становила 

2 173 019 осіб, що на 0,4% менше минулорічного показника (станом на 01.01.2016 – 

2 180 700 осіб). Станом на 19.01.2017 кількість виборців в м. Києві становить 

2 171 991 осіб. 

У 2016 році управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної 

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) отримано 5 147 запитів на надання публічної інформації, на 

які надано 5 110 відповідей (99,3% отриманих запитів). Також отримано 8 скарг щодо 

недотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 

«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних» апаратом та структурними підрозділами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 

01.01.2017 оприлюднено 110 наборів даних у форматі відкритих даних 

(http://data.gov.ua/). 

 

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 регіоні 

За даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.01.2016 

зареєстровано 10 145 громадських об’єднань та 3 700 благодійних організацій, спектр 

діяльності яких охоплює всі сфери суспільного життя, що на 2,1% та 4,1% менше ніж 

у 2015 році відповідно. У 2015 році спостерігається зменшення кількості 

зареєстрованих організацій громадянського суспільства (далі – ОГС), що пов’язане зі 

зміною в 2015 році методики обрахунку кількості суб’єктів господарювання за 

різними організаційно-правовими формами. 

У 2016 році структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської 
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ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалася активна співпраця зі 

145 громадськими організаціями Київської міської державної адміністрації. 

Районні в місті Києві державні адміністрації співпрацювали з більше ніж 

200 громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями за різними 

напрямками роботи.  
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 17.07.2015 № 696 затверджено персональний 

склад Громадської ради при Київській міській державній адміністрації. У 2016 році 

133 члени, що делеговані об’єднаннями громадян, представляли інтереси киян в усіх 

сферах розвитку міста Києва.  

У районних в місті Києві державних адміністраціях сформовано відповідні 

громадські ради з числа представників об’єднань громадян.  

На виконання Указу Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 «Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 05.07.2016 № 503 затверджено персональний склад Координаційної 

ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та 

проведено 2 її засідання. 

У 2016 році розроблено та затверджено Київським міським головою 

В. Кличком План заходів щодо реалізації в місті Києві у 2016-2017 роках 

Національної стратегії сприяння розвитку громадського суспільства в Україні. Звіт 

про виконання у 2016 році Плану заходів щодо реалізації в місті Києві у  

2016 – 2017 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні у встановленому порядку розміщено у відповідному розділі 

офіційного інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації 

(https://kievcity.gov.ua/files/2017/1/23/ZvitGromSusp2016.pdf).   
 

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» усі проекти регуляторних актів з аналізом 

регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення у 2016 році розміщені на 

Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 

(https://kievcity.gov.ua/content/36_reguljatorna-dijalnist.html) з метою одержання 

зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань для 

недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів. 

У 2016 році оприлюднено 42 проекти регуляторних актів – рішень Київської 

міської ради (із них 7 проектів повторно оприлюднені) та 25 проектів регуляторних 

актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з відповідним повідомленням про оприлюднення та 

аналізом регуляторного впливу.  

На Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 

(https://kievcity.gov.ua/news/?c=148) у 2016 році оприлюднено 43 звіти про результати 

відстеження результативності регуляторних актів (проектів регуляторних актів): 

розпоряджень (проектів розпоряджень) виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); рішень (проектів рішень) Київської 

міської ради, а саме: 

https://kievcity.gov.ua/content/36_reguljatorna-dijalnist.html
https://kievcity.gov.ua/news/?c=148
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11 – звітів про результати періодичного відстеження результативності; 

15 – повторне відстеження результативності; 

17 – про проведення базового відстеження результативності проекту 

регуляторного акта. 

У 2016 році обговорення в електронній рубриці «Громадське обговорення 

проектів нормативно-правових актів» (projects.kievcity.gov.ua) розміщено 

144 проекти нормативно-правових актів відповідно до вимог Порядку проведення 

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». З 

них: 83 проекти пройшли обговорення до 31.12.2016; 61 проект проходив 

обговорення з листопада 2016 до січня 2017 року.   

До обговорення зазначених проектів нормативно-правових актів долучилися 

близько 26,5 тисяч користувачів Єдиного веб-порталу територіальної громади 

м. Києва, надавши більше 6 тисяч пропозицій, зауважень та власних редакцій 

проектів. 
 

У 2016 році у м. Києві громадянами та об’єднаннями громадян проведено 

близько 4 000 масових заходів, серед яких: 

масові заходи мирного характеру з нагоди державних свят, а саме: Дня 

Соборності України та Дня пам’яті Героям Крут, вшанування пам’яті загиблих 

Героїв Небесної Сотні, 202 річниці від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка, з нагоди Дня пам'яті та примирення і 71 річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, Дня Конституції України, 25 річниці Незалежності України, 

вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Дня захисника Вітчизни та 74-ї річниці 

створення Української повстанської армії, Дня вшанування пам’яті жертв 

голодоморів в Україні 1932-1933 років, Дня Гідності та Свободи; 

акції протестного характеру з метою вирішення проблемних питань біля 

адміністративних приміщень органів державної та судової влади, правоохоронних 

органів, а саме: біля Адміністрації Президента України проведено 160 акцій, біля 

Верховної Ради України 190, біля Кабінету Міністрів України155 та біля Київської 

міської державної адміністрації – 160. 

Найбільш масовими і резонансними були: 

безстрокові мирні акції протесту «Банківський бунт» вкладників збанкрутілих 

банків «Хрещатик» та «Михайлівський» з вимогами подолати корупцію в банківській 

системі країни, захистити кошти клієнтів, які розміщені в банках і заборонити банкам 

використовувати кошти вкладників; 

акції солідарності чорнобильців на захист своїх прав, організовані 

Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль України» з 

вимогами від влади поліпшити пенсійне забезпечення чорнобильців; 

Всеукраїнська попереджувальна акція протесту студентів та молоді під гаслом: 

«Стипендію усім студентам, хто успішно навчається! Контрактники і бюджетники 

мають рівні права на стипендію!», основними гаслами якої були отримання 

стипендії, доступна освіта, забезпечення гуртожитками, охорона здоров'я, соціальний 

захист; 

акції протестів біля російських представництв підприємств та організацій у 

м. Києві, з вимогами припинити їх діяльність на території України; 

акції щодо дій влади навколо зони антитерористичної операції, зокрема, на 
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Майдані Незалежності пройшло Віче, у резолюції якого зазначалося, що «Українська 

влада не відповідає критеріям і вимогам Майдану; 

протести проти забудови столиці, а саме: проти забудови біля станції метро 

«Героїв Дніпра»; проти будівництва на території парку «Супутник»; проти забудови 

біля озера Качиного; проти будівництва на березі Дніпра, яке здійснює ДК «Укрбуд»; 

проти будівництва за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 9; біля Адміністрації 

Президента України за збереження київських лісів (Биківнянського, Біличанського та 

Голосіївського) від незаконних забудов; біля прокуратури Печерського району м. 

Києва (Київської місцевої прокуратури № 6) відбулася акція «Ні! - знищенню 

дитячого садка!», на вул. Анрі Барбюса, 28; проти забудови кінцевої зупинки 

трамваю № 3 (біля Кільцевої дороги, Борщагівка); на захист історичного вигляду 

Андріївського узвозу; місцеві мешканці, які борються проти ущільнювальної 

забудови, провели пікетування пленарного засідання Верховної Ради України з 

вимогою створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування незаконних забудов у 

м. Києві; проти незаконного захоплення дворів, парків і скверів будівельними 

компаніями;  

акції на захист малого бізнесу, а саме, біля станції метро «Харківська» 

протестували проти знесення ринку; проти знищення МАФів біля станції метро 

«Політехнічний інститут» та на ринку біля станції метро «Оболонь»; близько 

300 осіб протестували проти заборони продажу алкоголю у малих архітектурних 

формах Києва та проти зносу МАФів; зупинити демонтажі в Гідропарку та 

відсторонити народного депутата України Д. Білоцерковця від кураторства 

демонтажів МАФів;  

акції зоозахисників «Досить покривати живодерів!» з гаслом: «Це наші друзі і 

вони теж хочуть жити», «Зупиніть бійню бездомних тварин». 

Найбільш впливовими у суспільно-політичному житті міста Києва є міські 

осередки політичних партій (блоків): «Блок Петра Порошенка «Солідарність», 

ВО «Батьківщина», міський осередок Радикальної партії, а також політичні сили 

правого спрямування. 

 

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. Найбільшою етнічною 

спільнотою є українці – 2 110 767 осіб або 82,2%, 17,8% – відносяться до 

національних меншин, серед яких етнічні росіяни складають 337 323 особи (13,1% 

всього населення). Також в місті Києві проживали: євреї – 17 962 особи (0,7%); 

білоруси - 16 549 (0,6%), поляки – 6 924 (0,3%), вірмени – 4 935 (0,2%), 

азербайджанці – 2 567 (0,1%), татари – 2 451 (0,1%), грузини – 2 352 (0,1%) та інші. 

Права національних меншин у місті Києві реалізуються через утворені ними 

громадські організації. Станом на початок 2017 року в місті Києві їх налічувалося 

більше 90. Крім того, у м. Києві діють 12 центрів культур національних меншин, 

видаються газети, функціонують театри, художні колективи, навчальні заклади з 

вивчення та навчанням мовами національних меншин. 

Переважна більшість громадських організацій тісно співпрацюють з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, займають конструктивну, виважену 

позицію, беруть активну участь у процесах побудови громадянського суспільства. 

Так, при Київській міській раді діє Рада національностей, до складу якої 
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входять представники 51 громадської організації національних меншин. У 2016 році 

проведено 3 засідання Секретаріату Ради національностей. 

Серед великої кількості етнічних громад найактивнішими як у царині 

збереження і розвитку власних національних культур, так і у величині внеску у 

розвиток міста є: Азербайджанська, Болгарська, Вірменська, Гагаузька, Грузинська, 

Єврейська, Корейська, Німецька, та Польська етнічні громади. 

У рамках реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та 

забезпечення прав національних меншин у місті Києві за підтримки міської влади у 

2016 році проведено низку заходів, серед яких найбільш значущими є: 

в рамках Міжнародного дня рідної мови: 

 День болгарської мови «Слово до слова – зложиться мова» у Центральній 

дитячій бібліотеці ім. Т. Шевченка;  

 День грецької (румейської) мови «Мова – це теж батьківщина» у 

приміщенні спеціалізованої школи з поглибленим вивченням грецької мови «Еллада» 

№ 94; 

 День азербайджанської мови «Лунай, звучи, материнська мова» у 

приміщенні школи вихідного дня Азербайджанського культурного центру 

ім. Мусліма Магомаєва; 

 Свято кримськотатарської мови у Центральній дитячій бібліотеці 

ім. Т. Шевченка; 

національні зустрічі «Об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування 

щодо захисту прав і законних інтересів ромської громади» у рамках програми 

РОМЕД-2 за сприяння Ради Європи та Представництва Європейського Союзу в 

Україні; 

конкурс читців творів Великого Кобзаря мовами національних меншин серед 

школярів та студентів м. Києва під гаслом «З Кобзарем у серці»; 

відкриття – презентацію азербайджанської недільної школи при 

Азербайджанському культурному центрі ім. Мусліма Магомаєва. 

фестиваль «Французька весна» за підтримки Посольства Франції в Україні та 

Французького інституту культури в Україні; 

вечір пам’яті першого президента Асоціації курдських громадських 

організацій «Мідія» Т. Мамояна. 

концерт «Перлини Дунаю» з творів угорських композиторів за підтримки 

Посольства Угорщини в Україні. 

урочисту мусульманську молитву до Міжнародного дня безневинних дітей-

жертв агресії; 

відкриття Музею етнічних німців міста Києва (вул. Володимирська, 37, офіс 

14) за сприяння Центру німецької культури «Widerstrahl»; 

ХІХ Міжнародний театральний фестиваль «Мандруючі зірки» з нагоди  

100-річчя від дня смерті видатного єврейського письменника Шолом-Алейхема; 

Міжнародного фестивалю єврейської музики і танцю «Jewish Art Fest»; 

Дні польського кіно; 

захід «Альянс міст і регіонів України з розвитку ромських ініціатив» тощо. 

У столиці спостерігався високий рівень міжнаціональної толерантності, фактів 

обмеження прав та свобод за національною ознакою, проявів національної 

нетерпимості та загострення міжнаціональних відносин у 2016 році не виявлено. 
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3.4. Релігійна ситуація 

За даними Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у м. Києві станом на 01.01.2017 діють 

1 236 релігійних організацій, у тому числі: зареєстрованих – 1 167; поза 

реєстрацією – 40. Також, у столиці діють: 53 релігійні центри, 25 управлінь, 

894 релігійні громади, 28 монастирів, 21 братство, 105 місій, 44 духовних навчальних 

заклади. При релігійних організаціях м. Києва діють 235 недільні школи.  

Найбільші за чисельністю є релігійні організації:  

Української православної церкви – 314;  

Української православної церкви – Київський патріархат – 161; 

релігійних організацій протестантського напрямку – 62; 

релігійні громади євангельських християн – 74; 

Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів – 70; 

Повного Євангелія – 59; 

релігійних організацій харизматичного типу – 41; 

мусульманські - 30. 

Релігійні організації м. Києва для своєї богослужбової діяльності 

використовують 266 культових будівель та пристосованих для богослужінь 

приміщень. Серед функціонуючих культових споруд – 49 пам’яток архітектури. 

Рівень забезпеченості культовими спорудами релігійних громад становить 

21,9%, зокрема: релігійні громади Української православної церкви забезпечені 

культовими та пристосованими під молитовні приміщеннями на 29,3%. Українська 

православна церква Київського патріархату – 23,1%, Українська автокефальна 

церква – 16,1%, Римсько-католицька церква – 14,8%, Українська греко-католицька 

церква – 30%, Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів – 

11,8%, Українська уніонна конференція адвентистів сьомого дня – 20,8%.   

У столиці діє Київська міська рада церков і релігійних організацій, яка 

утворена як консультативно-дорадчий орган для об’єднання зусиль управлінь і служб 

м. Києва та релігійних організацій щодо сприяння у вирішенні питань подальшого 

розвитку духовної та культурно-історичної спадщини, координації міжцерковного 

діалогу. 

Для висвітлення своєї діяльності релігійні громади використовують 

46 періодичних видань.  

У 2016 році Департаментом здійснено ряд заходів щодо об’єднання потенціалу 

Київської 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, забезпечено підготовку та 

проведення свята Різдва Христового, Водохреща, свята Світлого Христового 

Воскресіння (Великодня), а також духовно-культурних, мистецьких та 

організаційних заходів з відзначення у столиці Дня хрещення Київської Русі – 

України тощо. 

Завдяки виваженій політиці Київської міської влади щодо Церков і релігійних 

організацій у столиці відсутні міжконфесійні протистояння, зокрема у сфері 

майнових відносин. 
 

3.5. Інформаційна діяльність 

Впродовж 2014-2016 років підтримка електронних та друкованих засобів 

масової інформації, засновниками яких є Київська міська рада, здійснювалася в 
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рамках міської цільової програми на 2011-2015 роки «Київ інформаційний» (рішення 

Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 841/7077) та міської цільової 

програми на 2016-2018 роки «Київ інформаційний» (рішення Київської міської ради 

від 14 квітня 2016 року № 333/333).  

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) спрямовує, координує та контролює 

у межах своїх повноважень роботу підпорядкованих комунальних підприємств: 

комунального підприємства «Вечірній Київ», комунального підприємства Київської 

міської ради «Телекомпанія «Київ», комунального підприємства «Радіостанція 

«Голос Києва».  

 

У 2016 році проведено: 

піплометричне дослідження аудиторії телеканалу «Київ», за результатами 

якого середньодобова частка телеканалу «Київ» по аудиторії Київ 18+ на кінець 2016 

року становила 0,53%, а середньодобова кількість контактуючих з ефіром 

телекомпанії глядачів – 948 355 осіб; 

дослідження сприйняття киянами радіостанції «Радіо Київ 98фм» в цілому та 

окремо з інформаційного та музичного наповнення, відповідно до якого слухачі 

«Радіо Київ 98фм» на 10% більше довіряють діяльності міської влади ніж слухачі 

інших радіостанцій. Стосовно музичного наповнення, то річний перехід від 

популярної музики до музики українських виконавців позитивно сприймається 

киянами.  

На сьогодні «Радіо Київ 98фм» є лідером серед інформаційних радіостанцій 

(денна аудиторію – 130,14 тисяч чоловік). 

Комунальне підприємство «Вечірній Київ» забезпечує видання офіційного 

вісника Київської міської ради «Хрещатик» тричі на тиждень та суспільно-

політичного тижневика «Вечірній Київ».  

Таблиця 37 

Загальний наклад вісника Київської міської ради «Хрещатик»  

та тижневика «Вечірній Київ» 
 

 
Одиниці 

виміру 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Вісник Київської міської ради «Хрещатик» прим. 620000 504000 190000 

Тижневик «Вечірній Київ» прим. 856300 304400 396800 
 

У 2016 році модернізовано web-портал тижневика «Вечірній Київ» 

(vechirniykiev.com.ua), в частині впровадження нової системи адміністрування і 

набору тематичних модулів (фото- та відеогалерея, можливість опитування та 

голосування тощо).  

У 2016 році також продовжував функціонувати Єдиний веб-портал 

територіальної громади міста Києва (http://kievcity.gov.ua/) та постійно здійснювалося 

його наповнення: здійснено близько 9 300 публікацій, у тому числі у рубриках: 

«Проекти нормативно-правових та інших актів» – 4 100, «Розпорядження» – 2 670, 

«Оренда» – 100 тощо. 

Крім того, створено та активно використовувалися сторінки у соціальній 

мережі Facebook для поширення суспільно корисної інформації. Зокрема, на 

підтримку інформаційних кампаній з популяризації української мови та читання, до 
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Дня Києва, Дня Європи в Києві, Дня Соборності, Дня Незалежності, святкування 

Нового року у Києві тощо, створено та постійно оновлюються тематичні сторінки: 

«Київ україномовний», «День Європи в місті Києві», Департамент суспільних 

комунікацій.  
 

В рамках виконання міської цільової програми на 2016-2018 роки «Київ 

інформаційний», завдань центральних органів влади щодо реалізації державної 

інформаційної політики у 2016 році Департамент суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) забезпечив: 

проведення та підтримку 18 міжвідомчих інформаційно-комунікативних 

кампаній за участю інститутів громадянського суспільства; 

розміщення в аудіовізуальних засобах масової інформації 20 сюжетів 

соціальної реклами.  
 

Для всебічного висвітлення заходів у сфері інформаційної безпеки 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) залучає комунальні засоби масової 

інформації, інформаційні та комунікативні ресурси органів державної влади, 

місцевого самоврядування, муніципальних закладів, що дозволяє сегментувати 

цільові аудиторії, підвищити ефективність процесу інформування та просвітницької 

діяльності, прозорість інформаційної політики, сприяє збільшенню суспільної довіри. 

Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки орієнтовані виключно на 

легальні канали поширення інформації. Проте, існують так звані «сірі» і «чорні» 

канали поширення медіа контенту. Зокрема, це - «піратський» доступ до платних 

пакетів супутникового ТБ, незаконна трансляція в мережах Інтернет-провайдерів, 

коли використовується статус «тестового мовлення». Як наслідок, неможливість 

протидіяти провокаціям та інформаційним диверсіям за допомогою мас-медіа, які 

працюють поза законом та поширюють провокативну інформацію держави-агресора. 

В умовах гібридної війни з боку Російської Федерації стратегічно важливими є 

такі питання як: зміцнення матеріально-технічної бази комунальних засобів масової 

інформації, проведення інтегрованих інформаційних кампаній за участю структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), розширення дискусійного поля з метою поширення ключових 

меседжів та проведення фахових соціологічних досліджень, розвиток цифрових 

комунікацій, залучення лідерів громадської думки, експертів, фахівців, що 

користуються суспільною довірою та мають велику кількість фоловерів у соціальних 

мережах. 
 

З метою удосконалення механізмів управління розвитком столиці 

виконувалися завдання Комплексної міської цільової програми «Електронна 

столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

02.07.2015 № 654/1518, а саме здійснювалася розробка сучасних інформаційних 

технологій та їх впровадження в практику роботи структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, 

організацій та установ територіальної громади м. Києва, збільшено кількість 

інформаційних сервісів для відкритості органів виконавчої влади та забезпечення 

контролю громадян за їх діяльністю.  

https://www.facebook.com/kyiv.ukr.mova/?fref=ts
https://www.facebook.com/EuropeDayinKyiv/?fref=ts
https://www.facebook.com/EuropeDayinKyiv/?fref=ts
https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/?fref=ts


87 
 

У 2016 році: 

модифіковано та розширено функціональні можливості офіційного інтернет-

порталу Київської міської державної адміністрації https://kievcity.gov.ua/ (створено 

нові сервіси, такі як «Інформування громадян», який забезпечує мешканців міста 

інформацією про надзвичайні події в місті, зміни руху транспорту, перекриття доріг 

тощо шляхом надсилання повідомлень електронною поштою та СМС); 

удосконалено роботу сервісу «Електронні петиції», який є простим механізмом 

забезпечення участі громадян в житті міста та їхнього впливу на діяльність органів 

виконавчої влади, покращення облаштування Києва, інші міські процеси щодо 

розвитку столиці.  

розроблено інформаційно-аналітичну систему «Управління майновим 

комплексом територіальної громади міста Києва» із запровадженням єдиної 

архітектури програмно-технічної платформи з геоінформаційною (ГІС) складовою. 

(створено портали відстеження комунальної техніки, розміщення незаконних 

забудов, розміщення незаконної реклами тощо); 

здійснено розробку єдиної інформаційно-аналітичної системи медичних 

закладів міста, удосконалено медичний портал з відображенням на карті медичних 

закладів та інформації про них, надано можливість отримання інформації про 

наявність ліків в медичних закладах та аптеках, про наявність соціальних ліків в 

аптеках, отримання повідомлень про надходження соціальних ліків тощо. 

 

 

4. СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА  

 

Аналітична записка про соціально-економічний розвиток м. Києва у 2016 році 

підготовлена за результатами аналізу динаміки показників квартальної оцінки 

соціально-економічного розвитку м. Києва за визначеними напрямами відповідно до 

додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про 

затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики». 
 

Економічна ефективність 

У 2016 році промисловість міста Києва продемонтрувала прискорення 

зростання виробництва: індекс промислової продукції підприємств м. Києва по 

відношенню до 2015 року становив 104,2% (по Україні 102,4%).  

Зростання відбулося за видами діяльності: «Переробна промисловість»  

(на 3,7%) та «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»  

(на 7,3%). 

Зростання виробництва на підприємствах переробної промисловості міста 

Києва забезпечувалося, зокрема: 

високою активністю у сфері будівництва (на 23,5%), завдяки чому зріс попит 

на залізобетонну продукцію; 

збільшенням прибутків підприємств міста Києва, у тому числі у сферах 

промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі; 

відновленням купівельної спроможності населення (у 2016 році зростання 

роздрібного товарообороту підприємств становило 6,3% до попереднього року); 

відсутністю значних коливань курсу гривні в країні. 
 

Позитивна динаміка розвитку переробної промисловості формувалася за 
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рахунок зростання випуску продукції за наступними видами економічної діяльності: 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування – на 7,8% за рахунок виробництва схем друкованих 

змонтованих – на 12%; конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, 

профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію – на 10,5%, у тому 

числі на ВАТ «ДБК-3» (виготовлення арматури для будівництва), 

КВП ПАТ «Київметробуд» (підприємство має велику промислову базу та виготовляє 

металеву продукцію для власних потреб), ТОВ «Бетон комплекс» (виготовлення 

тротуарної плитки (металоконструкцій)), ТОВ «П’ятий елемент» (виготовлення 

металевих конструкцій та художня ковка), ПП «Меткон» (кування, штампування, 

карбування, порошкова металургія).  

Крім вищезазначених факторів на зростання обсягів виробництва готових 

металевих виробів на цих підприємствах також вплинули збільшення обсягів збуту 

продукції та зростання цін на метал; 

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції – на 5,2% за рахунок збільшення виробництва розчинів бетонних, готових 

для використання – на 31,6%; у тому числі на ПАТ «Завод ЗБК ім. С. Ковальської», 

ПАТ «Дарницький завод ЗБК» (виготовлення залізобетонних конструкцій), 

ТОВ «Бетон сервис» (виготовлення сходових маршів, збірних залізобетонних лотків, 

перемичок, фундаментних блоків), ПрАТ «АДС Бетон» (виробництво бетонних 

розчинів, готових для використання); виробів для транспортування чи пакування 

продукції, з пластмас – на 13,5%; 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів –на 1,8% за рахунок збільшення виробництва препаратів лікарських, що 

містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони чи антибіотики – на 4,9%, у 

тому числі на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ВАТ «Київмепрепарат», 

ПАТ «Київський вітамінний завод»; препаратів лікарських, що містять пеніцилін та 

інші антибіотики – на 3%; 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 1,1% за 

рахунок збільшення виробництва приладів електричних сигналізаційних для захисту 

крадіжки або пожежі – на 70,2%, у тому числі на МП «Електрон» у формі ТОВ 

(розробка та виробництво систем і засобів технічної охорони); обладнання для миття, 

наповнювання, закупорювання пляшок та інших ємностей – на 8,9. 

За підсумками 2016 року продовження негативної динаміки 2015 року 

зафіксовано у наступних видах економічної діяльності: 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів – зменшення на 11,5% (в Україні збільшення – на 1,4%) за рахунок 

зменшення виробництва трикотажу спіднього – на 44,1%; білизни постільної – на 

42,5%; светрів, пуловерів, кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних та 

в’язаних – на 11%; 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність – зменшення на 9% (в Україні збільшення – на 0,8%) за рахунок 

зменшення виробництва етикеток з паперу або картону – на 17,4%; газет, які 

виходять менше 4 разів на тиждень – на 16,5%; 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – зменшення на 5,7% (в 

Україні збільшення – на 0,4%) за рахунок зменшення виробництва шампунів – на 

38,8%, в т. ч. на ТОВ «Супермаш», ТОВ «Карапуз», ТОВ «Алєс», ТОВ «Гренландія»; 

засобів косметичних для макіяжу або догляду за шкірою – на 19,3%; засобів мийних 
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та засобів для чищення – на 19,1%, у тому числі на СП «Єрохім», ТОВ «НВП «Гран», 

ТОВ «Алєс»;  

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – зменшення 

на 5% (в Україні збільшення – на 3,9%) за рахунок зменшення виробництва 

шоколаду та готових харчових продуктів з вмістом какао – на 13%, у тому числі на 

ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; хліба та хлібобулочних виробів – на 

6,4%, у тому числі на ПАТ «Київхліб». 

Негативний вплив на розвиток промисловості у 2016 році мали: 

суттєве підвищення цін на природний газ для підприємств комунальної 

теплоенергетики; подорожчання сировини, палива, допоміжних матеріалів;  

висока затратність виробництва, що спричиняє високу собівартість продукції; 

несприятлива цінова кон’юнктура та повільний процес переходу виробників на 

технічні європейські стандарти; недостатня активність іноземних та вітчизняних 

інвесторів; 

насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами низької якості; 

надмірне податкове навантаження на промислові підприємства м. Києва у 

зв’язку із застосуванням завищеного коефіцієнту функціонального використання 

земель промисловості, що призводить до збільшення податку на землю та рівня 

орендної плати за користування земельними ділянками для промислових 

підприємств у 2 рази, зменшення обсягу обігових коштів, падіння обсягів 

промислового виробництва; 

нездатність більшості підприємств до нагромадження власних коштів та 

одержання довгострокових кредитів від комерційних банків для розвитку 

інноваційної діяльності; відсутність пільгових режимів оподаткування для 

підприємств, що виробляють високотехнологічну та інноваційну продукцію. 

За наявними даними офіційної статистики обсяг реалізованої промислової 

продукції у розрахунку на одну особу населення у січні – листопаді 2016 року 

становив 45 577 грн (у січні – листопаді 2015 року – 38 193 грн). 

Протягом 2016 року у м. Києві в рамках заходів щодо стабілізації роботи 

промислового комплексу міста: 

налагоджено ініціативну кооперацію виробничих потужностей 

15 промислових підприємств міста з підприємствами Державного концерну 

«Укроборонпром» (реалізація договору між виконавчим органом Київської міської 

ради (Київською міською державною адміністрацією) та ДК «Укроборонпром» 

від 22.12.2015 з метою сприяння організації виробництва конкурентоспроможної, 

імпортозамінної продукції); 

залучено до виконання програми імпортозаміщення 24 підприємства 

Державного концерну «Укроборонпром», зокрема: ПАТ «Меридіан 

ім. С. Корольова» (виробництво безпілотних авіаційних комплексів); ПАТ «Маяк» 

(виробництво стрілецької та артилерійської легкої зброї, пристроїв спеціального 

призначення для авіаційної техніки; модернізація бронетехніки); ДПКБ «Луч» 

(виробництво переносних протитанкових комплексів); тощо (реалізація договору між 

Київською міською державною адміністрацією та ДК «Укроборонпром» 

від 22.12.2015). Триває пілотний проект модернізації виробництва та системи 

управління ДАХК «Артем» з метою імпортозаміщення російських комплектуючих, 

переорієнтації на західні ринки та перехід виробництва на стандарти НАТО; 

продовжувалася співпраця з науковцями (у рамках Договору з НАН України, 

Угоди з НТУ «Київська політехніка» та науковим парком «Київська політехніка», 
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Угоди з Національним університетом імені Т. Шевченка та науковим парком 

«Київська політехніка»). Зокрема, на базі «Об`єднання «Київська політехніка» за 

участю промислових підприємств створено та постачається до Збройних сил України 

безпілотні літальні апарати (ПАТ «Меридіан» ім. С. Корольова), міномети різного 

калібру та стрілецька зброя (ПАТ «Завод «Маяк»), а також наносупутник 

(ДП ВО «Київприлад»); 

розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України стосовно призупинення застосування коефіцієнту індексації 

нормативної грошової оцінки земель»; внесено зміни до рішення Київської міської 

ради від 03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Києва» щодо затвердження мінімальних 

значень показників локальних коефіцієнтів на місцезнаходження земельних ділянок 

(рішення Київської міської ради від 16.03.2016 № 217/217); прийнято рішення 

Київської міської ради від 28.07.2016 № 855/855 «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради 20.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві в частині встановлення податку на землю для підприємств 

виробників електричного устаткування на рівні 1%»; 

вперше у рамках пілотного проекту презентацій (виставок) вітчизняної 

продукції регіонів України у травні 2016 року проведено виставку-презентацію 

продукції київського товаровиробника «Зроблено в Києві»; 

продовжувалася робота щодо наповнення інформаційної системи 

«Промисловість і наука» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які 

плануюється закупити розпорядниками коштів бюджету м. Києва (у системі 

запроваджено автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі 

можливості промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу 

міського господарства у товарній продукції). Наразі вона містить відомості про 

10 529 видів продукції, що потрібна міському господарству, та інформацію про понад 

976 промислових підприємства м. Києва, які звітують до Головного управління 

статистики в м. Києві за формами 1-П та 1-ПЕ. Опрацьовувалося питання створення 

міжнародної версії Інформаційної системи англійською мовою з метою 

представлення можливостей київських промислових підприємств за межами України; 

проведено: 

 засідання Кластеру легкої промисловості щодо реалізації науково-

інвестиційних проектів Кластеру та обговорення презентації інвестиційних проектів 

«Шкіра і взуття спеціального призначення» (03.03.2016); 

 засідання комісії з розгляду результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва та державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської 

державної адміністрації, у 2015 році, за результатами якого напрацьовано відповідні 

доручення (10.03.2016); 

 виїзні наради на підприємства: ПАТ НВП «Сатурн» (розробка і поставка на 

експорт унікальної апаратури для радіотелескопів) (16.03.2016), ТОВ «Віаком» 

(виробництво електронних пристроїв та поставок електронних компонентів) 

(30.03.2016), ПрАТ «ІНДАР» (виробництво інсуліну, в т. ч. рекомбінантного, за 

власною унікальною запатентованою технологією) з питань виготовлення 

імпортозамінної продукції, збільшення обсягу поставок інсуліну для потреб киян 

(05.04.2016); ТОВ «Бішофіт Україна» (розробка та впровадження інноваційного 

опалювального обладнання з сучасними технологіями енергозбереження) щодо 
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перспективи участі підприємства у виконанні заходів міських програм з модернізації 

старого газового котельного обладнання (без переробки котла) шляхом заміни 

газового пальника на пелетний пальник українського виробництва з високим 

коефіцієнтом корисної дії (18.10.2016); 

 засідання Комісії з проведення конкурсу «Кращий експортер року» 

(визначено 14 переможців конкурсу серед 37 підприємств-експортерів міста Києва у 

8 галузях промисловості) (19.04.2016); 

 засідання за круглим столом щодо проблемних питань київських 

підприємств-експортерів та обміну досвідом успішних промисловців столиці в 

рамках II Національного форуму з підтримки експорту, який проводився Київською 

торгово-промисловою палатою (27.04 – 28.04.2016); 

 наради з питань погодження фінансового плану ДНВП «Захід» на 2017 рік 

та про хід реорганізації 6 державних підприємств шляхом приєднання до 

ДНВП «Захід», за результатами яких напрацьовано відповідні доручення (07.07.2016 

та 11.07.2016); 

 розширене засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва, під час якого, зокрема, розглянуто питання забезпечення 

потреби міського господарства у комунальній техніці (в т. ч. за рахунок закупівлі 

дорожньої техніки виробництва ТОВ «Київський механічний завод «Магістраль»), 

перспективи використання нової техніки в комунальному та дорожньому 

господарстві міста та визнано доцільним розроблення міської цільової програми 

забезпечення міста Києва комунальною технікою (19.07.2016); 

 зустріч керівництва Київської міської державної адміністрації з членами 

делегації бельгійської економічної місії в Україні та представником компанії 

SPAQUE, яка спеціалізується на вирішенні проблем відновлення територій 

покинутих промислових зон та сміттєзвалищ (21.09.2016); 

 спільну нараду представників Українського союзу промисловців і 

підприємців, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Асоціації роботодавців 

«Київ» щодо напрацювання рішень з оптимізації податкового навантаження на 

промислові підприємства м. Києва в частині сплати податку за право користування 

земельними ділянками (13.12.2016); 

 зустріч з представниками Програми Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ), на якій обговорено 

основні етапи розвитку співпраці виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з Агентством США з міжнародного 

розвитку, визначено напрямки взаємодії (22.12.2016); 

взято участь у: 

 розширеному засіданні Комісії з розвитку енергетики та енергозбереження 

за темою: «Енергоефективність та відновлювальна енергетика: плани та ініціативи на 

2016 рік», яке проходило в Українському союзі промисловців і підприємців 

(01.03.2016); 

 семінарі на тему: «Про досвід участі в Prozorro», який відбувся у Kyiv Smart 

City Hub за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та командою 

Prozorro Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (19.08.2016); 

 бізнес-форумі «Україна-Казахстан», в рамках якого, зокрема, обговорено 
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питання співпраці та участі київських промислових підприємств, установ та 

організацій у виставці «ЕКСПО 2017», що відбудеться у 2017 році у Казахстані 

(04.10.2016); 

 V Міжнародному форумі «Проблеми інноваційного розвитку та 

інформаційного суспільства», який відбувся в Українському інституті науково-

технічної і економічної інформації (20.10.2016); 

 засіданні за круглим столом за темою: «Індустріальні парки – інструмент 

регіонального розвитку та економічного зростання», яке проводилося Комітетом 

Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 

(25.10.2016); 

 роботі ХIV з’їзду Українського союзу промисловців і підприємців, на якому 

промисловою спільнотою країни було затверджено антикризові рекомендації для 

уряду, Національного комітету з промислового розвитку (10.11.2016); 

 роботі Другої міжнародної торгово-промислової конференції «Зони вільної 

торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів», яку було проведено під 

патронатом Кабінету Міністрів України, в рамках якої обговорено стан змін в 

економічній, митно-фіскальній, промисловій та інвестиційній сферах, питання 

інформаційної підтримки експорту, розвитку індустріальних парків та запровадження 

механізму державно-приватного партнерства (01.12 – 02.12.2016) тощо. 
 

У 2016 році підприємствами м. Києва виконано будівельних робіт на суму 

16 311,5 млн грн. Індекс будівельної продукції у 2016 році збільшився порівняно з 

2015 роком до 123,5% (у 2015 році – 83,4%). 

Фактично, цей вид діяльності, який характеризує інвестиційні процеси в 

економіці міста, у 2016 році продемонстрував найвищі темпи зростання серед інших 

видів економічної діяльності, що здійснюються у місті Києві. 

Позитивний вплив на динаміку будівельної діяльності у м. Києві у 2016 році 

мало: 

будівництво інженерних споруд (29% загального обсягу виконаних 

будівельних робіт), що стимулювало збільшення будівельних робіт на 30,8%; 

будівництво нежитлових будівель (27,3% загального обсягу) – збільшення 

будівельних робіт на 22,6%; 

будівництво житлових будівель (43,7% загального обсягу) – збільшення 

будівельних робіт на 19,7%. 

Основними позитивними факторами у звітному періоді були: 

покращення фінансового стану підприємств будівельної галузі; 

зростання у 2,1 раза порівняно із 2015 роком обсягів освоєних капітальних 

видатків за рахунок бюджетних коштів м. Києва (замовлення Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 22.12.2015 № 60/60 (із змінами) (далі – Програма). 

Довідково: частка освоєних капітальних видатків за рахунок бюджетних 

коштів (замовлення Київської міської державної адміністрації) відповідно до 

Програми у загальному обсязі виконаних у 2016 році будівельних робіт по м. Києву 

становила 35,6% проти 23,5% у 2015 році; 

ефект низької статистичної бази порівняння 2015 року у будівництві 

інженерних споруд та нежитлових будівель (у 2015 році – падіння на 14,2% та 

33,1% відповідно). 
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За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином:  

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

93,4% загального обсягу,  

роботи з поточного ремонту – 3,4%; 

роботи з капітального ремонту – 3,2%. 

У 2016 році, за оперативними даними, на об’єктах капітального будівництва 

(реконструкції) та капітального ремонту, які споруджуються за замовленням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у транспортній та соціально-гуманітарній сферах, житлово-

комунальному господарстві, сфері містобудівної політики та благоустрою, 

житловому будівництві освоєно 5 812,5 млн грн, в т. ч.: 

на об’єктах капітального будівництва – 3 579,9 млн грн; 

на об’єктах  капітального ремонту – 2 232,6 млн грн. 

Із загального обсягу освоєних коштів: 

за рахунок бюджету міста Києва освоєно 5 575,2 млн грн;  

за рахунок державного бюджету – 237,3 млн грн. 

За рахунок коштів державного бюджету проводилися роботи з: 

будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектору за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у сумі 162,7 млн грн 

(освоєно – 142,4 млн грн); 

проектування та реконструкції споруд очистки стічних каналізаційних вод і 

будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції 

аерації за рахунок державних капітальних видатків та залишку коштів Державного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 95,2 млн грн 

(освоєно  – 94,9 млн грн). 
 

Ціни на споживчому ринку м. Києва у грудні 2016 року порівняно з 

попереднім місяцем зросли на 0,8%, а порівняно з початком року – на 14% (в 

Україні – зростання на 0,9% та 12,4% відповідно).  

Таблиця 38 

Динаміка індексу споживчих цін по м. Києву, 

у % до грудня попереднього року 
 

 Жовтень 

2016 р.  

Листопад 

2016 р.  

Грудень 

2016 р.  

Індекс споживчих цін 110,6 113,1 114,0 

Зросли:                    Житло, воду, електроенергію, 

газ та  інші види палива 

142,5 154,0 154,0 

Алкогольні напої та тютюнові 

вироби 

114,7 115,3 118,4 

Послуги освіти 116,4 116,5 116,5 

Ресторани та готелі 111,7 112,4 112,5 

Транспортні послуги 109,1 110,3 110,9 

Послуги охорони здоров’я 108,4 108,9 108,8 

Відпочинок і культуру 107,1 108,0 106,1 

Предмети домашнього 

вжитку, побутову техніку та 

поточне утримання житла 

104,4 105,4 105,6 
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Продовження таблиці 38 

 Жовтень 

2016 р.  

Листопад 

2016 р.  

Грудень 

2016 р.  

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 

101,7 102,9 104,8 

Різні товари та послуги 103,5 104,6 104,0 

Послуги зв’язку 101,9 102,1 107,3 

Скоротилися:         Одяг і взуття 106,9 104,9 99,0 
 

Основні проінфляційні фактори: 

підвищення тарифів на комунальні послуги (подорожчали послуги з 

централізованого водопостачання (на 26,2%), каналізації (на 43,8%), постачання 

електроенергії (на 60%), гарячої води і опалення (у 1,04 раза)) та природний газ 

(на 15,4%); 

сезонні фактори (збільшення вартості освітніх послуг у зв’язку із початком 

нового навчального року; подорожчання молочних продуктів (у грудні 2016 року 

ціни на молоко по відношенню до грудня 2015 року зросли на 29%); 

підвищення цін на підакцизні товари, що створило ціновий тиск на внутрішній 

ринок (у грудні 2016 року ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби по 

відношенню до грудня 2015 року зросли на 18,4%); 

подальше збільшення цінового тиску на світовому ринку нафти та 

агропродукції, що призвело до збільшення вартості транспортних перевезень на 

10,9% через подорожчання палива і мастил на 21% та до підвищення собівартості 

сільськогосподарського виробництва; 

відновлення купівельної спроможності населення. 

Заходи, які вживалися протягом звітного періоду щодо стабілізації цінової 

ситуації на продовольчому ринку м. Києва: 

проводилися ярмарки з продажу сільськогосподарської та плодоовочевої 

продукції, до участі в яких залучено безпосередніх сільськогосподарських 

виробників з різних регіонів України. У 2016 році проведено 

2 741 сільськогосподарську ярмарку, на якій реалізовано 150,6 тис. тонн різної 

сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, в т. ч. плодоовочевої 

продукції – 75,3 тис. тонн, м’яса та м’ясопродуктів – 18,2 тис. тонн, риби та 

рибопродуктів – 6,2 тис. тонн, інших продовольчих товарів – 50,9 тис. тонн; 

з метою підтримки соціально незахищених верств населення продовжувалася 

робота щодо створення 200 об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними 

виробами, які користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві. Станом на 

01.01.2017 встановлено і функціонує 150 таких об’єктів роздрібної торгівлі (у 

2016 році встановлено 14). В цих об’єктах торгівлі ПАТ «Київхліб» відповідно до 

інвестиційних договорів забезпечує продаж хліба та хлібобулочних виробів за 

визначеними цінами: хліб «Український» вагою 0,95 кг – 5,25 грн, хліб «Пшеничний» 

вагою 0,65 кг – 4,05 грн, батон вагою 0,5 кг – 4,15 грн; 

здійснювався щотижневий моніторинг рівня середніх цін на основні види 

сільськогосподарської продукції, що реалізується на продовольчих ринках м. Києва. 
 

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

За наявними даними офіційної статистики у січні – вересні 2016 року 

підприємствами та організаціями міста Києва освоєно 58 406,1 млн грн капітальних 
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інвестицій (28,6% загального обсягу по Україні). Індекс капітальних інвестицій 

становив 93,4% до відповідного періоду попереднього року (у січні – вересні 2015 

року – 112,3% до рівня відповідного періоду 2014 року). 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку 2016 року 

становив 20 095,9 грн, що на 2,7% більше відповідного показника у 2015 році 

(19 559,2 грн).  

Зменшення обсягу капітальних інвестицій протягом січня – вересня 2016 року 

пояснюється, зокрема, зменшенням на 40% частки кредитних ресурсів (банківських 

та інших позик), освоєних підприємствами, відповідно до аналогічного періоду 

минулого року за рахунок згортання банківськими установами кредитних програм. 

Крім того, у 2015 році залучалися кошти іноземних інвесторів для впровадження 3G-

технологій (високошвидкісного мобільного Інтернету), тоді, як у січні – вересні 2016 

року відсутні масштабні інвестиційні проекти (зменшення освоєних коштів 

іноземних інвесторів на 88% порівняно з відповідним періодом минулого року). 

Станом на 01.10.2016 обсяг унесених прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) з початку інвестування в економіку міста становив 

24 628,5 млн дол. США (54,5% загальнодержавних обсягів (без врахування 

тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції). 

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 

до обсягу на початок 2016 року становив 111,7% (станом на 01.10.2015 – 99,1%). 

Станом на 01.10.2016 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку 

інвестування становив 8 623,5 дол. США, що на 627,2 дол. США або 7,8% більше 

відповідного показника станом на 01.10.2015. 

Збільшення обсягів іноземного акціонерного капіталу в економіку столиці 

протягом 9 місяців 2016 року відбулося в сферах фінансової та страхової діяльності – 

на 1 684,6 млн дол. США більше ніж в аналогічному періоді попереднього року, 

промисловості – на 162,3 млн дол. США, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів та мотоциклів –  на 124,5 млн дол. США, операціях з 

нерухомим майном – на 102,6 млн дол. США. 

За наявними даними офіційної статистики у м. Києві у січні – листопаді 

2016 року експорт товарів становив 7 662,7 млн дол. США і порівняно із січнем – 

листопадом 2015 року скоротився на 2,5%. При цьому, експорт у країни ЄС 

зменшився порівняно з січнем – листопадом 2015 року на 0,3%. Значне зростання 

експорту товарів спостерігалося до країн Азійського регіону (Таїланду, Швеції, 

Бангладеш, В’єтнаму). 

Причини скорочення експорту: 

недостатня конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових 

міжнародних ринках; 

диверсифікація ринків збуту не повною мірою компенсувала поставки 

продукції на традиційні напрями; 

зменшення експортних поставок на окремі групи товарів, що складають основу 

товарної структури експорту (мінеральних продуктів – на 50,3%, засобів наземного 

транспорту, крім залізничного – на 30%, продукції хімічної та пов’язаних з нею 

галузей промисловості – на 24,5%). 

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення за січень – 



96 
 

листопад 2016 року становив 2 635,8 дол. США (за січень – листопад 2015 року – 

2 714,9 дол. США) і збільшився проти відповідного періоду 2015 року на 3%. 

Київською міською владою у 2016 році в рамках активізації роботи у напрямку 

залучення інвестицій, у тому числі іноземних, з метою збільшення обсягу 

товарообігу на зовнішньому ринку: 

проведено Інвестиційний форум м. Києва за участю понад 500 осіб з 40 країн 

світу. У рамках форуму представлено близько 60 міських проектів (як історій успіху, 

так і для пошуку партнерів), вартість яких за попередніми наявними орієнтовними 

розрахунками перевищує 100 млрд грн (23.11.2016); 

продовжено роботу щодо забезпечення функціонування системи «єдине вікно» 

для реалізації інвестиційних проектів; 

проведено 13 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, за результатами яких 30 пропозицій 

включено до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій та оголошено 

інвестиційні конкурси за 9 проектами; 

укладено інвестиційні договори за 3 проектами на загальну суму 

177,8 млн грн; 

проведено 3 засідання робочої групи з підготовки проектів нормативно-

правових актів та інших документів з питань вдосконалення механізму залучення 

інвестицій, за результатами яких підготовлено пропозиції щодо внесення змін до 

проекту оновленого Положення про проведення інвестиційних конкурсів; 

розроблено інформаційно-аналітичну систему обліку інвестиційних об’єктів 

IAC «Інвестиційні об’єкти Києва» для автоматизації процесів управління 

інвестиційними проектами (проходить апробацію); 

підготовлено інвестиційні пропозиції (проекти) для участі м. Києва у проектах 

Європейського Інвестиційного Банку («Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України»; кредитна програма «Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України»); 

з метою чіткого розподілу повноважень у сфері державно-приватного 

партнерства у місті Києві між Київською міської радою та її виконавчим органом 

(Київською міською державною адміністрацією) та залучення приватних інвестицій 

для фінансування проектів у різних галузях економіки міста із застосуванням 

механізмів державно-приватного партнерства підготовлено рішення Київської 

міської ради «Про питання організації здійснення державно-приватного партнерства 

в місті Києві» від 07.07.2016 № 561/561; 

проведено закупівлю послуг щодо оброблення даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно – технологічною інфраструктурою; 

виготовлено відеоролик стосовно інвестиційного потенціалу м. Києва з 

анімацією та графікою «Kyiv – your business destination»;   

затверджено План заходів з просування інвестиційного та 

зовнішньоекономічного іміджу міста Києва на 2016-2017 роки, який передбачає 

застосування різноманітних засобів промоції для нарощування і підтримки каналів 

зв’язку з потенційними інвесторами, а також для підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості столиці (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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адміністрації) № 1372 від 29.12.2016); 

проводилася робота щодо активізації залучення міжнародної донорської 

допомоги, в рамках якої:  

 створено сторінку «Донорська допомога» на веб-порталі «InvestІnKyiv», на 

якій розміщено перелік міжнародних донорських фондів та організацій, проекти 

структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації та районних в 

місті Києві державних адміністрацій для залучення позабюджетних коштів;  

 проводилися заходи з відбору проектних пропозицій для розгляду 

міжнародним донорським фондам та організаціям; 

 забезпечено постійне інформаційне наповнення сторінок та редагування 

розділів тестової версії інвестиційного веб-порталу «InvestІnKyiv» 

(www.investinkyiv.gov.ua) (проведено закупівлю послуг щодо оброблення даних, 

розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення інформаційно – технологічною інфраструктурою); 

 взято участь у заходах із покращення позитивного інвестиційного іміджу 

столиці України. Зокрема, у засіданні Комісії з проведення конкурсу «Кращий 

експортер року» (27.04 – 28.04.2016), розширеному засіданні Антикризової ради 

громадських організацій України та Правління Української спілки промисловців та 

підприємців (10.06.2016), V шведсько-українському бізнес-форумі (13.06.2016), у IX 

Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, 

економічний розвиток» у м. Нова Каховка (30.09 – 01.10.2016), V Міжнародному 

форумі «Польський Бізнес День» (24.11 – 25.11.2016); 

у рамках роботи з реєстрації іноземних інвестицій: 

 здійснено державну реєстрацію 37 іноземних інвестицій, внесених до 

статутних капіталів підприємств м. Києва та на підставі договорів (контрактів) про 

спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; 

 зареєстровано 4 Договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність 

за участю іноземного інвестора; 

 оформлено 55 разових (індивідуальних) ліцензій на імпорт та експорт 

товарів суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано 

індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; 

 надано 144 консультації суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з 

питань реєстрації іноземних інвестицій, видачі разових (індивідуальних) ліцензій, 

ліцензій на експорт/імпорт товарів та державної реєстрації договорів про спільну 

інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; 

 повідомлено 335 суб’єктів підприємницької діяльності м. Києва щодо 

застосування (скасування), зміни виду спеціальних санкцій, передбачених ст.37 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» на підставі наказів 

Мінекономрозвитку України. 
 

Фінансова самодостатність 

Темп зростання загального фонду доходів бюджету міста Києва станом на 

01.01.2017 (без врахування субвенцій з державного бюджету) до відповідного 

періоду попереднього року дорівнював 152,7%. 

Зростання (на 52,7% або на 8 526,2 млн грн) пов'язане, в першу чергу, зі 

збільшенням надходжень по платі за землю майже в 2 рази (надходження у 2016 році 

становили 5 123,7 млн грн, у 2015 році – 2 644,6 млн грн).  

Також значне збільшення порівняно з попереднім роком відбулося по податку 
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на прибуток підприємств (на 84,5%), єдиному податку (на 62,3%) та податку на 

нерухоме майно (на 50,9%). 
 

Доходи бюджету міста Києва (без трансфертів) у розрахунках на одну особу 

населення станом на 01.01.2017 дорівнювали 8 496,7 грн. 
 

Станом на 01.01.2017 темп зростання податкового боргу за грошовими 

зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників 

податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято 

рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, становив 156,7%, що на 

648,2 млн грн більше порівняно з початком року. 

Збільшення податкового боргу відбулося по: 

податку на доходи фізичних осіб (за рахунок несплати самостійно 

задекларованих зобов’язань та штрафних санкцій та результатами річного 

декларування фізичними особами) (на 73,8 млн грн); 

платі за землю (на 245,5 млн грн). 

Зростання податкового боргу по платі за землю зумовлено несплатою 

підприємствами податкових зобов’язань за актами документальних перевірок, а 

також за рахунок самостійно нарахованих, але своєчасно несплачених платниками 

податків зобов’язань. 

Збільшення податкового боргу зумовлено щомісячним  нарощенням 

заборгованості підприємством-боржником ПАТ «Мостобуд», яка станом на 

01.01.2017 становила 48,6 млн грн. Наразі підприємство вийшло з процедури 

банкрутства, проводиться реалізація  його майна через біржу. 

Найбільшу заборгованість по платі за землю станом на 01.01.2017 мали 

підприємства: 

ПАТ «НВП «більшовик» – 73,1 млн грн; 

Національний комплекс «Експоцентр України» – 8,3 млн грн; 

ПАТ «АВЕРС» – 6,6 млн грн; 

ТОВ «Оріон Сервіс»  – 6,6 млн грн; 

ПАТ «ЕМЗ» – 5,1 млн грн; 

ПАТ «Київський завод гумових та латексних виробів» – 3 млн грн 

(підприємство-банкрут, по ньому проводиться ліквідаційна процедура); 

Автомобільне господарство будівельного управління Державного управління 

справами – 2,9 млн грн; 

ДП «КАРЗ» – 2,3 млн грн. 

Для покращення ситуації з наповнення бюджету та скорочення податкового 

боргу до бюджету м. Києва протягом 2016 року: 

районними в місті Києві державними адміністраціями щомісячно проводилися 

засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та 

інших надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

працювали робочі групи з відпрацювання питання повноти надходжень плати 

за землю до бюджету м. Києва; 

керівники підприємств, які не перераховують податок на доходи фізичних осіб 

до бюджету або перераховують його у незначних розмірах, заслуховувалися на 

засіданнях робочих комісій, які створені у Головному управлінні Державної 

фіскальної служби у м. Києві та в районних державних податкових інспекціях 

м. Києва; 

фахівцями районних державних податкових інспекцій м. Києва проводилася 
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відповідна роз’яснювальна робота з керівниками підприємств в телефонному режимі 

та направлялися листи - повідомлення про відповідальність за невиплату заробітної 

плати. За рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи підвищили 

рівень виплати заробітної плати 10 208 суб’єктів господарювання; надійшло 

додатково до бюджету 17,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб; 

на засіданнях міської та районних робочих груп з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості в м. Києві заслухано 4 241 керівник суб’єктів 

господарювання-юридичних осіб, в результаті підвищено рівень заробітної плати 

найманим працівникам 3974 підприємств, рівень надходжень податку на доходи 

фізичних осіб зріс на 5,6 млн грн; 

до підрозділів оперативного управління районних державних податкових 

інспекцій м. Києва передано 435 справ по підприємствах, які порушили 

законодавство про працю, з них підвищили рівень виплати заробітної плати 

100 суб’єктів господарської діяльності, до бюджету надійшло податку на доходи 

фізичних осіб у сумі 109,9 тис. грн; 

проведено 149 перевірок, з яких у 131 суб’єкта господарювання встановлено 

порушення чинного законодавства, у загальній сумі додатково нараховано 

28,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб; 

залучено до оподаткування 48 765 наймані особи, не оформлені належним 

чином працедавцями; 

залучено до державної реєстрації 28 014 фізичних осіб, сума сплачених 

податків якими становила – 14,3 млн грн. 

Робота, яка проводиться фіскальними службами міста та органами виконавчої 

влади, спрямована на легалізацію оплати праці, підвищення рівня виплати заробітної 

плати найманим працівникам та проведення заходів з подолання негативних 

тенденцій зростання податкового боргу. 
 

Ефективність ринку праці 

За наявними даними офіційної статистики за 9 місяців 2016 року по м. Києву 

рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 

організації праці) становив 6,4% до економічно активного населення відповідного 

віку (друге місце після Харківської області серед регіонів країни, де цей показник є 

найнижчим (в середньому по Україні – 9,2%)). Порівняно з аналогічним періодом 

2015 року у м. Києві відбулося зменшення рівня безробіття населення на 

0,4 відсоткових пункти.  

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 

організації праці) за 9 місяців 2016 року по м. Києву дорівнював 62,5% до населення 

відповідного віку, що на 6% більше ніж у середньому по Україні (56,5%). Порівняно 

з відповідним періодом 2015 року відбулося підвищення показника на 

0,2 відсоткових пункти. Серед регіонів країни у столиці показник рівня зайнятості 

населення залишається найвищим.  

За наявними даними Головного управління Пенсійного фонду України в 

м. Києві у січні – листопаді 2016 року у столиці створено 42 818 нових робочих місць 

(у січні – листопаді 2015 року – 70 476 нових робочих місць).  

За оперативною інформацією Головного управління Пенсійного фонду в 

м. Києві на тенденцію зменшення створення робочих місць вплинули: скорочення 

штатів працівників; «зарегульованість» на рівні держави процесу компенсації 

роботодавцям єдиного соціального внеску. 
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На стан столичного ринку праці впливають процеси, які відбуваються у 

політичній та соціально-економічній сферах країни. Зокрема: 

основні: 

невисокі темпи зростання економіки країни через вповільнення реформ; 

слабкий зовнішній попит на вітчизняну продукцію; 

триваючий військовий конфлікт на сході країни; 

зменшення попиту на робочу силу, скорочення штатів працівників (за 

наявними даними офіційної статистики середньооблікова чисельність штатних 

працівників в листопаді 2016 року скоротилася на понад 10,7 тис. осіб в порівнянні з 

попереднім роком. Скорочення відбулося у більшості видів економічної діяльності, 

найбільш суттєво – у сфері будівництва та промисловості, операцій з нерухомим 

майном. Переведено на скорочений режим роботи 25,2 тис. працівників; знаходилися 

у відпустках без збереження заробітної плати 11,6 тис. осіб. З початку 2016 року 

попереджено про заплановане масове вивільнення 49,6 тис. працівників, серед яких: 

працівники державного управління, фінансової діяльності, науки тощо); 

другорядні: 

наплив внутрішніх трудових мігрантів до столиці;  

зменшення напливу внутрішньо переміщених осіб із Автономної Республіки 

Крим, зони військового конфлікту у Донецькій та Луганській областях;  

повернення демобілізованих військових із зони проведення антитерористичної 

операції (до Київського міського центру зайнятості звернулося 2,1 тис. учасників 

антитерористичної операції); 

невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних, які 

перебувають на обліку, заявленим роботодавцями вакансіям (вільним робочим 

місцям, у тому числі за рівнем заробітної плати). 

На ринку праці м. Києва відчувається нестача вакансій для службовців; 

дефіцит робітничих кадрів, тривалий час вакансії для робітників не заповнюються; 

відсутність шукачів роботи, які можуть працювати на місцях, що не потребують 

спеціальної підготовки; відчуваються проблеми з працевлаштуванням молоді. Існує 

дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. 

Незважаючи на незначне покращення, ситуація на ринку праці залишається 

напруженою. Враховуючи зазначене, у 2016 році в роботу 10 районних центрів 

зайнятості столиці впроваджено новий функціонал щодо задоволення потреб 

клієнтів, який передбачає використання нових підходів укомплектування вакансій 

роботодавцями (на засадах рекрутингу), універсалізацію функціональних обов’язків 

фахівців служби, опанування нових навичок обслуговування клієнтів з метою 

прискорення працевлаштування шукачів роботи та безробітних. 

За результатами діяльності у сфері зайнятості у м. Києві у 2016 році: 

кількість громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості і шукали 

роботу становила 39,4 тис. осіб (зменшення на 28,3% порівняно із 2015 роком), з 

яких 22,5 тис. осіб зареєстровано в звітному році; 

працевлаштовано 10,1 тис. безробітних громадян (збільшення на 

4,2% порівняно із 2015 роком);  

проходило професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації 

за професіями, які користуються попитом на ринку праці – 14,5% або 5,7 тис. 

безробітних осіб; взяло участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового 

характеру – 4 тис. безробітних осіб; 

проводилася робота, спрямована на розвиток підприємництва та самостійної 
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зайнятості населення, у рамках якої 284 особи отримали одноразову виплату 

допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, 148 осіб були 

працевлаштовані на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного 

соціального внеску; 

отримали ваучери для проходження перепідготовки або підвищення 

кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної 

діяльності 0,2 тис. осіб з числа тих, які досягли 45 років та мають 15-річний стаж; 

продовжувалася робота із шкільною молоддю щодо попередження 

молодіжного безробіття (у 2016 році отримали профорієнтаційні послуги 

42,6 тис. учнів загальноосвітніх шкіл); 

діяв Інформаційно-консультаційний центр (ІКЦ) у Київському міському центрі 

зайнятості, одним з ключових напрямів якого є сприяння зайнятості колишніх бійців 

АТО та внутрішньо переміщених осіб (у 2016 році послугами ІКЦ скористалися 

майже 1,9 тис. осіб). 
 

За рівнем оплати праці столиця утримує першість серед регіонів країни. За 

наявними даними офіційної статистики у січні – листопаді 2016 року 

середньомісячна заробітна плата штатних працівників у м. Києві зросла порівняно з 

відповідним періодом 2015 року на 29,5% і становила 8 436 грн (в Україні – 

5 070 грн), що пояснюється підвищенням у 2016 році заробітної плати працівникам 

підприємств аграрного сектору, які зареєстровані у м. Києві, зростанням обсягів 

виробництва в окремих видах діяльності (будівництві, торгівлі та деяких галузях 

промисловості), підвищенням рівня прибутковості підприємств (у січні – вересні 

2016 року частка прибуткових підприємств збільшилася на 9,2 в. п. до 66,8%), а 

також підвищенням мінімальної заробітної плати (з 1 травня 2016 року – 1450 грн). 

Індекс реальної заробітної плати у м. Києві у січні – листопаді 2016 року до 

відповідного періоду минулого року становив 113,9%. 

Основними факторами впливу на збільшення індексу реальної заробітної плати 

стали: 

зменшення індексу споживчих цін по відношенню до грудня попереднього 

року (у листопаді 2016 року – 113,1%; у листопаді 2015 року – 137,8%); 

значне підвищення темпу зростання середньомісячної заробітної плати по 

відношенню до відповідного періоду попереднього року (у січні – листопаді 

2016 року – 129,5%; у січні – листопаді 2015року – 123,2%); 

невисокою статистичною базою порівняння (у січні – листопаді 2015 року 

індекс реальної заробітної плати становив 83,3% до відповідного періоду 2014 року). 

З метою збільшення реальної заробітної плати у м. Києві: 

проводилися засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення в м. Києві, в ході яких заслуховувалися керівники 

підприємств, установ та організацій, що виплачують мінімальну заробітну плату 

працівникам; за результатами – приймалися рішення, спрямовані на підвищення 

середньомісячної заробітної плати на зазначених підприємствах; 

здійснювався постійний контроль та проводився аналіз ситуацій щодо 

своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці на 

підприємствах, в установах та організаціях міста, які в звітності до органів 

статистики, органів Державної фіскальної служби та органів Пенсійного фонду 

України надали інформацію про нарахування заробітної плати працівникам у межах 

мінімального розміру, встановленого чинним законодавством; 
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вживалися заходи щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку, 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 
 

За наявними даними офіційної статистики заборгованість із виплати заробітної 

плати станом на 01.12.2016 збільшилася порівняно з початком 2016 року на 4,6% і 

становила майже 78,5 млн грн, з якої 50,1 млн грн або 63,8% припадало на державні 

підприємства.  

Причинами зростання заборгованості із виплати заробітної плати є: 

збільшення обсягу боргу на підприємствах державного сектору економіки по 

відношенню до початку 2016 року на 8% або на 3,7 млн грн, що зумовлено 

відсутністю державних замовлень на їх продукцію, несвоєчасними розрахунками 

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

послуги); 

виникнення заборгованості на ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв 

«Росинка» у сумі 3,5 млн грн, який визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну 

процедуру; 

значна забогованість в установах фінансової сфери (банки, які 

ліквідовуються) – 9,6 млн грн. 

Станом на 01.12.2016 сума заборгованості із виплати заробітної плати 

становила 0,8% до фонду оплати праці у листопаді 2016 року проти 1,1% у 

відповідному періоді 2015 року.  

Основними позитивними факторами, що вплинули на значення показника є: 

зростання фонду оплати праці у листопаді 2016 року порівняно з листопадом 

2015 року на 25,7%; 

зменшення обсягу заборгованості із виплати заробітної плати станом на 

01.12.2016  по відношенню до відповідного періоду 2015 року на 10,6%. 

Довідково: відповідно до Методологічних положень Державного 

статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці», 

затверджених наказом Державної служби статистики України від 18.08.2014 № 241 

(зі змінами), формування сукупності звітних одиниць (респондентів) для проведення 

обстеження підприємств із питань статистики праці здійснюється на державному 

рівні один раз на рік. 

Київська міська влада в межах компетенції та наданих повноважень прикладає 

максимум зусиль щодо погашення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах міста в найкоротші терміни та недопущення її виникнення у 

подальшому. 

По всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз причин виникнення 

заборгованості із заробітної плати, за результатами якого інформаційні довідки 

надсилаються контролюючим та правоохоронним органам, власникам підприємств 

або уповноваженим ними органам для вжиття відповідних заходів реагування та 

притягнення керівників до відповідальності згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

Питання стану погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах 

міста постійно розглядається на засіданнях міської та районних в місті Києві 

тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  

Протягом 2016 року: 

проведено 142 засідання таких комісій, на яких заслухано 735 керівників 
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підприємств-боржників та всіх їх попереджено про відповідальність за порушення 

законодавства про працю та оплату праці; 

надіслано 185 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними 

органів по 169 підприємствах-боржниках щодо сприяння у прискоренні погашення 

заборгованості із заробітної плати та недопущення її виникнення у подальшому; 

передано до контролюючих та правоохоронних органів інформацію про 

438 підприємств – боржників для вжиття відповідних заходів реагування; керівникам 

підприємств надано 795 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень чинного 

законодавства та недопущення їх у подальшому. 

За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у 

2016 році проведено 138 перевірок підприємств – боржників із виплати заробтної 

плати. За результатами перевірок внесено 109 приписів, складено 90 протоколів про 

адміністративне правопорушення за ст. 41 КУпАП, які направлено до районних судів 

м. Києва. За результатами повторних перевірок складено 31 протокол та внесено 

31 постанову за ст. 188-6 КУпАП, матеріали 53 перевірок направлено до 

правоохоронних органів за ознаками ст. 175 та ст. 172 Кримінального кодексу 

України. Внесено 109 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

винних посадових осіб. 

Всього ж, завдяки вжитим міською владою заходам, у 2016 році 

підприємствами – боржниками міста було виплачено 67,3 млн грн заборгованої 

заробітної плати. 
 

Розвиток інфраструктури 

За наявними даними офіційної статистики січні – вересні 2016 року темп 

зменшення обсягу прийнятого в експлуатацію житла у м. Києві становив 92,9% до 

відповідного показника 2015 року (у січні – вересні 2015 року – 124,8%).  

За рахунок будівництва нових житлових будинків і реконструкції існуючого 

житлового фонду прийнято в експлуатацію 699,6 тис. кв. м загальної площі житла 

(12,3% загальнодержавного обсягу; у січні – вересні 2015 року – 753,2 тис. кв. м), в 

тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 6,4 тис. кв. м або 0,9% 

загального обсягу прийнятого житла по місту.  

У січні – вересні 2016 року обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 

розрахунку на 10 тис. осіб населення у м. Києві становив 2449,7 кв. метрів загальної 

площі, що на 205,1 кв. метр або 7,7% менше порівняно з відповідним періодом 

2015 року.  

Скорочення обсягів прийнятого в експлуатацію житла зумовлено зокрема: 

підвищенням курсу долара, як наслідок подорожчанням житла та собівартості 

його будівництва; 

зниженням купівельної спроможності населення на придбання житла.). 

Будівництво житлових будинків за рахунок коштів бюджету міста Києва 

міськими програмами на 2015 – 2016 роки не було передбачено. Одночасно, 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженою 

рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 (із змінами), на 

будівництво (придбання) житла для черговиків квартирного обліку (всіх категорій) з 

бюджету міста передбачено 512 146,1 тис. грн. У рамках реалізації заходів з 

будівництва (придбання) житла для черговиків квартирного обліку (в т. ч. потерпілих 

від наслідків аварії на ЧАЕС, учасників АТО, членів родин Небесної Сотні тощо) та 

відселення з аварійних будинків та гуртожитків, укладено договори на закупівлю 
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455 квартир загальною площею 29 185,2 кв. м та вартістю 511 906,7 тис. грн (у 

9,5 раза більше ніж у 2015 році), з яких у 2016 році придбано 135 однокімнатних, 

213 двокімнатних, 106 трикімнатних та 1 чотирикімнатну квартиру. 

З метою збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла міською владою 

здійснюються заходи щодо залучення інвесторів на будівництво небюджетних 

об’єктів, в рамках яких протягом 2016 року за замовленням підпорядкованих 

комунальних підприємств: 

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»: 

завершено будівництво та введено в експлуатацію 3 житлових будинки на 

943 квартири загальною площею 53,9 тис. кв. м на житловому масиві Позняки, на 

просп. Космонавта Комарова та у кварталі, обмеженому вулицями Попудренка, 

Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською; 

продовжувалося будівництво 16 житлових будинків, розташованих у різних 

районах міста, фінансування яких здійснюється за рахунок залучених коштів; 

проводилися будівельні роботи із спорудження зовнішніх інженерних мереж 

по просп. Комарова та у мікрорайоні «Соцмістечко»; 

КП «Спецжитлофонд»: 

завершено будівельні роботи та введено в експлуатацію житловий будинок на 

вул. Гарматній, 20 (ІІ черга); 

продовжувалися роботи з будівництва житлових будинків на 

вул. Теремківській, 3 та вул. Професора Підвисоцького, 4-В (завершено будівельні 

роботи); 

розпочато будівельні роботи з першої черги будівництва багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Качалова, 40 та роботи з реконструкції будинку на 

вул. Дмитрівській, 60/19, фінансування яких здійснюється за рахунок залучених 

коштів. 
 

Відновлювальна енергетика та енергоефективність 

Станом на 01.01.2017 у м. Києві кількість будинків, які мають централізоване 

опалення становила 10 493 одиниці (без врахування гуртожитків та аварійних 

будинків), з них фактично оснащено засобами обліку 9 701 одиниця. 

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими 

приладами обліку теплової енергії становила 92,5% до загальної кількості 

багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню. 

Роботи із встановлення близько 2 300 приладів обліку теплової енергії 

виконувалися в рамках Інвестиційної програми ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на 2016 рік та 

за кошти бюджету міста Києва. 

Протягом 2016 року встановлено 1 141 лічильників теплової енергії за рахунок 

бюджету міста Києва та 589 теплолічильників в рамках Інвестиційної програми 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на 2016 рік. 
 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом 

від 13.01.2016 № 058/5/3-270 направлено звернення до Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України стосовно розгляду можливості не 

враховувати пункт щодо частки сумарної потужності котелень на альтернативних 

видах палива при оцінюванні показників соціально-економічного розвитку міста 

Києва зважаючи на те, що система централізованого теплопостачання у столиці є 

найбільшою в Україні та у зв’язку зі щільною забудовою не має значних 
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можливостей щодо диверсифікації джерел енергії і переведення ТЕЦ та великої 

кількості котелень на альтернативні види палива. 

Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки, 

затвердженою рішенням Київради від 17.03.2016 № 232/232, заплановано 

впровадження на об’єктах теплопостачання когенераційних технологій з 

використанням альтернативних видів палива на об’єктах комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та технологій, що передбачають використання 

теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого 

водопостачання. 

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, 

затвердженою рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 (зі змінами), 

передбачено фінансування у обсязі 1 млн грн для виконання проектних робіт з 

будівництва ТЕЦ у Деснянському районі.  

Станом на 01.01.2017 підготовлено технічне завдання щодо будівництва ТЕЦ. 

Прийнято рішення щодо проведення процедури визначення проектної організації для 

проведення відповідних розрахунків. 
 

У 2016 році у м. Києві частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в 

рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за 

рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з бюджету 

м. Києва) становила 2,25% до загальної кількості домогосподарств м. Києва. 

Загальна кількість домогосподарств м. Києва станом на 01.01.2017 становила 

1958, з яких кредитні договори уклали 44 домогосподарства. 

З метою реалізації державної політики щодо енергозбереження та підвищення 

рівня енергоефективності у житловій сфері, Київською міською державною 

адміністрацією у 2016 році проводилася відповідна робота у рамках Комплексної 

цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232.  

Зокрема, робота з впровадження енергоефективних заходів у житлових 

будинках через механізм компенсації частини кредитів для населення за рахунок 

коштів бюджету м. Києва, на які вказаною Програмою передбачено щорічне 

фінансування на рівні не менше 4 млн грн за умови надання підтримки з державного 

бюджету. 

Довідково: бюджетом міста Києва на 2016 рік, затвердженим рішенням 

Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61, головному розпоряднику бюджетних 

коштів (Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачено 

асигнування в сумі 4 000 тис. грн для відшкодування частини вартості кредитів ОСББ 

та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів. 

Рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565 затверджено 

Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів в 

багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, в тому числі, в 

частині реалізації механізму відшкодування частини енергоощадливих кредитів. 

Запропонований цим Положенням механізм передбачає відшкодування за рахунок 

коштів бюджету міста 30% тіла кредиту. 

У 2016 році було укладено договори про співробітництво між Департаментом 
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житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та банківськими установами, які 

забезпечують реалізацію державної фінансової підтримки, націленої на здешевлення 

кредитів для населення для впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних будинках.  

Відповідно до поданих уповноваженими банківськими установами реєстрів 

позичальників, у 2016 році ПАТ «Державний ощадний банк України» 

прокредитовано 4 позичальника, ПАТ «АК «Укргазбанк» - 23 позичальника.  

Загальна сума відшкодованих позичальникам за рахунок коштів бюджету міста 

Києва кредитних коштів станом на 29.12.2016 становила 767 328,16 грн. 

У 2016 році у місті Києві проведено перший в Україні муніципальний форум 

«Енергоефективна столиця», у рамках якого було представлено державні та міські 

програми і проекти, завдяки яким кияни мають можливість на вигідних умовах 

впроваджувати у будинках енергоефективні заходи та значно економити 

енергоресурси і відповідно власні кошти на оплаті за житлово-комунальні послуги. 
 

Частка бюджетних установ м. Києва, з якими у звітному періоді було укладено 

енергосервісні договори, відсотків до загальної кількості бюджетних установ 

м. Києва. 

З метою виконання статті 6 Закону України «Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб`єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 08.07.2016 № 520 затверджено базові рівні для закладів 

бюджетної сфери комунальної власності територіальної громади міста Києва та 

проведено процедуру закупівлі енергосервісу для 19 закладів бюджетної сфери 

(заклади освіти) у 8 районах м. Києва.  

Конкурсні торги відбулися у 5 районах, по 15 закладам визначені інвестори-

переможці. 

Комунальним підприємством «Група впровадження проекту з 

енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва» було 

надано організаційну, технічну та правову підтримку замовникам та виконавцям 

енергосервісу.  

Укладено еско-договори між замовниками та виконавцями енергосервісу. 

Наразі впроваджуються енергоефективні заходи. 

 

5. Пропозиції міста Києва щодо вдосконалення законодавства і практики 

його реалізації, системи державного управління наведено у додатку 3 до звіту. 



Додаток 1 до звіту 

 

Рішення Київської міської ради, скасовані у судовому порядку у 2016 році 

 

№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

1. Рішення від 10.09.2015 № 1039/1903 «Про 

розірвання договору оренди земельної ділянки 

від 03.04.2003 № 72-6-00087, укладеного між 

Київською міською радою та об'єднаним 

кооперативом по будівництву та експлуатації 

гаражів, стоянок - ГБК «Центр» 

Рішення господарського 

суду міста Києва від 

03.02.2016 у справі 

№ 910/31804/15, 

залишене без змін 

постановою Київського 

апеляційного 

господарського суду від 

31.03.2016 та постановою 

Вищого господарського 

суду України 16.06.2016 

Рішення скасовано на підставі  частини 

першої статті 21 Цивільного кодексу України, 

статей 141, 143 Земельного кодексу України, 

правової позиції Верховного Суду України, 

що викладена в постанові від 01.04.2015 у 

справі № 910/1753/14 

2. Рішення Київської міської ради від 04.03.2015 

№ 175/1040 «Про розірвання договору оренди 

земельної ділянки від 28.03.2008 № 78-6-

00528, укладеного між Київською міською 

радою та ТОВ «Архітектурно - будівельний 

альянс» на підставі рішення Київської міської 

ради від 01.10.2007 № 433/3267 «Про передачу 

ТОВ «Архітектурно - будівельний альянс» 

земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового, 

соціально-побутового, торговельно-

Рішення господарського 

суду міста Києва від 

02.12.2015 у справі 

№ 910/19775/15, 

залишене без змін 

постановою Київського 

апеляційного 

господарського суду від 

29.03.2016 та постановою 

Вищого господарського 

суду України 30.08.2016 

Рішення скасовано на підставі  частини 

першої статті 21 Цивільного кодексу України, 

статей 141, 143 Земельного кодексу України, 

правової позиції Верховного Суду України, 

що викладена в постанові від 01.04.2015 у 

справі № 910/1753/14 та від 21.01.2015 у 

справі № 3-211гс14, а також відповідно до 

пункту 5 мотивувальної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 16.04.2009 

у справі № 7-рп/2009 (справа про скасування 

актів органів місцевого самоврядування) 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

розважального, культурного, готельно-

офісного, спортивно-оздоровчого комплексу 

по вул. Прирічній у Оболонському районі м. 

Києва» 

3. Рішення Київської міської ради від 16.12.2014 

№ 716/716 «Про розірвання договору оренди 

земельної ділянки, укладеного між Київською 

міською радою та ТОВ «Український 

стандарт” від 26.03.2009 за № 66-6-00508, 

№ 66-6-00509, № 66-6-00510, № 66-6-00511 на 

підставі рішення Київської міської ради від 

26.06.2007 № 956/1617» 

Постанова Київського 

апеляційного 

господарського суду від 

17.05.2016 у справі          

№ 910/31869/15, яка 

залишена без змін 

постановою Вищого 

господарського суду 

України 10.08.2016 

Рішення скасовано на підставі частини першої 

статті 21 Цивільного кодексу України, статей 

141, 143 Земельного кодексу України, 

правової позиції Верховного Суду України, 

що викладена в постанові від 01.04.2015 у 

справі № 910/1753/14, а також відповідно до 

Рішення Європейського суду з права людини 

від 24.06.2003 за № 44277/98 «Стретч проти 

Сполученого Королівства» 

4. Рішення Київської міської ради від 16.12.2014 

№ 720/720 «Про розірвання договорів оренди 

земельних ділянок, укладених між Київської 

міською радою та ТОВ «Ай Ві Ті Інвестментс» 

від 22.07.2008 № 66-6-00480 та № 66-6-00481 

на підставі рішення Київської міської ради від 

26.07.2007 № 70/1904» 

Рішення господарського 

суду м. Києва від 

24.09.2015 у справі 

№ 910/19437/15 (набрало 

законної сили 16.02.2016) 

Рішення скасовано на підставі  частини 

першої статті 21 Цивільного кодексу України, 

статей 141, 143 Земельного кодексу України, а 

також відповідно до пункту 2.22. Постанови 

Пленуму Вищого господарського суду 

України від 17.05.2011 № 6 «Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, 

що виникають із земельних відносин» 

5. Рішення Київської міської ради від 16.12.2014 

№ 721/721 «Про розірвання договору оренди 

земельної ділянки, укладеного між Київською 

міською радою та ТОВ 

Рішення господарського 

суду міста Києва від 

23.11.2015 у справі 

№ 910/17996/15, 

Рішення скасовано на підставі  частини 

першої статті 21 Цивільного кодексу України, 

статей 141, 143 Земельного кодексу України, 

правової позиції Верховного Суду України, 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

«ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ» від 17.12.2007 № 

75-6-00373, на підставі рішення Київської 

міської ради від 12.07.2007 № 1106/1767» 

залишене без змін 

постановою Київського 

апеляційного 

господарського суду від 

23.03.2016 та постановою 

Вищого господарського 

суду України 31.05.2016 

що викладена в постанові від 01.04.2015 у 

справі № 910/1753/14 та від 21.01.2015 у 

справі №  3-211гс14, а також відповідно до 

пункту 5 мотивувальної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 16.04.2009 

у № 7-рп/2009 (справа про скасування актів 

органів місцевого самоврядування) 

6. Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 

№ 230/230 «Про розірвання договору оренди 

земельної ділянки площею 0, 1954 га по вул. 

Ризькій, 19-а, укладеного між Київською 

міською радою та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Еско-Транс-Кі»  

№ 91-6-00828 від 28.11.2008 

Постанова Київського 

апеляційного 

господарського суду від 

22.12.2016 у справі         

№ 910/10289/16 

Рішення скасовано на підставі  частини 

першої статті 21 Цивільного кодексу України, 

статей 141, 143 Земельного кодексу України, а 

також відповідно до пункту 2.22 Постанови 

Пленуму Вищого господарського суду 

України від 17.05.2011 № 6 «Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, 

що виникають із земельних відносин» 

7. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 

03.09.2015 року № 930/1794 «Про створення 

парку відпочинку на земельній ділянці 

площею 16, 44 га на вул. Прирічній в 

Оболонському районі м. Києва» 

Постанова Окружного 

адміністративного суду 

міста Києва від 

21.04.2016 у справі 

№ 826/27832/15, 

залишена без змін 

постановою Київського 

апеляційного 

адміністративного суду 

від 16.06.2016 

Рішення скасовано відповідно до правової 

позиції, що викладена в постановах Вищого 

господарського суду України № 910/17996/15 

від 31.05.2016 та № 910/19775/15 від 

30.08.2016. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 

23.02.2006 № 3477-IV, суди застосовують при 

розгляді справ Конвенція про захист прав 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

людини і основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини та 

Європейської комісії з прав людини 

8. Рішення Київської міської ради від 25.12.2014 

№ 733/733 «Про надання статусу скверу 

земельній ділянці площею 0,94га на проспекті 

Героїв Сталінграда, 44-б в Оболонському 

районі м. Києва» 

Рішення Господарського 

суду міста Києва від 

05.04.2016, залишене без 

змін постановою 

Київського апеляційного 

господарського суду від 

05.07.2016 та постановою 

Вищого господарського 

суду від 01.11.2016, у 

справі № 910/3113/16 

Рішення скасовано на підставі  частини 

першої статті 21 Цивільного кодексу України, 

статті 144 Конституції України, абзаців 

п'ятого, шостого пункту 5 мотивувальної 

частини рішення Конституційного Суду 

України від 16.04.2009 № 7-рп/2009 

9. Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 

№ 565/2634 «Про передачу товариству з 

обмеженою відповідальністю «Санта С» 

земельної ділянки для реконструкції з 

подальшою експлуатацією офісного 

приміщення з вбудованими приміщеннями для 

надання соціальних послуг та підземним 

паркінгом на вул. Тургенєвській, 4-а у 

Шевченківському районі м. Києва» 

Рішення господарського 

суду міста Києва від 

23.05.2016,  залишене в 

силі постановою Вищого 

господарського суду 

України від 27.12.2016 у 

справі № 910/3561/16 

Рішення скасовано на підставі того, що 

земельна ділянка, передана спірним рішення 

Київської міської ради, віднесена до зон 

охорони пам'яток: зона регулювання забудови 

другої категорії (визначається відповідно до 

рішення виконкому Київської міської Ради 

народних депутатів від 16.07.1979 № 920 

«Про уточнення меж історико-культурних 

заповідників і зон охорони пам'яток історії та 

культури в м. Києві», розпорядження 

Київської міської державної адміністрації від 

16.05.2002 № 979 «Про внесення змін та 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

доповнень до рішення Виконкому Київської 

міської Ради народних депутатів від 

16.07.1979 № 920 «Про уточнення меж 

історико-культурних заповідників і зон 

охорони пам'яток історії та культури в м. 

Києві»), а також до історичних ареалів міста: 

Центрального історичного ареалу 

(підтверджується Висновком щодо 

використання земельної ділянки, наявних 

містобудівних обмежень та умов, які мають 

враховуватись при розробці проекту 

відведення земельної ділянки Головного 

управління містобудування, архітектури та 

дизайну міського середовища виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) № 08-1595-

В).  

Суд дійшов висновку про те, що земельна 

ділянка, передана ТОВ «Санта С» спірним 

рішення Київської міської ради, належить до 

земель історико-культурного призначення та, 

відповідно, до особливо цінних земель. 

Частинами першою, другою статті 150 

Земельного кодексу України встановлено, що 

вилучення особливо цінних земель для 

несільськогосподарських потреб не 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

допускається, за винятком випадків, 

визначених частиною другою цієї статті.  

Судом не встановлено обставин вилучення 

частини земельної ділянки площею 0,2 га у 

встановленому порядку з підстав, визначених 

статтею 141 Земельного кодексу України. 

10. Пункт 9 рішення Київської міської ради від 

10.07.2003 № 638-8/798 «Про падання і 

вилучення земельних ділянок та припинення 

права користування землею», яким, зокрема, 

передбачалось затвердити проект відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЖИТЛО-БУД» для 

будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового будинку на вул. Стрітенській, 8 у 

Шевченківському районі м. Києва, а також 

передати цьому товариству в довгострокову 

оренду на 25 років земельну ділянку площею 

0,10 га за рахунок земель міської забудови 

Постанова Київського 

апеляційного 

господарського суду від 

11.10.2016 у справі 

№ 910/5477/16 

Рішення скасовано на підставі того, що 

відведення спірної земельної ділянки в оренду 

ТОВ «ЖИТЛО-БУД» здійснено з порушенням 

Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої 

культурної та природної спадщини, яка є 

одним з основних пам'яткоохоронних 

міжнародних документів (ратифікована 

Указом Президії Верховної Ради Української 

РСР від 04.10.1988 № 6673). 

При прийнятті Київською міською радою 

оспорюваного рішення та наданні земельної 

ділянки під забудову не вжито заходів щодо 

інформування секретаріату ЮНЕСКО про 

заплановане будівництво, чим порушено 

статтю 4 Конвенції про охорону всесвітньої 

культурної та природної спадщини, пункту 

172 Настанов, що регулюють виконання цієї 

Конвенції, статті 14 Закону України «Про 

міжнародні договори України» 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

11. Пункт 1 рішення Київської міської ради від 

28.02.2013 №89/9146 «Про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок у частині 

приведення розміру річної орендної плати у 

відповідність до положень статті 288 

Податкового кодексу України” в частині, що 

стосується ПАТ «Київметал», яким 

передбачалося внести зміни до договорів 

оренди земельних ділянок згідно з додатком до 

цього рішення, встановивши річну оренду 

плату у розмірі трьох відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок 

Постанова Київського 

апеляційного 

господарського суду від 

01.12.2016 у справі         

№ 910/6381/16 

Пункт рішення скасовано на підставі того, що 

договір був укладений 25.08.1999, тобто після 

прийняття і введення у дію Закону України 

«Про оренду землі». 

Суд дійшов висновку, що є всі підстави 

вважати, що цей договір не є різновидом 

договору оренди землі і до нього не можуть 

застосовуватися, як положення Закону 

України «Про оренду землі» від 06.10.1998, 

так і положення статті 8 Земельного кодексу 

України в редакції від 13.03.1992.  

Крім того, з Висновку науково-правової 

експертизи при Інституті держави і права 

НАН України щодо юридичної природи 

договору на право тимчасового 

довгострокового користування землею та його 

відмінності від договору оренди землі від 

29.02.2016 № 126/20-е вбачається, що норми 

чинного законодавства України, які 

регулюють відносини щодо оренди землі, та 

відносини, які виникли та продовжуються на 

підставі договору на право тимчасового 

довгострокового користування землею, 

укладеного відповідно до раніше чинного 

законодавства, не поширюються 

 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

12. Рішення Київської міської ради від 22.05.2013 

№ 317/9374 «Про надання статусу скверу 

земельній ділянці загальною площею 2,33 га 

за кадастровим номером 

8000000000:82:138:0096, яка розташована між 

будинками №№ 2 - 6 на вул. Вільшанській та 

будинком № 16 на вул. Професора 

Підвисоцького у Печерському районі м. 

Києва» 

Постанова Окружного 

адміністративного суду 

міста Києва від 13.06.16 у 

справі № 826/5391/16, 

залишена без змін 

ухвалою Київського 

апеляційного 

адміністративного суду  

від 08.09.2016 

Рішення скасовано на підставі того, що 

земельні ділянки, яким оскаржуваним 

рішенням надано статус скверу, перебувають 

у користуванні (оренді) позивачів, договори 

оренди не припинено, відтак порушено 

вимоги статті 141 Земельного кодексу 

України. 

13. Пункт 1 рішення Київської міської ради  від 

17.03.2016 №237/237 «Про деякі питання 

розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької 

діяльності в м. Києві», яким передбачалось 

заборонити продаж алкогольних напоїв у 

тимчасових спорудах торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької 

діяльності в місті Києві 

Постанова Окружного 

адміністративного суду 

міста Києва від 03.10.16 у 

справі № 826/6542/16, 

залишена без змін 

ухвалою Київського 

апеляційного 

адміністративного суду  

від 29.11.2016 

Рішення скасовано на підставі того, що 

обмеження щодо продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових та 

тютюнових виробів встановлено 

положеннями статті 153 Закону України «Про 

державне регулювання виробництва та обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів». У 

правовій позиції Верховного Суду України, 

що викладена  в постанові від 24.05.2016 у 

справі № 2а-54/10, вказано, що до 

повноважень органів місцевого 

самоврядування належить виключно 

встановлення режиму роботи суб'єктів 

господарювання. 

Виходячи з положення підпункту 4 пункту 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

«б» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» реалізація 

повноважень органу місцевого 

самоврядування по забороні продажу 

алкогольних напоїв могла реалізовуватись 

тільки шляхом погодження з власниками 

режиму роботи відповідних торгових закладів 

чи відділів. 

Таким чином, місцева рада не має 

повноважень самостійно встановлювати 

постійну, а не на час проведення масових 

заходів, заборону продавати алкогольні, 

слабоалкогольні напої та тютюнові вироби, у 

тому числі на певних територіях чи у певні 

години доби 

14. Рішення Київської міської ради від 04.03.2015 

№ 173/1038 «Про визнання таким, що 

втратило чинність, рішення Київської міської 

ради від 26 лютого 2010 року № 418/3856 

«Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю «Голден Хаус» земельних 

ділянок для комплексної реконструкції 

спортивного комплексу стадіону «Старт», 

будівництва, експлуатації та обслуговування 

спортивно-оздоровчого комплексу та 

багатофункціонального житлово-офісного 

Рішення Господарського 

суду міста Києва від 

08.09.2016, залишене без 

змін постановою 

Київського апеляційного 

господарського суду від 

14.12.2016 

Рішення скасовано на підставі  частини 

першої статті 21 Цивільного кодексу України, 

статті 144 Конституції України, абзаців 

п'ятого, шостого пункту 5 мотивувальної 

частини  рішення Конституційного Суду 

України від 16.04.2009 № 7-рп/2009, а також 

правової позиції, викладеної в постанові 

Верховного Суду України від 06.06.2011 у 

справі № 21-50а11 



№  
Назва та предмет рішення Київської міської 

ради 

Рішення суду, яким 

скасоване рішення 

Київської міської ради 

Підстави скасування судами рішень Київської 

міської ради 

комплексу з приміщеннями торгово-

розважального призначення та паркінгом на 

вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському 

районі м. Києва» 

 



 

 

Додаток 2 до звіту 

Форма 1 

Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачена  

 Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (РСР)  та Планом заходів на 2016-2018 роки з її реалізації (ПЗ) 
 

1) Для проектів (програм),  реалізація яких завершена  у звітному періоді  
 

Назва проекту 

(програми) 

Пріоритет РСР  

та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі проекту 

Сфера 

 

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата 

початку  та 

завершення) 

Вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн 

Профінансовано (тис. грн) Отримані результати/ 

показники результа-

тивності реалізації 

проекту (програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші 

джерела 

2. Програма підвищення комфорту життя 

2.1.8. Поліпшення 

водовідведення 

приватного сектора 

Олександрівської 

Слобідки у 

Солом’янському 

районі 

Модернізація 

інженерної 

інфра-

структури 

Водокана-

лізаційне 

господар-

ство 

2016 18367,8 17850,0 9850,0 8000,0 - - - Прокладення 12,9 км 

каналізаційної мережі з 

виконанням робіт по 

благоустрою; 

покращення умов 

проживання мешканців 

приватного сектора 

Олександрівська Слобідка 

- 

2.6.1. Реставрація та 

реабілітація будівлі з 

технічним переосна-

щенням і рекон-

струкцією прибудо-

ви театрально-

видовищного 

закладу культури 

«Київський 

академічний театр 

оперети» на 

вул.Червоно-

армійській, 53/3                          

у Печерському 

районі м.Києва 

(1 черга) 

Створення 

унікальної 

культурної 

атмосфери 

Культура і 

мистецтво 

2016 21285,0 25800,0 25800,0 - - - - Покращення естетичного 

вигляду центральної 

частини міста; 

втілення мистецьких 

задумів на європейському 

рівні;  

покращення умов праці;  

значна економія тепло-  та 

енергоносіїв; 

усунення проблеми 

аварійності прибудови 

- 

 



 

 

Додаток 2 до звіту 

Форма 1 

 

    Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачена  

 Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (РСР)  та Планом заходів на 2016-2018 роки з її реалізації (ПЗ) 
 

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді ( не завершені) 
 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

 1. Програма економічного зростання 

1.1.1. Участь у національних та 

закордонних виставкових заходах 

Підви-

щення 

статусу 

міста 

Києва на 

міжна-

родній 

арені як 

міста, 

привабли-

вого для 

здійснен-

ня бізнесу, 

залучення 

інвести-

цій, 

туризму 

Туризм 2016-2018 9300,0 3100,0 

714,8 

3100,0 

714,8 

- - - - Зростання 

щорічних 

надходжень в 

економіку 

міста від 

перебування 

туристів до 

5 млрд грн та 

надходжень 

від справляння 

туристичного 

збору до 

бюджету 

м. Києва до 

12,0 млн грн 

- 

1.2.1. Підвищення кваліфікації 

(здобуття знань і практичних 

навичок) працівників виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) у сфері підготовки 

та просування інвестиційних і 

зовнішньоекономічних 

пропозицій міста Києва 

Сприят-

ливе 

інвести-

ційне 

середо-

вище міста 

Інвести-

ційна 

діяльність 

2016-2018 2000,0 500,0 

- 

    500,0 

- 

Зростання 

рівня 

ефективності 

підготовки та 

просування 

інвестиційних 

і зовнішньо-

економічних 

проектів/ 

пропозицій; 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

покращення 

інвестиційного 

іміджу міста 

Києва 

1.3.1. Організація виробництва 

імпортозаміщуючої продукції 

Створення 

іннова-

ційного 

міста 

Промис-

ловість і 

підприєм-

ництво 

2016 -2018 3 285,0 1 095,0 

- 

1 095,0 

- 

- - - - Завантаження 

та модерніза-

ція промисло-

вих потужнос-

тей м. Києва, 

поліпшення 

пов’язаних з 

цим економіч-

них показників 

та добробуту 

киян і всіх 

мешканців 

України 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

1.3.2. Впровадження 

енергозберігаючих технологій 

Створення 

іннова-

ційного 

міста 

Промис-

ловість і 

підприєм-

ництво 

2016 -2018 37 762,0 17 254,0 

- 

- - - 17 254,0 

- 

- Зменшення 

витрат на 

енергетику у 

структурі 

ВРП; 

зниження 

залежності 

міста від 

поставок 

природного 

газу 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

1.4.1. Комплексна термосанація 

будівель бюджетної сфери 

м. Києва 

Підви-

щення 

енерго-

ефектив-

ності 

м. Києва 

Енерго-

ефектив-

ність 

2016-2018 1 191 700,0 397233,0 

69333,3 

397233,0 

39537,7 

- - - - 

29795,6 

Скорочення 

споживання 

теплової 

енергії 

- 

1.4.2. Модернізація систем 

освітлення будівель бюджетної 

сфери м. Києва 

Підви-

щення 

енерго-

Енерго-

ефектив-

ність 

2016-2018 564 000,0 158500,0 

11779,3 

- - - - 158500,0 

11779,3 

Покращення 

якісних 

характеристик 

- 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

ефектив-

ності 

м. Києва 

роботи систем 

освітлення 

відповідно до 

санітарних 

норм; 

Підвищення 

ефективності 

споживання 

електричної 

енергії  

1.4.4. Реконструкція систем 

гарячого водопостачання закладів 

бюджетної сфери із 

застосуванням відновлюваних 

джерел енергії 

Підви-

щення 

енерго-

ефектив-

ності 

м. Києва 

Енерго-

ефектив-

ність 

2016-2018 138 720,0 46 240,0 

300,0 

46 240,0 

300,0 

- - - - Зменшення 

рівня енерго-

споживання у 

місті, 

забезпечення 

раціонального 

використання 

бюджетних 

коштів на 

придбання 

енергоресурсів 

та позитивно 

вплине на 

екологічну 

ситуацію; 

зниження 

рівня викидів 

СО
2 
в 

атмосферне 

повітря 

- 

1.5.1. Створення єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи фінансового планування 

м. Києва 

Впровад-

ження 

сучасних 

техноло-

гій 

міського 

управ-

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 9 400,0 8300,0 

- 

8300,0 

- 

- - - - Забезпечення  

реалізації 

бюджетної 

консолідації в 

автоматизован

ому режимі, 

складання 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

ління бюджетної 

звітності,  

наскрізної 

деталізації 

звітних форм 

до 

першоджерел, 

завантаження 

фактичних 

даних з 

оперативних 

систем 

1.5.2. Створення та впровадження 

комплексної інформаційно-

аналітичної системи управління 

фінансово-господарською 

діяльністю в м. Києві 

Впровад-

ження 

сучасних 

технологій 

міського 

управління 

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 9500,0 4500,0 

4491,0 

4500,0 

4491,0 

- - - - Забезпечення 

єдиних під-

ходів до ана-

лізу інформа-

ції у розрізі 

напрямів 

діяльності: 

облік кадрів,  

розрахунок 

заробітної 

плати, облік 

основних 

засобів, облік 

договорів,  

бухгалтерськи

й та 

податковий 

облік 

- 

1.5.3. Створення інформаційно-

аналітичної системи «Управління 

майновим комплексом 

територіальної громади  

міста Києва» 

Впровад-

ження 

сучасних 

технологій 

міського 

управління 

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 8000,0 6500,0 

6750,0 

6500,0 

6750,0 

- - - - Створення та 

впровадження 

інформаційно-

аналітичної 

системи 

«Управління 

майном 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

територіальної 

громади міста 

Києва», 

інтегрованої з 

геоінформа-

ційною 

системою 

ArcGis та 

іншими 

інформацій-

ними 

ресурсами 

міста Києва 

1.5.4. Створення програмно-

апаратної платформи для надання 

електронних послуг 

Впровад-

ження 

сучасних 

технологій 

міського 

управління 

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 4900,0 3200,0 

370,0 

3200,0 

370,0 

- - - - Надання 

електронних 

послуг 

населенню 

м.Києва та 

використання 

при цьому 

Smart-сервісів 

для громадян 

(електронна 

черга, статус 

документа на 

кожному етапі 

його 

проходження, 

онлайн-

консультації 

тощо) 

 

1.5.5. Створення інформаційно-

аналітичної системи «Електронна 

медицина» 

Впровад-

ження 

сучасних 

технологій 

міського 

управління 

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 18000,0 10000,0 

4860,0 

10000,0 

4860,0 

- - - - Реалізація 

функціону-

вання 

підсистем:  

- електронного 

рецепта,  

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

- електронної 

медичної 

картки,  

- електронної 

реєстрації,  

- організації 

електронного 

обігу медичної 

та 

статистичної 

інформації 

тощо  

1.5.6. Створення інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Цифрова освіта» 

Впровад-

ження 

сучасних 

технологій 

міського 

управління 

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 10000,0 9700,0 

- 

9700,0 

- 

- - - - Єдине 

управлінське 

інформаційно-

аналітичне 

середовище 

столиці в 

галузі освіти 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

1.5.7. Розробка та впровадження 

системи оповіщення при 

надзвичайних ситуаціях 

Впровад-

ження 

сучасних 

технологій 

міського 

управління 

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 5400,0 3000,0 

2994,0 

3000,0 

2994,0 

- - - - Впровадження 

системи 

оповіщення 

населення 

міста у разі 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій для 

оперативного 

реагування та 

запобігання 

масовим зане-

покоєнням; 

створення 

комплексної 

системи 

захисту 

інформації та 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

проведення її 

державної 

експертизи 

1.5.8. Створення програмно-

апаратної платформи «Електронне 

паркування» 

Впровад-

ження 

сучасних 

технологій 

міського 

управління 

Елек-

тронне 

уряду-

вання 

2016-2018 3900,0 2000,0 

- 

2000,0 

- 

- - - - Забезпечення 

функціону-

вання системи 

оплати за 

паркування, 

адміністру-

вання, 

контролю за 

дотриманням 

правил 

паркування, 

формування  

звітності 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

 2. Програма підвищення комфорту життя 

2.1.1. Реконструкція дюкерних 

переходів через р. Дніпро 

Модер-

нізація 

інженерної 

інфра-

структури 

Житлово-

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

2016-2018 287 291,1 70 377,7 

672,9 

70 377,7 

672,9 

- - - - Забезпечення 

надійності 

функціону-

вання систем 

водовідве-

дення 

- 

2.1.2. Будівництво Другої нитки 

головного міського 

каналізаційного колектора  в 

м. Києві 

Модер-

нізація 

інженерної 

інфра-

структури 

Житлово-

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

2016-2017 542 947,7 297151,5 

273304,2 

134443,1 

130936,8 

162708,4 

142367,4 

- - - Забезпечення 

мешканців 

правобережної 

частини Києва 

послугами 

водо-

відведення,  

покращення 

екологічного 

стану 

навколишньог

о природного 

середовища 

- 

2.1.3. Реконструкція та технічне Модер- Житлово- 2016-2017 41 992,4 13000,0 13000,0 - - - - Поліпшення Відсут-



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

переоснащення полігону твердих 

побутових відходів № 5 в 

с. Підгірці Обухівського району 

Київської області 

нізація 

інженерної 

інфра-

структури 

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

- - екологічного і 

санітарного 

стану полігону 

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.1.4. Перша черга будівництва 

споруд артезіанського 

водопостачання житлового 

масиву Осокорки Північні 

Модер-

нізація 

інженерної 

інфра-

структури 

Житлово-

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

2016-2018 Буде 

визначено 

скоригованим 

проектом 

1000,0 

383,0 

1000,0 

383,0 

- - - - Забезпечення 

населення 

житлового 

масиву 

Осокорки 

Північні 

м.Києва 

питною 

водою 

належної 

якості;  

покращення 

питного 

водопостачан-

ня житлових 

масивів: 

Позняки, 

Березняки, 

Харківський та 

Стара Дарниця  

- 

2.1.5. Будівництво системи 

хімічного очищення димових газів 

на філіалі «Завод «Енергія»  

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 

Модер-

нізація 

інженерної 

інфра-

структури 

Житлово-

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

2016-2018 Буде 

визначено 

скоригованим 

проектом 

156015,0 

30,0 

56015,0 

30,0 

- - - 100000,0 

- 

Поліпшення 

екологічного 

стану м. Києва 

- 

2.1.7. Поводження з твердими 

побутовими відходами у м. Києві 

Модер-

нізація 

інженерної 

інфра-

структури 

Житлово-

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

2016-2018 1800000,0 500000,0 

- 

- - - - 500000,0 

- 

 

Поліпшення 

екологічного 

стану довкілля 

шляхом 

зменшення 

кількості ТПВ, 

що захороню-

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

ються на 

полігонах 

(звалищах) 

2.1.9. Реконструкція споруд 

очистки стічних каналізаційних 

вод і будівництво технологічної 

лінії по обробці та утилізації 

осадів Бортницької станції 

аерації. Перша черга. Пусковий 

комплекс 5. Підготовчі роботи 

Модер-

нізація 

інженерної 

інфра-

структури 

Житлово-

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

2016-2017 170240,1 95156,6 

89036,8 

95156,6 

89036,8 

- - - - Зменшення 

кількості 

викидів 

забруднюючих 

речовин 

 

2.2.1. Розвиток велосипедної 

інфраструктури Києва та 

популяризація велотранспорту 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 170200,0 9700,0 

9432,7 

9700,0 

9432,7 

- - - - Підвищення 

долі 

велосипедних 

поїздок у 

загальній 

кількості 

поїздок у 

місті; 

підвищення 

безпеки руху 

велосипе-

дистів;  

зменшення 

рівня викидів 

СО2 

 

2.2.2. Оновлення рухомого складу 

в рамках реалізації сценаріїв А та 

В, розроблених експертами 

Світового Банку, з реорганізації 

мережі громадського транспорту 

м. Києва  

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 6507000,0 2169000,0 

442677,3 

2169000,0 

442677,3 

- - - - Покращення 

безпеки, 

культури 

обслугову-

вання та 

комфортності 

перевезень 

пасажирів;  

придбання 

сучасного 

рухомого 

складу з 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

асинхронним 

тяговим 

приводом та 

зменшеним 

споживанням 

електричної 

енергії 

2.2.7. Будівництво тролейбусних 

ліній 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 216840,0 58800,0 

1640,2 

58800,0 

1640,2 

- - - - Зниження 

рівня 

забруднення 

навколишньо-

го середовища; 

розвантаження 

транспортних 

магістралей за 

рахунок заміни 

малогабарит-

них автобусів 

тролейбусами 

великої та 

особливо 

великої 

місткості 

 

2.2.8. Будівництво транспортних 

пересадочних вузлів з 

терміналами 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 605380,0 197220,0 

2605,9 

195220,0 

2605,9 

- - - 2000,0 

- 

Покращення 

умов для 

посадки-

висадки 

пасажирів, у 

тому числі 

осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

 

2.2.11. Будівництво Подільсько-

Вигурівської лінії Київського 

метрополітену 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

Транспорт 2016-2018 10516680,0 3505560,0 

- 

- - - - 3505560,0 

- 

Поліпшення 

транспортного 

обслуговуван-

ня в місті;  

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

структури перерозподіл 

пасажиро-

потоку; 

зменшення 

навантаження 

на нерейковий 

транспорт 

звітному 

періоді  

2.2.12. Будівництво Сирецько-

Печерської лінії метрополітену на 

ж/м Виноградар – Вітряні Гори 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 8199900,0 2733300,0 

31426,4 

31426,4 

31426,4 

- - - 2701874,0 

- 

 

Поліпшення 

транспортної 

ситуації в 

місті;  

зменшення 

навантаження 

на нерейковий 

транспорт 

 

2.2.13. Придбання вагонів 

метрополітену 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 4986600,0 1662200,0 

- 

1662200,0 

- 

- - - - Покращення 

культури 

обслуго-

вування та 

комфортності 

перевезень 

пасажирів;  

придбання 

сучасного 

рухомого 

складу з 

асинхронним 

тяговим 

приводом та 

зменшеним 

споживанням 

електроенергії 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.2.14. Капітальне будівництво та 

модернізація Київського 

метрополітену 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2017 4177005,1 536245,1 

47962,85 

 

- - - - 536245,1 

47962,85 

 

Поліпшення 

культури 

обслуговуванн

я пасажирів, 

попередження 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

осідань та 

деформацій 

тунелів; 

підвищення 

рівня безпеки 

перевезень 

пасажирів на 

лініях 

метрополітену; 

поліпшення 

транспортного 

обслуговуван-

ня мешканців 

районів та 

прилеглих до 

них територій 

2.2.15. Будівництво та 

реконструкція вулично-дорожньої 

мережі 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 6322600,0 2133900,0 

580210,1 

2133900,0 

580210,1 

- - - - 

 

Зменшення 

навантаження 

великогаба-

ритного та 

транзитного 

транспорту на 

дорожню 

мережу,  збіль-

шення її про-

пускної спро-

можності;  

забезпечення 

безперебійного 

руху 

транспорту 

 

2.2.16. Завершення будівництва 

Подільського мостового переходу 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 4143825,0 828765,0 

61698,7 

66820,0 

61698,7 

- - - 761945,0 

- 

 

Підвищення 

середнього 

швидкісного 

режиму на 

11,2% (з 23,4    

до 26,4 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

км/год.); 

зменшення 

середньої 

тривалості 

поїздки на  

13,1 %  

(з 42,1 хв. до 

37,2 хв.);  

зменшення 

транспортних 

втрат на 6,6% 

(1,71 млрд 

грн/рік) 

2.2.17. Будівництво магістралі 

загальноміського значення: Нивки 

– Теличка – Бровари 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 1170000,0 234000,0 

- 

234000,0 

- 

- - - - Будівництво 

та реконстру-

кція доріг, 

будівництво   

7 переходів 

через 

залізницю; 

будівництво 5 

та реконструк-

ція 3 транс-

портних 

розв’язок в 

різних рівнях; 

влаштування 

вуличних та 

позавуличних 

пішохідних 

переходів, 

підземних та 

надземних 

пішохідних 

переходів; 

покращення 

безпеки 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

дорожнього 

руху, 

благоустрій та 

озеленення 

прилеглих 

територій 

2.2.18. Модернізації системи 

освітлення міста Києва                      

у  2016-2018 роках 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 900000,0 1490,0 

1160,8 

1490,0 

1160,8 

- - - - Покращення 

екологічного 

стану за 

рахунок заміни 

ртутних 

газорозрядних 

ламп ДРЛ на 

натрієві 

газорозрядні 

лампи ДНаТ 

на LED-

світильники;  

зниження 

рівня криміно-

генності;  

покращення 

туристичної 

привабливості 

міста;  

зменшення 

споживання 

енергоресурсів 

мережами 

зовнішнього, 

архітектур-

ного, 

святкового 

освітлення 

шляхом 

широкого 

застосування 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

LED-

світильників 

2.2.19. Розвиток паркувального 

простору міста Києва 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 1024667,4 299726,4 

- 

 

- - - - 299726,4 

- 

 

Підвищення 

якості надання 

послуг з 

паркування; 

збільшення 

кількості 

паркомісць; 

влаштування 

перехоплю-

ючих 

паркінгів; 

збільшення 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.2.21. Інформатизація міста 

Києва 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Зв’язок 2016-2018 732296,0 467444,0 

350,0 

350,0 

350,0 

- - - 467094,0 

- 

 

Створення 

єдиної мульти-

сервісної 

інформаційно-

телекомуніка-

ційної 

інфраструктур

и міста як 

платформи 

всіх 

електронних 

сервісів; 

підвищення 

якості життя 

населення за 

рахунок 

впровадження 

автоматизо-

ваних 

електронних 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

систем та 

сервісів; 

оновлення 

парку 

комп’ютерної 

техніки, 

підвищення 

інформаційної 

безпеки 

2.2.22. Впровадження 

інтелектуальних транспортних 

систем на вулично-дорожній 

мережі міста Києва 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 22000000,0 2000000,0 

- 

Потребує уточнення Налаштування 

оптимальної 

роботи всієї 

дорожньої 

інфраструктур

и 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.2.23. Розвиток Міжнародного 

аеропорту «Київ» (Жуляни); 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 263100,0 89500,0 

- 

- - - - 89500,0 

- 

Надання 

якісних 

послуг з 

обслугову-

вання літаків 

іноземного 

виробництва 

сучасним 

спецавто-

транспортом 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.2.25. Будівництво Великої 

Окружної дороги на ділянці від 

проспекту 

Маршала Рокоссовського  до 

вул.Богатирської з будівництвом 

транспортної розв҆язки в різних 

рівнях 

Модер-

нізація 

транспорт-

ної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 386 008,2 15050,0 

4811,3 

15050,0 

4811,3 

- - - - Поліпшення 

технічного 

стану 

тротуарів, 

доріг, 

розв’язок, 

мостів, шляхо-

проводів, 

забезпечення 

безперебійного 

руху 

транспорту; 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

оліпшення 

обслугову-

вання 

населення 

громадським 

транспортом; 

поліпшення 

екологічного 

стану за 

рахунок 

ліквідації 

заторів 

2.4.1. Молодіжне таборування Система-

тичне 

просуван-

ня 

здорового 

способу 

життя 

Фізкуль-

тура та 

спорт 

2016-2018 14544,56 9853,78 

- 

9853,78 

- 

- - - - Створення 

універсального 

місця для 

молодіжного 

таборування 

багаторазового 

використання;  

широке 

залучення 

молоді до 

здорового і 

безпечного 

способу життя:  

підвищення 

рівня само-

організації і 

самовряду-

вання моло-

діжних спіль-

нот; 

піднесення 

громадянської 

свідомості та 

патріотизму 

молоді 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

України 

2.4.2. Будівництво спортивного 

комплексу в парку «Партизанська 

слава» на вул. Тростянецькій, 60 

Система-

тичне 

просуван-

ня 

здорового 

способу 

життя 

Фізкуль-

тура та 

спорт 

2016-2018 600000,0 150000,0 

- 

50000,0 

- 

50000,0 

- 

- - 50000,0 

- 

Залучення 

населення до 

занять 

фізичною 

культурою та 

спортом; 

організація та 

проведення 

тренувань, 

змагань, 

видовищних 

заходів і 

показових 

виступів із 

різних видів 

спорту;  

створення 

умов 

європейського 

рівня для 

активного 

сімейного 

відпочинку;  

забезпечення 

різних верств 

населення 

міста Києва 

сучасною 

спортивною 

спорудою  

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.4.3. Будівництво центру 

олімпійської підготовки з водних 

видів спорту - водноспортивного 

стадіону на Трухановому острові 

(акваторія Матвіївської затоки) 

Система-

тичне 

просуван-

ня 

здорового 

способу 

Фізкуль-

тура та 

спорт 

2016-2018 500000,0 10000,0 

- 

- - - - 10000,0 

- 

Залучення 

населення 

м. Києва до 

занять 

фізичної 

культурою та 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

життя спортом;  

організація та 

проведення 

змагань, 

видовищних 

заходів і 

показових 

виступів з 

різних видів 

спорту;  

створення 

умов 

європейського 

рівня для 

активного 

сімейного 

відпочинку;  

збільшення 

представників 

Києва у 

збірних 

командах 

України з 

водних видів 

спорту 

2.4.4. Будівництво спортивного 

комплексу у складі: плавальний 

басейн, льодова арена, ігровий 

зал, спортивний зал для занять 

видами єдиноборств 

Система-

тичне 

просуван-

ня 

здорового 

способу 

життя 

Фізкуль-

тура та 

спорт 

2016-2018 700000,0 150000,0 

- 

50000,0 

- 

50000,0 

- 

- - 50000,0 

- 

Залучення всіх 

верств 

населення 

м.Києва до 

занять 

фізичною 

культурою та 

спортом; 

організація та 

проведення 

змагань, 

видовищних 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

заходів і 

показових 

виступів з 

різних видів 

спорту; 

створення 

мешканцям 

Києва умов 

європейського 

рівня для 

активного 

відпочинку 

2.5.1. Демеркуризація території 

ВАТ «Радикал», розташованого 

на території Деснянського району 

м. Києва 

Зниження 

негатив-

ного 

впливу на 

навко-

лишнє 

середо-

вище 

Екологія 2016-2018 1271390,0 423500,0 

- 

- - - - 423500,0 

- 

Забезпеченння 

поліпшення 

екологічного 

стану у 

лівобережній 

частині 

м. Києва 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.5.2. Чиста вода Зниження 

негатив-

ного 

впливу на 

навко-

лишнє 

середо-

вище 

Екологія 2016 5000,0 5000,0 

- 

- - - - 5000,0 

- 

Виконання 

аналізів та 

визначення 

наявності 

шкідливої 

мікрофлори у 

київських 

водоймах для 

загального 

визначення 

стану якості 

води у 

водоймах 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.5.3. Створення нових зелених 

зон відпочинку 

Зниження 

негатив-

ного 

впливу на 

Екологія 2016-2018 72000,0 20000,0 

- 

20000,0 

- 

- - - - Інвестиційна 

привабливість 

водойм для 

організації 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

навко-

лишнє 

середо-

вище 

культурно-

оздоровчих 

заходів; 

здійснення 

очистки вод 

київських 

водойм від 

бактеріологіч-

ного 

забруднення 

звітному 

періоді  

2.6.1. Реставрація та реабілітація 

будівлі з технічним 

переоснащенням і реконструкцією 

прибудови театрально-

видовищного закладу культури 

«Київський академічний театр 

оперети» на 

вул. Червоноармійській, 53/3                          

у Печерському районі м.Києва    

(1 черга) 

Створення 

унікальної 

культурної 

атмосфери 

Культура і 

мистецтво 

2016 21285,0 21285,0 

25800,0 

21285,0 

25800,0 

- - - - Покращення 

естетичного 

вигляду 

центральної 

частини міста; 

втілення 

мистецьких 

задумів на 

європейському 

рівні;  

значна 

економія 

тепло-  та 

енергоносіїв; 

усунення 

проблеми 

аварійності 

прибудови 

 

2.6.2. Реставрація з 

пристосуванням під розміщення 

Державного спеціалізованого 

мистецького навчального закладу 

«Київська дитяча школа мистецтв 

№ 2 ім.М.І.Вериківського» 

об’єкта на вул. Воровського, 2 з 

прибудовою до нього концертної 

зали 

Створення 

унікальної 

культурної 

атмосфери 

Культура і 

мистецтво 

2016-2018 78552,8 6010,0 

7810,0 

6010,0 

7810,0 

- - - - Можливість 

проводити 

міжнародні та 

Всеукраїнські 

конкурси з 

усіх видів 

мистецтв 

 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

2.7.1. «Оновлена школа» - 

зміцнення та вдосконалення 

матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста 

Високо-

якісна, 

доступна 

освіта, що 

відповідає 

вимогам 

ринку 

Освіта 2016-2018 143820,7 43450,4 

87155,2 

43450,4 

87155,2 

- - - - Покращення 

якості 

викладання; 

підвищення 

рівня знань 

учнів; 

створення 

комфортних та 

безпечних 

умов для 

проведення 

навчально-

виховного 

процесу 

 

2.8.1. Забезпечення житлом осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Підви-

щення 

безпеки та 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Соціаль-

ний захист 

2016-2018 197295,2 65765,1 

- 

65765,1 

- 

- - - - Отримаання  

375 особами з 

числа дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

впорядкованог

о житла 

Відсут-

ність 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді  

2.8.2. Забезпечення житлом 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов,  

на 2016-2018 рр. 

Підви-

щення 

безпеки та 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Соціаль-

ний захист 

2016-2018 1818446,9 578997,7 

578997,7 

 512497,7 

512497,7 

66500,0 

66500,0 

- - - Поліпшення 

житлових умов 

2022 сімей та 

одиноких 

громадян, 

реалізація 

права 864 

інвесторів 

шляхом 

добудови 

7 житлових 

будинків-

довгобудів 

 

2.8.3. Ведення обліку громадян, Підви- Соціаль- 2016-2018 Фінансування - - - - - - Ведення - 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет 

РСР та ПЗ/ 

загальна та 

конкретні 

цілі 

проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

 Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми), 

тис. грн 

Заплановано / профінансовано у звітному періоді (тис. грн)   Очікувані 

результати/ 

показники 

результа-

тивності 

реалізації 

проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 

партнера в 

рамках ДПП 

інші джерела  

які потребують поліпшення 

житлових умов 

щення 

безпеки та 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

ний захист не потребує реєстру обліку 

громадян, які 

потребують 

поліпшення 

житлових 

умов; 

прогнозування 

витрат  

 

 



 

 

Додаток 2 до звіту 

Форма 1 

 

Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачена  

 Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (РСР)  та Планом заходів на 2016-2018 роки з її реалізації (ПЗ) 
 

3) Для проектів (програм), які  знаходяться на стадії підготовки  у звітному періоді 

 
Назва проекту (програми) Пріоритет РСР 

та ПЗ/загальна 

та конкретні 

цілі проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(очікувана 

дата 

початку   

та  

завершен-

ня) 

Стан 

розробки 

або 

затверд-

ження 

проектної 

документ

ації  

(для 

проектів 

будівниц

тва) 

Очікувана 

оціночна 

вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн 

Заплановано до фінансування (тис. грн)   Очікувані 

результати/показники 

результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

 

всього місцевий 
бюджет 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 
ресурси 

кошти 
приватного 

партнера в 

рамках 

ДПП 

інші 
джерела  

1. Програма економічного зростання 

1.6.1. Створення офісів 

розвитку міських та 

локальних проектів 

Розвиток 

поліцентричності, 

створення нових 

міських центрів 

Міський 

простір 

2017-2018  9100,0 9100,0 - - - - 9100,0 Моделі існування офісів 

розвитку проектів; 

створення 5 офісів 

розвитку міських та 

локальних проектів; 

активна участь 

громадськості, 

впровадження 

демократичних 

принципів співіснування 

в місті 

 2. Програма підвищення комфорту життя 

2.1.6. Встановлення 

турбоагрегату для 

вироблення електроенергії та 

видачі в міські мережі 

теплової й електричної 

енергії, заміна котлоагрегатів 

на філіалі «Завод «Енергія» 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 

Модернізація 

інженерної 

інфраструктури 

Житлово-

кому-

нальне 

госпо-

дарство 

2017-2018  55 000,0 Потребує уточнення Додаткове отримання 

теплової та електричної 

енергії 

2.2.3. Будівництво 

дворежимної швидкісної 

рейкової системи Тram-Тrain: 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018  2106000,0 Потребує уточнення Абсолютний пасажиро-

потік: 264,5 тис. пас. на 

добу, що еквівалентно 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет РСР 

та ПЗ/загальна 

та конкретні 

цілі проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(очікувана 

дата 

початку   

та  

завершен-

ня) 

Стан 

розробки 

або 

затверд-

ження 

проектної 

документ

ації  

(для 

проектів 

будівниц

тва) 

Очікувана 

оціночна 

вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн 

Заплановано до фінансування (тис. грн)   Очікувані 

результати/показники 

результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

 

всього місцевий 
бюджет 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 
програми) 

кредитні 
ресурси 

кошти 
приватного 

партнера в 

рамках 
ДПП 

інші 
джерела  

Троєщина – Березняки – 

Караваєві Дачі  

добовому пасажиро-

потоку Сирецько-

Печерської лінії 

метрополітену;  

абсолютний пасажиро-

потік на переході через 

Дніпро 191,8 тис. пас. на 

добу;  

розвантаження 

нерейкового громад-

ського транспорту на 

Московському мосту на 

32,5 %;  

розвантаження нерейко-

вого громадського 

транспорту на мосту 

Патона на 24,7 %; 

розвантаження 

нерейкового 

громадського транспорту 

на Південному мосту на 

26,1 % 

2.2.4. Придбання рухомого 

складу Тram-Тrain 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018  7560000,0 Потребує уточнення Покращення обслугову-

вання та комфортності 

перевезень пасажирів;  

придбання сучасного 

рухомого складу з 

асинхронним тяговим 

приводом та зменшеним 

споживанням 

електричної енергії 

2.2.5. Будівництво лінії 

швидкісного тролейбусного 

Модернізація 

транспортної 

Транспорт 2017-2018  810000,0 Потребує уточнення Поліпшення 

транспортної ситуації в 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет РСР 

та ПЗ/загальна 

та конкретні 

цілі проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(очікувана 

дата 

початку   

та  

завершен-

ня) 

Стан 

розробки 

або 

затверд-

ження 

проектної 

документ

ації  

(для 

проектів 

будівниц

тва) 

Очікувана 

оціночна 

вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн 

Заплановано до фінансування (тис. грн)   Очікувані 

результати/показники 

результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

 

всього місцевий 
бюджет 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 
програми) 

кредитні 
ресурси 

кошти 
приватного 

партнера в 

рамках 
ДПП 

інші 
джерела  

сполучення TbRT:  

Троєщина – Чоколівка 

інфраструктури місті загалом та по 

ж/м Троєщина зокрема 

2.2.6. Придбання рухомого 

складу для лінії швидкісного 

тролейбусного сполучення 

TbRT: Троєщина – Чоколівка 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018  719700,0 Потребує уточнення Покращення безпеки та 

культури 

обслуговування, 

комфортності 

перевезень пасажирів; 

придбання сучасного 

рухомого складу з 

асинхронним тяговим 

приводом та зменшеним 

споживанням 

електричної енергії 

2.2.9. Здійснення комплексу 

заходів з благоустрою та 

облаштування зупинок 

громадського транспорту                           

в місті Києві 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018  250000,0 Потребує уточнення Створення комфортних 
умов для киян та 
туристів; 
збільшення доходів 
місцевого бюджету 
завдяки активізації 
ділового середовища;  
покращення естетич-
ності міського 
середовища  

2.2.10. Реконструкція 

трамвайної лінії по вулицях: 

Дмитрівська та Глибочицька 

з пересадковими вузлами на 

Лук’янівській та 

Контрактовій площах 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018  514001,4 Потребує уточнення Поліпшення 

транспортного 

обслуговування Подолу, 

Лук’янівки та 

Солдатської Слобідки 

2.2.20. Впровадження 

автоматизованої системи 

контролю паркувального 

простору (АСКПП) 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018  20000,0 Потребує уточнення Суттєве зменшення 

перевантаженості 

вулиць запаркованим 

автотранспортом; 

збільшення кількість 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет РСР 

та ПЗ/загальна 

та конкретні 

цілі проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(очікувана 

дата 

початку   

та  

завершен-

ня) 

Стан 

розробки 

або 

затверд-

ження 

проектної 

документ

ації  

(для 

проектів 

будівниц

тва) 

Очікувана 

оціночна 

вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн 

Заплановано до фінансування (тис. грн)   Очікувані 

результати/показники 

результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

 

всього місцевий 
бюджет 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 
програми) 

кредитні 
ресурси 

кошти 
приватного 

партнера в 

рамках 
ДПП 

інші 
джерела  

паркомісць; 

підвищення середньої 

швидкості руху 

транспортних потоків; 

мінімізація людського 

фактору при оплаті 

послуг за паркування та 

впровадження контролю 

за надходженнями до 

бюджету міста; 

суттєве поліпшення 

транспортної 

інфраструктури 

м. Києва; 

впорядкування 

паркувального простору, 

розвантаження вулиць 

міста 

2.2.24. Розвиток 

внутрішнього водного 

транспорту  в місті Києві 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018  Буде 

визначено 

скоригова-

ним 

проектом 

- - - - - - Зниження навантаження 

на  автомобільні та 

залізничні шляхи;  

підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

внутрішнього водного 

транспорту 

2.3.1. Медико-психологічна 

адаптація та реабілітація 

внутрішньо переміщених 

осіб, учасників 

антитерористичної операції і 

членів їх сімей 

Доступна, якісна 

та ефективна 

система охорони 

здоров’я 

Охорона 

здоров’я 

2017-2018  Буде 

визначено 

скоригова-

ним 

проектом 

- 

 

- - - - - Створення розгалуженої 

мережі кабінетів та 

стаціонарів 

психологічної розгрузки 

для проведення 

індивідуальної та 

групової психотерапії; 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет РСР 

та ПЗ/загальна 

та конкретні 

цілі проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(очікувана 

дата 

початку   

та  

завершен-

ня) 

Стан 

розробки 

або 

затверд-

ження 

проектної 

документ

ації  

(для 

проектів 

будівниц

тва) 

Очікувана 

оціночна 

вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн 

Заплановано до фінансування (тис. грн)   Очікувані 

результати/показники 

результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

 

всього місцевий 
бюджет 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 
програми) 

кредитні 
ресурси 

кошти 
приватного 

партнера в 

рамках 
ДПП 

інші 
джерела  

забезпечення 

налагодження взаємодії 

та наступництва в роботі 

кабінетів зі 

спеціалістами 

соматичної мережі, 

відповідної підготовки 

фахівців, уникнення 

стигматизації 

(упередженого 

дискримінаційного 

ставлення суспільства до 

певних категорій 

пацієнтів, зокрема з 

психолого-

психіатричними 

проблемами); 

багатогранність завдань 

психологічної 

реабілітації внутрішньо 

переміщених осіб та 

постраждалих в зоні 

АТО, ефективне 

функціонування цієї 

системи/служби як 

самостійного напряму 

клінічної та соціальної 

медицини 

2.3.2.  Цикл навчання для 

медичних працівників з 

подальшою підготовкою 

спікерів - консультантів з 

питань вакцинопрофілактики 

Доступна, якісна 

та ефективна 

система охорони 

здоров’я 

Охорона 

здоров’я 

2017-2018  Буде 

визначено 

скоригова-

ним 

проектом 

- 

 

- - - - - Покращення знань 

медичних працівників 

Києва з питань 

вакцинопрофілактики; 

навчання медичних 



 

 

Назва проекту (програми) Пріоритет РСР 

та ПЗ/загальна 

та конкретні 

цілі проекту 

Сфера  

  

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 

(очікувана 

дата 

початку   

та  

завершен-

ня) 

Стан 

розробки 

або 

затверд-

ження 

проектної 

документ

ації  

(для 

проектів 

будівниц

тва) 

Очікувана 

оціночна 

вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн 

Заплановано до фінансування (тис. грн)   Очікувані 

результати/показники 

результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

 

всього місцевий 
бюджет 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 

бюджетні 
програми) 

кредитні 
ресурси 

кошти 
приватного 

партнера в 

рамках 
ДПП 

інші 
джерела  

для роботи з населенням, 

який не містить матеріалів 

рекламного характеру: 

«Інвестуй в своє здоров'я. 

Вакцинація - єдиний 

ефективний засіб 

профілактики» 

працівників ефективній 

комунікації з населенням 

з питань 

вакцинопрофілактики;  

формування позитивного 

ставлення до вакцинації 

у мешканців Києва;  

підвищення  охоплення 

населення Києва 

профілактичним 

щепленням  

2.3.3. Реконструкція з 

розширенням будівлі 

міського Центру термічних 

уражень, реконструктивно-

відновлювальної та 

пластичної хірургії  

Київської міської клінічної 

лікарні №2 на вул. 

Краківській, 13 у 

Дніпровському районі 

Доступна, якісна 

та ефективна 

система охорони 

здоров’я 

Охорона 

здоров’я 

2017-2018  427700,0 

 

7000,0 7000,0 - - - - Розвиток та покращення 

системи надання 

профільної допомоги з 

використанням 

найсучасніших світових 

медичних технологій 

 

 



Додаток 2 до звіту 

Форма 2 

Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких не передбачена  

 регіональною стратегію розвитку (РСР)  та планом заходів з її реалізації (ПЗ) 

 

1) Для проектів (програм),  реалізація яких завершена  у звітному періоді  

 

Назва проекту 
(програми) 

Пріоритет РСР та ПЗ/ 

загальна та конкретні цілі 

проекту 

Сфера 

Термін реалізації 
проекту 

(програми) (дата 

початку та 
завершення) 

Вартість 

проекту 
(програми) тис. 

грн. 

Профінансовано (тис. грн.) 
Отримані результати/ 

показники 

результативності 

реалізації проекту 
(програми) 

Проблемні 

питання та 
пропозиції 

щодо вирішення 
всього 

місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 
(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 
приватного 

партнера в 
рамках ДПП 

інші джерела 

Cтворення об'єктів 

роздрібної торгівлі 

хлібом та 

хлібобулочними 

виробами, що 

користуються найвищим 

споживчим попитом у 

місті Києві (Лот 1) 

Створення 50 об'єктів роздрібної 

торгівлі хлібом та 
хлібобулочними виробами, що 

користуються найвищим 

споживчим попитом у місті 
Києві для продажу хліба за 

помірними (доступними) цінами С
о
ц

іа
л
ь
н

и
й

 з
ах

и
ст

  

24.12.2014 по 
24.12.2019 

11 458,33 11 458,33 - - - - 11 458,33 

Встановлено 50 об'єктів 
роздрібної торгівлі 

хлібом та 

хлібобулочними 
виробами, що 

користуються 

найвищим споживчим 
попитом у місті Києві 

 

Cтворення об'єктів 

роздрібної торгівлі 

хлібом та 

хлібобулочними 

виробами, що 

користуються найвищим 

споживчим попитом у 

місті Києві (Лот 3) 

Створення 50 об'єктів роздрібної 

торгівлі хлібом та 

хлібобулочними виробами, що 
користуються найвищим 

споживчим попитом у місті 

Києві для продажу хліба за 
помірними (доступними) цінами С

о
ц

іа
л
ь
н

и
й

 з
ах

и
ст

 

24.12.2014 по 

24.12.2019 
11 458,33 11 458,33 - - - - 11 458,33 

Встановлено 50 об'єктів 

роздрібної торгівлі 
хлібом та 

хлібобулочними 

виробами, що 
користуються 

найвищим споживчим 

попитом у місті Києві 

 

Cтворення об'єктів 

роздрібної торгівлі 

хлібом та 

хлібобулочними 

виробами, що 

користуються найвищим 

споживчим попитом у 

місті Києві (Лот 4) 

Створення 50 об'єктів роздрібної 
торгівлі хлібом та 

хлібобулочними виробами, що 

користуються найвищим 
споживчим попитом у місті 

Києві для продажу хліба за 

помірними (доступними) цінами С
о
ц

іа
л
ь
н

и
й

 з
ах

и
ст

 

24.12.2014 по 

24.12.2019 
11 458,33 11 458,33 - - - - 11 458,33 

Встановлено 50 об'єктів 

роздрібної торгівлі 

хлібом та 
хлібобулочними 

виробами, що 

користуються 

найвищим споживчим 

попитом у місті Києві 

 

Реалізація інвестиційного 

проекту по влаштуванню 

та експлуатації відкритої 

автостоянки з об’єктами 

транспортної 

інфраструктури/дорожнь

ого сервісу на перетині 

вул. Ревуцького та вул. 

Ахматової у 

Дарницькому районі 

Здійснення комплексу 

необхідних заходів з 
будівництва та підготовки 

відкритої автостоянки тр
ан

сп
о

р
т 

16.07.2014 по 
20.04.2016 

1 200,00 1 200,00 - - - - 1 200,00 

Створено відкриту 

автостоянку з 

об’єктами 
транспортної 

інфраструктури/доро

жнього сервісу 

 

 



2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді ( не завершені) 

 

Назва проекту 
(програми) 

Підстава для реалізації проекту (програми), 

номер та дата НПА/ рішення/ розпорядження 

/інше 

Сфера 

Термін реалізації 

проекту 

(програми) (дата 
початку  та 

очікувана дата 

завершення) 

Оціночна 
вартість 

проекту 

(програми) 
тис. грн. 

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) Очікувані 

результати/ 

показники 
результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

Проблемні 
питання та 

пропозиції 

щодо 
вирішення 

всього 
місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет (ДФРР, 

інші бюджетні 
програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти приват-
ного партнера в 

рамках ДПП 

інші 

джерела 

Будівництво житлового 
будинку з об'єктами 

господарського та 

соціально-побутового 
призначення та підземним 

паркінгом (з виділенням 
частки квартир для 

потерпілих від діяльності 

ГІБК "Еліта-Центр") на 
земельній ділянці у пров. 

Платонівському у 

Солом'янському районі м. 
Києва 

розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27.09.2013 № 1694 «Про 

проведення інвестиційних конкурсів із 

залучення інвесторів до будівництва 

житлових будинків з об'єктами 

господарського та соціально-побутового 

призначення та підземними паркінгами (з 

виділенням частки квартир для потерпілих від 

діяльності ГІБК «Еліта-Центр»)» та від 

25.03.2015 № 268 «Про затвердження 

переможця конкурсу із залучення інвестора 

до будівництва житлового будинку з 

об’єктами господарського та соціально-

побутового призначення та підземним 

паркінгом (з виділенням частки квартир для 

потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-

Центр») на земельній ділянці у пров. 

Платонівському у Солом'янському районі м. 

Києва», інвестиційний договір від 31.03.2015 

№ 050-13/і/151 про будівництво житлового 

будинку з об'єктами господарського та 

соціально-побутового призначення та 

підземним паркінгом (з виділенням частки 

квартир для потерпілих від діяльності ГІБК 

"Еліта-Центр") на земельній ділянці у пров. 

Платонівському у Солом'янському районі м. 

Києва 

Б
у

д
ів

н
и

ц
тв

о
 

31.03.2015 по 

31.07.2018 
219 272,849 - - - - - - 

Забезпечення 

житлом частини 
потерпілих від 

діяльності ГІБК 

"Еліта-Центр" 

 



Реконструкція Київського 

міського полового будинку 
№5 під Перинатальний 

центр з будівництвом 

приватного медичного 

закладу на просп. 

Червонозоряному, 2 

рішення Київської міської ради від 19.03.2015 

№ 265/1130 «Про майнові питання щодо 

реконструкції Київського міського 

пологового будинку № 5 під Перинатальний 

центр», розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 08.04.2015 № 340 

«Про проведення інвестиційного конкурсу із 

залучення інвестора до реалізації 

інвестиційного проекту «Реконструкція 

Київського міського пологового будинку № 5 

під Перинатальний центр з будівництвом 

приватного медичного закладу на просп. 

Червонозоряному, 2» та від 01.10.2015 № 987 

«Про затвердження переможця конкурсу із 

залучення інвестора до реалізації 

інвестиційного проекту «Реконструкція 

Київського міського пологового будинку № 5 

під Перинатальний центр з будівництвом 

приватного медичного закладу на просп. 

Червонозоряному, 2», інвестиційний договір 

від 29.10.2015 № 050-13/і/154 про 

реконструкцію Київського міського полового 

будинку №5 під Перинатальний центр з 

будівництвом приватного медичного закладу 

на просп. Червонозоряному, 2 
Б

у
д
ів

н
и

ц
тв

о
 

29.10.2015 по 
29.10.2020 

І черга 
(реконструкція) 

– 24 607,71; 
ІІ черга 

(будівництво) – 

54 159,48 

- - - - - - 

Реконструкція 

Київського міського 
полового будинку 

№5 під 

Перинатальний 
центр з подальшою 

передачею його до 
комунальної 

власності 

територіальної 
громади м. Києва та 

будівництво 

приватного 
медичного закладу 

 

Будівництво медичного 
центру за рахунок площ 

Київської міської клінічної 

лікарні №14 на вул. 
Зоологічній, 3 у 

Шевченківському районі 

рішення Київської міської ради від 02.10.2013 

№ 49/9637 «Про знесення та списання 

нефункціонуючих, аварійних будівель на вул. 

Зоологічній, 3», розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 

25.11.2013 № 2141 «Про проведення 

інвестиційного конкурсу із залучення 

інвестора до будівництва медичного центру за 

рахунок площ Київської міської клінічної 

лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у 

Шевченківському районі» та від 29.08.2016 

№ 752 «Про затвердження переможця 

інвестиційного конкурсу із залучення 

інвестора до реалізації проекту «Будівництво 

медичного центру за рахунок площ Київської 

міської клінічної лікарні № 14 на вул. 

Зоологічній, 3 у Шевченківському районі», 

інвестиційний договір від 23.09.2016 № 050-

13/і/160 про будівництво медичного центру за 

рахунок площ Київської міської клінічної 

лікарні №14 на вул. Зоологічній, 3 у 

Шевченківському районі 

Б
у

д
ів

н
и

ц
тв

о
 

23.09.2016 по 

23.09.2020 
173 992,18 3 400,0 - - - - 3 400,0 

Будівництво 
медичного 

центру та 

зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Київської міської 
туберкульозної 

лікарні №2 

 

 



3) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії підготовки у звітному періоді 

 

Назва проекту 

(програми) 

Пріоритет РСР та 

ПЗ/ загальна та 

конкретні цілі 

проекту 

Сфера 

Термін 

реалізації 

проекту 

(програми) 
(дата початку  

та очікувана 

дата 

завершення) 

Оціночна 

вартість 

проекту 

(програми) 

тис. грн. 

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) 
Очікувані 

результати/ 

показники 

результативності 

реалізації проекту 

(програми) 

Проблемні 

питання та 

пропозиції 

щодо 

вирішення 

всього 
місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 
(ДФРР, інші 

бюджетні 

програми) 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приватного 
партнера в 

рамках 

ДПП 

інші джерела 

Будівництво 

спортивного 

комплексу на 

проспекті Генерала 

Ватутіна у 

Деснянському 

районі 

Будівництво 

спортивного 

комплексу на 

проспекті 

Генерала Ватутіна Б
у

д
ів

н
и

ц
тв

о
 

Термін 

будівництва – 

3роки 

Термін дії 

інвестиційного 

договору - 10 

років 

273 035, 532 - - - - - - 

Будівництво 

сучасного 

спортивного 

комплексу та 

забезпечення 

мешканців 

Деснянського 

району спортивною 

інфраструктурою 

- 

Будівництво 

приватної середньої 

школи в 3-а 

мікрорайоні 

житлового масиву 

Оболонь на 

проспекті Героїв 

Сталінграда, 10-В у 

Оболонському 

районі 

 

Б
у

д
ів

н
и

ц
тв

о
 

Термін 

будівництва – 

4роки 

Термін дії 

інвестиційного 

договору - 10 

років 

140 098, 725 - - - - - - 

Будівництво 

сучасної середньої 

школи та 

забезпечення 

мешканців 

Оболонського 

району сучасним 

освітнім закладом 

- 

 



 

 

Додаток 2 до звіту 

Форма 3 

Перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку,  

які мають найсуттєвіший вплив на соціально-економічний розвиток та  

сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності міста Києва 

(до 5-ти проектів за кожним пріоритетним напрямом регіональної стратегії розвитку та плану ) 

 
№ 

з/

п 

Назва проекту  Ціль/ пріоритет 

РСР та ПЗ, 

 

Сфера   

 

 Термін  

реалізації 

проекту (дата 

початку  та 

завершення) 

 Вартість/ 

оціночна 

вартість 

проекту,  

тис. грн. 

Заплановано до фінансування / 

профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)   

Отримані/ 

очікувані 

результати 

/показники 

результативності 

реалізації проекту 

/ вплив на 

сферу/галузь/ 

регіон 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приват-

ного 

партнера в 

рамках 

ДПП 

інші 

джерела  

1. 1.3.2. Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

1. Збільшення 

економічного 

добробуту/ 

Створення іннова-

ційного міста 

Промис-

ловість і 

підприєм-

ництво 

2016 -2018 37 762,0 17 254,0 

- 

- - - 17 254,0 

- 

- Зменшення витрат 

на енергетику у 

структурі ВРП; 

зниження 

залежності міста 

від поставок 

природного газу 

2. 2.1.7. Поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами у м. Києві 

2. Програма 

підвищення 

комфорту життя/ 

Модернізація 

інженерної інфра-

структури 

Житлово-

комунальне 

госпо-

дарство 

2016-2018 1800000,0 500000,0 

- 

- - - - 500000,0 

- 

 

Поліпшення 

екологічного стану 

довкілля шляхом 

зменшення 

кількості ТПВ, що 

захоронюються на 

полігонах 

(звалищах); 

можливість 

отримувати 

електричну та 

теплову енергію від 

спалювання ТПВ 

для забезпечення 

потреб прилеглих 

житлових будинків 

3. 2.2.11. Будівництво 

Подільсько-

Вигурівської лінії 

Київського метро-

2. Програма 

підвищення 

комфорту життя/ 

Модернізація 

Транспорт 2016-2018 10516680,0 3505560,0 

- 

- - - - 3505560,0 

- 

Поліпшення 

транспортного 

обслуговування в 

місті;  



 

 

№ 

з/

п 

Назва проекту  Ціль/ пріоритет 

РСР та ПЗ, 

 

Сфера   

 

 Термін  

реалізації 

проекту (дата 

початку  та 

завершення) 

 Вартість/ 

оціночна 

вартість 

проекту,  

тис. грн. 

Заплановано до фінансування / 

профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)   

Отримані/ 

очікувані 

результати 

/показники 

результативності 

реалізації проекту 

/ вплив на 

сферу/галузь/ 

регіон 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приват-

ного 

партнера в 

рамках 

ДПП 

інші 

джерела  

політену транспортної 

інфраструктури 

перерозподіл 

пасажиропотоку, 

зменшення 

навантаження на 

нерейковий 

транспорт 

4. 2.2.25. Будівництво 

Великої Окружної 

дороги на ділянці від 

проспекту Маршала  

Рокоссовського до 

вул. Богатирської з 

будівництвом 

транспортної 

розв҆язки в різних 

рівнях 

2. Програма 

підвищення 

комфорту життя/ 

Модернізація 

транспортної інфра-

структури 

Транспорт 2016-2018 386 008,2 15050,0 

4811,3 

15050,0 

4811,3 

- - - - Поліпшення 

технічного стану 

тротуарів, доріг, 

розв’язок, мостів, 

шляхопроводів, 

забезпечення 

безперебійного 

руху транспорту; 

поліпшення 

обслуговування 

населення 

громадським 

транспортом; 

поліпшення 

екологічного 

стану за рахунок 

ліквідації заторів 

5. 2.1.5. Будівництво 

системи хімічного 

очищення димових 

газів на філіалі 

«Завод «Енергія» 

ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» 

2. Програма 

підвищення 

комфорту життя/ 

Модернізація 

інженерної інфра-

структури 

Житлово-

комунальне 

господар-

ство 

2016-2018 Буде визначено 

скоригованим 

проектом 

156015,0 

30,0 

56015,0 

30,0 

- - - 100000,0 

- 
Поліпшення 

екологічного 

стану м. Києва 

6. 2.1.9. Реконструкція 

споруд очистки 

стічних 

каналізаційних вод і 

будівництво 

технологічної лінії 

2. Програма 

підвищення 

комфорту життя/ 

Модернізація 

інженерної інфра-

структури 

Житлово-

комунальне 

господар-

ство 

2016-2017 170240,1 95156,6 

89036,8 

95156,6 

89036,8 

- - - - Зменшення 

кількості викидів 

забруднюючих 

речовин 



 

 

№ 

з/

п 

Назва проекту  Ціль/ пріоритет 

РСР та ПЗ, 

 

Сфера   

 

 Термін  

реалізації 

проекту (дата 

початку  та 

завершення) 

 Вартість/ 

оціночна 

вартість 

проекту,  

тис. грн. 

Заплановано до фінансування / 

профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)   

Отримані/ 

очікувані 

результати 

/показники 

результативності 

реалізації проекту 

/ вплив на 

сферу/галузь/ 

регіон 

всього місцевий 

бюджет 

державний 

бюджет 

кредитні 

ресурси 

кошти 

приват-

ного 

партнера в 

рамках 

ДПП 

інші 

джерела  

по обробці та 

утилізації осадів 

Бортницької станції 

аерації. Перша черга. 

Пусковий комплекс 

5. Підготовчі роботи 

7. 2.2.5. Будівництво 

лінії швидкісного 

тролейбусного 

сполучення TbRT:  

Троєщина – 

Чоколівка 

2. Програма 

підвищення 

комфорту життя/ 

Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Транспорт 2017-2018 810000,0 Потребує уточнення Поліпшення 

транспортної 

ситуації в місті 

загалом та по 

ж/м Троєщина 

зокрема 

 



 

 

                        Додаток 3 до звіту 

Пропозиції міста Києва щодо вдосконалення законодавства і практики його реалізації,  

системи державного управління  
                  

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

Бюджетні питання 

(недоотримання 

фінансування) 

Зменшення обсягу 

надходжень до бюджету міста 

Києва, а саме: зарахування до 

бюджету міста Києва 40% 

ПДФО, в той час як по інших 

регіонах – 60% 

 

Мінфін 

 

Бюджетний кодекс 

України (ст. 29 та 

64) 

Доручити Мінфіну України 

внести зміни до статей 29 та 

64 Бюджетного кодексу 

України щодо зарахування 

до бюджету міста Києва 60% 

ПДФО 

Збільшення 

доходів бюджету 

м. Києва на 

6,6 млрд грн 

Незабезпеченість коштами 

субвенції з державного 

бюджету видатків на надання 

пільг та субсидій населенню 

по оплаті житлово-

комунальних послуг. 

В Державному бюджеті 

України на 2017 рік 

передбачено для міста Києва 

субвенцію на відшкодування 

пільг та субсидій населенню 

на оплату житлово-

комунальних послуг в сумі 

1 171 млн грн. Одночасно, 

лише заборгованість по цих 

видатках станом на 01.01.2017 

становила 966,3млн грн.  

Очікуване споживання за 

фактом 2016 року- 2 352 млн 

грн 

Мінфін Закон України «Про 

Державний бюджет 

України на 2017 рік» 

Внесення змін до Закону 

України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» 

в частині збільшення 

відповідної субвенції для 

міста Києва 

Відсутність 

заборгованості 

перед 

підприємствами - 

постачальниками 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

Незабезпеченість видатків на 

компенсацію пільгового 

проїзду за пільгами наданими 

державою, а також пільг з 

послуг зв’язку та інших пільг. 

Змінами до Бюджетного 

кодексу України, а саме: до 

статті 102 (субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення державних 

програм соціального захисту) 

та до статті 89 (видатки 

місцевих бюджетів, що 

можуть здійснюватися з усіх 

місцевих бюджетів) 

виключено субвенцію з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання пільг з послуг зв'язку, 

інших передбачених 

законодавством пільг, а також 

на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян та 

перекладено ці видатки на 

місцеві бюджети.  

Законом України «Про 

Державний бюджет України 

на 2017 рік» кошти на ці цілі 

не передбачено.  

Мінфін 

 

Бюджетний кодекс 

України; 

Закон України «Про 

Державний бюджет 

України на 2017 рік» 

Внесення змін до 

Бюджетного кодексу 

України шляхом доповнення 

ст. 102, включивши 

субвенцію з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг з 

послуг зв'язку, інших, 

передбачених 

законодавством пільг, а 

також на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян.  

Внесення змін до Закону 

України «Про Державний 

бюджет України на 2017 

рік», передбачивши 

відповідну субвенцію, в т. ч. 

для м. Києва в сумі 700 млн 

грн 

Зменшення 

навантаження на 

бюджет м. Києва 

в сумі 0,7 млрд 

грн 

 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

Таким чином, увесь тягар 

наданих державою пільг лягає 

на місцеві бюджети, 

враховуючи, що підприємства 

комунального транспорту 

столиці перевозять не лише 

киян але і гостей міста. При 

відсутності можливості 

передбачити ці видатки, у 

підприємств - перевізників 

виникають значні втрати, які 

погіршують їх фінансово-

економічний стан. 

Питання відшкодування пільг 

з послуг зв’язку, інших пільг 

та компенсації пільгового 

проїзду окремих категорій 

громадян за наданими 

державою пільгами повинно 

бути врегульовано на 

державному рівні. 

Відшкодування пільг повинно 

проводитися за рахунок 

державного або місцевого 

бюджету, залежно від того, 

яким органом прийнято 

рішення щодо введення 

відповідних пільг 

 

 

 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

Недоотримання 

коштів від 

оподаткування 

речових прав через 

відсутність повних 

даних 

Зменшення потенційних 

надходжень до бюджету міста 

Києва за рахунок 

неможливості адміністрування 

податків (зменшена база 

оподаткування) через 

відсутність в повному обсязі 

даних в Державному реєстрі 

речових прав 

Мінфін, 

Державна фіскальна 

служба  

України 

Нормативно-

правовий акт 

відсутній 

Державній фіскальній службі 

в розвиток статті 67 

Конституції України для 

вирішення проблемних 

питань з адміністрування 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, розробити проект 

Закону України про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України, в якому 

передбачити щорічне 

декларування громадянами 

нерухомого майна 

(житлового, нежитлового), 

відповідальності за 

недостовірні або неповні 

дані, можливості органам 

ДФС проводити нарахування 

фізичним особам на підставі 

поданих декларацій 

 

Збільшення 

потенційних 

надходжень до 

бюджету міста 

Києва 

Питання власності Призупинення дії норм 

статті 10 Закону України «Про 

оренду державного та 

комунального майна» в 

частині індексації орендної 

плати в період з 01.01.2017 до 

31.12.2017 за договорами 

оренди на використання майна 

(нежитлових приміщень, 

Фонд  

державного майна 

України 

 

Закон України «Про 

оренду державного 

та комунального 

майна» (стаття 10) 

Доручити Фонду державного 

майна України внести зміни 

до ст.10 Закону України 

«Про оренду державного та 

комунального майна»  

В умовах 

зниження 

платоспроможнос

ті суб'єктів 

господарювання 

та обмеження їх 

фінансових 

ресурсів 

вирішення 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

будівель, споруд) комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва 

 

проблеми 

зменшить 

навантаженість на 

орендарів у 

кризовий період. 

Крім того, такий 

антикризовий 

характер дасть 

змогу спростити 

процедуру 

започаткування 

малого бізнесу 

 

Передбачити в державному 

бюджеті видатки на орендну 

плату бюджетними 

установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок 

державного бюджету 
 

Мінфін 
 

Державний бюджет 

України 
 

Доручити Мінфіну України 

внести зміни до державного 

бюджету України на 2017 рік 

щодо видатків на  оренду 

плату бюджетними 

установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок 

державного бюджету 

Вирішення 

проблеми 

забезпечить 

надходження 

коштів до 

місцевих 

бюджетів та 

підвищить 

ефективність 

використання 

майна 

комунальної 

власності 
 

Запровадження сучасних 

тенденцій, які спостерігаються 

на ринку оренди державної та 

комунальної нерухомості, з 

Фонд  

державного майна 

України 
 

Закон України «Про 

оренду державного 

та комунального 

майна» 

Доручити  фонду державного 

майна України 

внести зміни до   Закону 

України «Про оренду 

Вирішення 

проблеми 

забезпечить 

підвищення 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

метою підвищення 

ефективності орендних 

відносин, забезпечення 

конкуренто-спроможності 

державного та комунального 

майна та спрямований загалом 

на стабілізацію економічних 

процесів, спрощення 

процедури передачі в оренду 

об’єктів державної і 

комунальної власності,  

скорочення термінів її 

проведення зокрема тривалий 

термін її проведення, 

впровадження принципово 

нового механізму передачі 

майна орендарю через 

електронний аукціон, 

встановлення нових критеріїв 

для забезпечення збереження  

майна тощо 
 

державного та комунального 

майна» 
 

ефективності 

орендних 

відносин. Так, 

буде спрощено 

процедуру 

передачі в оренду 

об'єктів 

комунальної 

власності, 

запроваджено 

електронний 

аукціон для 

передачі майна 

орендарю, що 

матиме наслідком 

підвищення 

конкурентоспром

ожності 

комунального 

майна на ринку 

нерухомості. У 

свою чергу, 

кращий контроль 

за збереженням 

орендованого 

майна 

унеможливить 

випадки 

нераціонального 

використання або 

втрати 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

комунального 

майна 

 Необхідність удосконалення 

процесу приватизації, 

застосування нових 

технологій та процедур 

Фонд  

державного майна  

України 

 

Закони України 

«Про внесення змін 

до деяких 

законодавчих актів 

України (щодо 

спрощення процесу 

приватизації)», «Про 

приватизацію 

державного майна», 

«Про приватизацію 

невеликих 

державних 

підприємств (малу 

приватизацію)»; 

«Про особливості 

приватизації об’єктів 

незавершеного 

будівництва» 

Доручити Фонду державного 

майна України внести зміни 

до Законів України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

(щодо спрощення процесу 

приватизації)», «Про 

приватизацію державного 

майна», «Про приватизацію 

невеликих державних 

підприємств (малу 

приватизацію)»; «Про 

особливості приватизації 

об’єктів незавершеного 

будівництва» 

Вирішення 

проблеми дасть 

змогу уніфікувати 

та оптимізувати 

законодавство з 

питань 

приватизації, 

удосконалити 

механізми та 

процедуру 

приватизації, 

прискорити 

процеси 

приватизації, 

підвищити 

економічну 

ефективність 

продажу об'єктів 

та збільшити 

надходжень до 

місцевих 

бюджетів 

 

Регулювання 

земельних відносин 

Ускладненість процедури 

оформлення землі під 

існуючим майном для його 

експлуатації та 

обслуговування  

КМУ Земельний кодекс 

України 

Кабінету Міністрів України 

ініціювати внесення змін до 

статей 79-1, 123, 124 

Земельного кодексу України, 

встановивши, що надання у 

користування земельної 

Спрощення 

процедури 

оформлення землі 

під існуючим 

нерухомим 

майном для його 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

ділянки здійснюється на 

підставі технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на 

місцевості) у випадках, коли 

нерухоме майно, 

розташоване на ній, введено 

в експлуатацію, й цільове 

призначення, визначене у 

клопотанні про її 

оформлення, відповідає 

містобудівній документації 

 

експлуатації та 

обслуговування 

Тривалість процедури 

передачі земельних ділянок та 

розгляду таких питань 

уповноваженими органами 

КМУ Земельний кодекс 

України 

Кабінету Міністрів України 

ініціювати внесення змін до 

Земельного кодексу України, 

а саме: 

- передбачити, що 

відповідний орган 

виконавчої влади або орган 

місцевого самоврядування у 

місячний строк з дня 

отримання проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки, технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

Прийняття 

вказаних змін 

сприятиме 

швидшій передачі 

та оформленню 

земельних ділянок 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

ділянки в натурі (на 

місцевості), проекту рішення 

чи розпорядження 

відповідного органу 

виконавчої влади або орган 

місцевого самоврядування (у 

випадках коли законом 

передбачається надання у 

користування земельної 

ділянки без складення 

документації із 

землеустрою), а в разі 

необхідності здійснення 

обов'язкової державної 

експертизи землевпорядної 

документації згідно із 

законом - після отримання 

позитивного висновку такої 

експертизи приймає рішення 

про надання земельної 

ділянки у користування. 

У випадку, якщо орган 

виконавчої влади або орган 

місцевого самоврядування у 

двомісячний термін не 

прийме рішення про надання 

земельної ділянки у 

користування, чи про 

відмову, то рішення про 

надання земельної ділянки, 

чи про відмову в наданні у 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

користування вважається 

прийнятим (ст. 123 

Земельного кодексу); 

- внести доповнення, 

передбачивши, що у випадку 

безпідставного ухилення 

посадових осіб відповідного 

органу виконавчої влади або 

органу місцевого 

самоврядування від 

підписання договору оренди 

земельної ділянки із земель 

державної або комунальної 

власності, рішення про 

передачу якої прийнято, 

особа на користь якої 

прийнято таке рішення, має 

право звернутися до суду з 

позовом про визнання такого 

договору укладеним (ст.124 

Земельного кодексу України 

та ст.16 Закону України «Про 

оренду землі») 

 

 

 Необхідність повернення і 

розширення прав 

територіальних громад у сфері 

регулювання земельних 

відносин 

КМУ Земельний кодекс 

України, 

Закон України «Про 

державний 

земельний кадастр» 

Кабінету Міністрів України 

ініціювати внесення змін до 

законодавства України, 

передбачивши надання 

органам місцевого 

самоврядування повноважень 

Спрощення 

процесу 

оформлення 

громадянами і 

юридичними 

особами прав на 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

 у сфері регулювання 

земельних відносин з 

ведення Державного 

земельного кадастру, в тому 

числі державної реєстрації 

земельних ділянок в 

Державному земельному 

кадастрі 

земельні ділянки   

(прискорення 

процедури 

укладення 

договорів оренди 

землі; сприяння 

реалізації 

принципу 

децентралізації 

влади) 

Необхідність підвищення 

ефективності здійснення 

самоврядного контролю за 

використанням та охороною 

земель 

 

КМУ Кодекс України про 

адміністративні 

правопорушення, 

Закон України «Про 

охорону земель» 

Кабінету Міністрів України 

ініціювати внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення та до 

Закону України «Про 

охорону земель», надавши 

повноваження органам 

місцевого самоврядування 

(посадовим особам їх 

виконавчих органів) під час 

здійснення ними 

самоврядного контролю за 

використанням та охороною 

земель: 

- видавати обов’язкові до 

виконання приписи за 

порушення земельного 

законодавства,  

- складати протоколи про 

адміністративні 

Забезпечення 

більш дійового та 

ефективного 

здійснення 

контролю за 

додержанням 

земельного 

законодавства 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

правопорушення у сфері 

земельного законодавства та 

розглядати відповідні справи 

про адміністративні 

правопорушення за 

використання земель не за 

цільовим призначенням, 

самовільне зайняття 

земельної ділянки, зняття та 

перенесення ґрунтового 

покриву земельних ділянок 

без спеціального дозволу, 

відхилення від затверджених 

в установленому порядку 

проектів землеустрою, 

знищення громадянами 

межових знаків меж 

землекористувань 

 

 Необхідність спрощення 

процедури продажу   

земельних ділянок іноземним 

юридичним особам та 

спільним підприємствам, 

заснованих за участю 

іноземних юридичних і 

фізичних осіб 

(статтями 82, 129 Земельного 

кодексу України встановлено 

необхідність погодження цієї 

процедури з Кабінетом 

КМУ Земельний кодекс 

України 

 

Кабінету Міністрів України 

сприяти у прийнятті Закону 

України «Про внесення змін 

до статті 129 Земельного 

кодексу України» (щодо 

спрощення процедури 

продажу земельних ділянок 

іноземним юридичним 

особам), який на 

сьогоднішній день 

знаходиться на розгляді 

Верховної Ради України 

Спрощення 

процедури 

продажу 

земельних ділянок 

та додаткові 

надходження 

коштів до 

бюджету міста 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

Міністрів України) (законопроект від 29.12.2015 

№ 3738) 

 Багаточисельність органів 

влади, які здійснюють 

розпорядження землями  

(на сьогодні розпорядження 

землями здійснюється 4 

органами:  

- Київською міською радою 

(землями комунальної 

власності),  

- Київською міською 

державною адміністрацією 

(землями державної 

власності),  

- Головним управлінням 

Держземагентства у м. Києві 

(землями державної власності 

сільськогосподарського 

призначення),  

- державними органами 

приватизації (продаж земель 

державної власності під 

об’єктами, які підлягають 

приватизації) 

КМУ Земельний кодекс 

України 

Кабінету Міністрів України 

ініціювати внесення змін до 

законодавства України в 

частині передачі 

повноважень щодо 

розпорядження в межах 

населених пунктів усіма 

землями (як державної так і 

комунальної власності) 

сільським, селищним та 

міським радам, як це було до 

01.01.2013 

 

Спрощення 

процесу 

розпорядження 

землями в межах 

населених пунктів 

для набуття 

громадянами і 

юридичними 

особами прав на 

землю; 

відповідність 

конституційно 

закріпленим 

засадам 

матеріальної і 

фінансової основи 

місцевого 

самоврядування 

та принципу 

децентралізації 

влади в країні 

Капітальне 

будівництво 

(реконструкція) 

Наявність в м. Києві значної 

кількості проблемних об’єктів 

незавершеного будівництва 

різного ступеню готовності, 

зокрема, державної форми 

власності, з них найбільші: 

КМУ, 

Мінрегіон 

 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

(в цілому стосовно 

проблемних об’єктів 

Кабінету Міністрів України 

спільно з центральними 

органами виконавчої влади, 

яким підпорядковані 

відповідні державні 

підприємства, установи та 

Зменшення 

обсягів 

незавершеного 

будівництва в 

м. Києві; 

вирішення 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

- вокзальний комплекс 

ст. Дарниця 

(Мінінфраструктури); 

- корпус КНУ театру, кіно і 

телебачення ім. І.К. Карпенко-

Карого на Львівській площі 

(Мінкультури); 

- житловий комплекс 

«Дніпровські вежі» на 

просп. Ватутіна (Нацгвардія 

України); 

- адмінкорпус на 

вул. митрополита 

А. Шептицького 

(Луначарського) (НАК 

«Нафтогаз України»); 

- дитяча уронефрологічна 

клініка на вул. Обсерваторній 

3/1 (Академія медичних наук 

України) тощо 

незавершеного 

будівництва існує 

законодавча 

прогалина) 

організації, вирішити 

питання стосовно 

подальшого використання 

об'єктів незавершеного 

будівництва на території 

м. Києва (добудова за 

бюджетні або інвестиційні 

кошти, перепрофілювання, 

демонтаж, продаж, 

приватизація, відчуження, 

списання тощо)  

Розробити та прийняти 

відповідне законодавство 

щодо підвищення 

відповідальності власників 

недобудов і запровадження 

механізмів примушення 

власників до певних дій для 

вирішення проблеми 

недобудов 

проблем 

довгобудів 

житлової 

нерухомості та 

захисту прав 

фізичних осіб-

інвесторів 

будівництва; 

використання 

об’єктів 

незавершеного 

будівництва після 

їх добудови або 

перепрофілюванн

я; 

поліпшення 

зовнішнього 

вигляду м. Києва 

Відсутність практичного 

механізму реалізації проектів 

реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду», зокрема, 

необхідність отримання згоди 

100% мешканців на 

відселення 

КМУ, 

Мінрегіон 

 

Закон України «Про 

комплексну 

реконструкцію 

кварталів 

(мікрорайонів) 

застарілого 

житлового фонду» 

(стаття 12) 

Мінрегіону ініціювати 

внесення змін до Закону 

України «Про комплексну 

реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду», яким 

зменшити необхідну кількість 

відсотків власників житла та 

нежитлових приміщень 

будинку, що підлягає 

відселенню з 100% до 75% 

Практична 

можливість 

реалізації 

інвестиційних 

проектів у сфері 

відновлення 

застарілого 

житлового фонду 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

 

Законодавча 

неврегульованість 

державної 

підтримки малого 

та середнього 

підприємництва 

На сьогодні законодавче 

регулювання державної 

підтримки малого та 

середнього підприємництва не 

відповідає вимогам часу та 

законодавству ЄС: 

Діючий Закон України «Про 

розвиток та державну 

підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» 

значною мірою носить 

декларативний характер, в 

ньому відсутні об'єктивні 

критерії оцінки ефективності 

виконання заходів щодо 

розвитку підприємництва. 

Законодавча невизначеність 

окремих елементів 

інфраструктури підтримки 

малого підприємництва 

(бізнес-інкубаторів, бізнес-

центрів, коворкінгів, фондів 

підтримки підприємництва, 

інформаційно-

консультаційних установ, 

інших об’єктів підтримки 

підприємництва) та комплексу 

послуг, які вони повинні 

надавати, призводить до 

різних підходів у їх 

Мінекономрозвитку Закон України «Про 

розвиток та 

державну підтримку 

малого і середнього 

підприємництва в 

Україні» 

Мінекономрозвитку 

ініціювати прийняття Закону 

України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в 

Україні» в редакції 

від 15.01.2015 № 1256 Д 

Сприяння та 

стимулювання 

розвитку малого 

та середнього 

підприємництва в 

Україні 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

тлумаченні. 

Нова редакція Закону України 

«Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» 

15.01.2015, прийнята в 

першому читанні № 1256 Д. 

До комітету Верховної Ради з 

питань промислової політики 

та підприємництва до цього 

законопроекту подано близько 

6000 пропозицій підприємців 

та громадських організацій. 

Наразі подальшу роботу 

заморожено 

Існування 

бюрократичних та 

фінансових 

бар'єрів, які 

унеможливлюють 

створення 

акціонерних 

товариств у сфері 

малого та 

середнього бізнесу 

Протягом останніх двох років 

в Україні не було створено 

жодного нового акціонерного 

товариства, а їх кількість за 

п’ять років зменшилася 

втричі. 

Після прийняття Закону 

України «Про акціонерні 

товариства» та низки 

пов'язаних з ними 

нормативно-правових актів 

Національною комісією з 

цінних паперів та фондового 

ринку у сфері обігу цінних 

паперів встановлено 

бюрократичні та фінансові 

Мінекономрозвитку, 

Національна  

комісія з цінних 

паперів та фондового 

ринку у сфері обігу 

цінних паперів 

 

 

Закони України: 

«Про акціонерні 

товариства», «Про 

цінні папери та 

фондовий ринок» 

На державному рівні 

провести аналіз 

регуляторного впливу 

Законів України: «Про 

акціонерні товариства», 

«Про цінні папери та 

фондовий ринок», рішень 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

щодо імплементації цих 

законів. 

Після опублікування 

результатів такого аналізу 

провести публічне 

громадське обговорення, 

розробити та запровадити в 

Спрощення 

порядку 

заснування 

акціонерних 

товариств та умов 

обігу цінних 

паперів. 

Зменшення 

мінімального 

розміру 

статутного 

капіталу для 

засновників 

акціонерних 

товариств.  

Скасування 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

бар'єри, які унеможливлюють 

створення акціонерних 

товариств у сфері малого та 

середнього бізнесу. Для 

малого та середнього бізнесу 

заблоковано доступ до 

найбільш ефективної форми 

інвестування через випуск 

цінних паперів 

 

життя заходи щодо 

дерегулювання цієї сфери 

формальних 

(процедурних) 

вимог до 

діяльності 

акціонерних 

товариств та їх 

статутних органів, 

зокрема, 

скликання зборів 

акціонерів та 

подання звітності 

Національній 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

у сфері обігу 

цінних паперів 

Спростити 

процедуру 

підключення до 

електромереж 

 

На сьогодні у рейтингу Doing 

Business 2015 за індикатором 

«Підключення до 

електромереж» Україна 

посідає 185 місце (із 188 

країн), оскільки процедура 

підключення до електромереж 

є доволі обтяжливою: 

 кількість процедур, 

необхідних для приєднання 

замовника до електромереж, 

дорівнює 10; 

 строк приєднання займає 

277 днів. Зокрема, великі 

Мінекономрозвитку, 

Міненергетики 

 

Закон України «Про 

електроенергетику» 

Прийняти проект Закону 

України «Про внесення змін 

в статтю 17-2 Закону 

України «Про 

електроенергетику» (щодо 

правил приєднання 

електроустановок до 

електричних мереж)» 

В результаті 

прийняття Закону  

встановлюється 

єдина ціна для 

усіх суб’єктів 

господарювання 

по Україні за 

послуги із 

стандартного і 

нестандартного 

приєднання 

електроустановок 

до електричних 

мереж. 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

строки відводяться на: 

 видачу замовнику 

технічних умов на приєднання 

та видачу для підписання 

договору про приєднання до 

електричних мереж; 

 розроблення 

проектувальною організацією 

проектної документації на 

електроустановку зовнішнього 

електрозабезпечення та її 

погодження енергокомпанією; 

 підписання договору про 

користування електричною 

енергією/договору про 

постачання електричної 

енергії, а також підключення 

електроустановки замовника 

до електричних мереж; 

 громіздка методика 

розрахунку плати за 

приєднання до електричних 

мереж. Не встановлена єдина 

ціна (вартість) за послугу із 

стандартного та 

нестандартного приєднання 

електроустановки до 

електромереж із розрахунку за 

1 кВт приєднаної потужності 

Підключення до 

електромереж 

стане доступним 

для бізнесу, 

займатиме менше 

часу та дозволить 

зекономити 

кошти. 

За індикатором 

«Підключення до 

електромереж» у 

рейтингу Doing 

Business 2017 

Україна 

підійметься на 

105 місце (з 137 

місця) 

Надмірне 

податкове 

Завищене значення 

коефіцієнту, який 

КМУ Наказ Держкомзему 

України, Мінагро-

1. Внести зміни до додатку 

№ 1 (табл.1.1) наказу 

Впровадження у 

виробництво 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

навантаження на 

промислові 

підприємства в 

наслідок 

застосування для 

земель 

промисловості 

завищеного 

значення 

коефіцієнту 

грошової оцінки 

земельної ділянки у 

розмірі 1,2 

 

характеризує функціональне 

використання земель 

промисловості, призводить до 

збільшення податку на землю 

та рівня орендної плати за 

користування земельними 

ділянками для промислових 

підприємств у 2 рази, 

зменшення обсягу обігових 

коштів, падіння обсягів 

промислового виробництва 

 

політики України, 

Мінбудархітектури 

України, Української 

академії аграрних 

наук від 27.01.2006 

№ 18/15/21/11, 

затверджений в 

Міністерстві юстиції 

України 05.04.2006 

№ 388/12262 

відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України  

від 23.03.1995 №213 

Держкомзему України, 

Мінагрополітики України, 

Мінбудархітектури України, 

Української академії 

аграрних наук від 27.01.2006 

№ 18/15/21/11, 

затвердженого в 

Міністерстві юстиції 

України 05.04.2006  

№ 388/12262 відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 23.03.1995 № 213, в 

частині зменшення значення 

коефіцієнту для земель 

промисловості з 1,2 до 0,5. 

2. Внести доповнення до 

частини 4 розділу ХІХ 

«Прикінцеві положення» 

Податкового кодексу 

України такого змісту: «4. З 

1 січня 2017 року по 1 січня 

2018 року призупинити дію 

пункту 289.2 та пункту 289.3 

статті 289 цього Кодексу» 

нових видів 

продукції та 

нових 

технологічних 

процесів за 

рахунок 

отримання 

вільних обігових 

коштів 

Низький рівень 

завантаженості 

виробничих 

потужностей 

промислових 

підприємств 

Зниження обсягів замовлень 

місцевих бюджетів на 

продукцію, яка виробляється 

промисловими 

підприємствами 

КМУ Закон України «Про 

публічні закупівлі» 

КМУ ініціювати внесення 

змін до п.2 ст. 35 розділу 4 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо 

надання права місцевим 

адміністраціям визначати 

Збільшення 

реалізації 

промислової 

продукції; 

податкових 

надходжень до 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

перелік продукції, закупівля 

якої за кошти міського 

бюджету буде здійснюватися 

із застосуванням 

переговорної процедури  

закупівлі 

 

бюджетів усіх 

рівнів; 

підвищення 

заробітної плати 

працюючим на 

підприємствах 

промисловості  

Регуляторні 

бар’єри для 

створення і 

функціонування 

індустріальних 

парків в Україні 

Недосконалість норм 

прийнятого Закону України 

«Про індустріальні парки» 

від 21.06.2012 № 5018-VІ та 

закріплені Законом державні 

преференції, є недостатніми 

для створення індустріальних 

парків, ефективного 

функціонування та 

забезпечення 

конкурентоспроможності їх 

проектів 

КМУ Закон України «Про 

індустріальні парки» 

від 21.06.2012 

№ 5018-VІ 

КМУ ініціювати внесення 

змін до Закону України «Про 

індустріальні парки» щодо 

встановлення преференцій 

при створенні і 

функціонуванні 

індустріальних парків в 

Україні, а саме:  

- встановлення пільгового 

періоду не менше ніж 5 

років зі сплати податку на 

прибуток учасниками 

індустріального парку; 

- звільнення керуючої 

компанії індустріального 

парку від сплати орендної 

плати за користування 

земельною ділянкою 

державної чи комунальної 

власності, на якій створено 

індустріальний парк 

 

Забезпечення 

економічного 

розвитку регіонів, 

залучення 

інвестицій для 

реалізації 

проектів в рамках 

індустріальних 

парків, створення 

нових робочих 

місць, розвиток 

інфраструктури, 

впровадження у 

виробництво 

високих 

технологій, 

збільшення 

випуску нової 

конкурентоспром

ожної продукції  

 

Значна кількість Відповідно до Закону України Мінекономрозвитку  Стаття 15-3 Закону Мінекономрозвитку Пропаганда 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

звернень від 

мешканців столиці, 

пов’язаних з 

функціонуванням 

об’єктів торгівлі, 

що здійснюють 

продаж 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів, та 

відсутність у 

органів місцевого 

самоврядування 

повноважень 

додатково 

визначати місця, де 

забороняється 

продаж 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів 

 

«Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів» 

не визначено додаткові 

почасові та територіальні 

обмеження щодо продажу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, а також 

відсутні повноваження органів 

місцевого самоврядування 

щодо права додатково 

визначати місця, де 

забороняється (обмежується) 

продаж алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів (на 

сьогодні є право забороняти 

(обмежувати) споживання та 

продаж таких виробів тільки 

на час проведення масових 

заходів). 

Ліцензії на право роздрібної 

торгівлі алкогольними 

напоями у м. Києві видаються 

уповноваженим Кабінетом 

Міністрів України органом 

виконавчої влади – Головним 

управлінням Державної 

фіскальної служби в м. Києві 

України «Про 

державне 

регулювання 

виробництва і обігу 

спирту етилового, 

коньячного і 

плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів»  

ініціювати внесення змін та 

доповнень до статті 15-3 

Закону України «Про 

державне регулювання 

виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових 

виробів», а саме: 

 повернути діюче до 2010 

року положення щодо 

делегування повноважень 

міським, сільським та 

селищним радам у межах 

відповідної адміністративної 

території визначати 

додаткові обмеження щодо 

місць продажу пива (окрім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових та тютюнових 

виробів; додатково 

визначати територіальні 

обмеження щодо 

розташування закладів 

торгівлі, що здійснюють 

продаж алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

пива та тютюнових виробів 

від дошкільних та 

здорового 

способу життя; 

запобігання 

дитячому 

алкоголізму; 

відродження 

здорової нації; 

забезпечення прав 

мешканців на 

відпочинок 

 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

навчальних закладів; 

 заборонити продаж 

зазначених груп товарів у 

тимчасових спорудах; 

 збільшити площу місця 

торгівлі – місця реалізації 

пива (окрім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових, у тому числі 

на розлив, не менше 40-50 

кв. м (на сьогодні не менше 

20 кв. м, а для пива – без 

обмежень площі); 

 запровадити почасові 

обмеження продажу 

алкогольних напоїв 

 

Незручності для 

населення в 

результаті 

цілодобового 

режиму роботи 

підприємств, 

установ та 

організацій сфери 

обслуговування 

(закладів торгівлі, 

ресторанного 

господарства), що 

Такі незручності виникають 

оскільки суб’єкти 

господарювання 

встановлюють режим роботи 

на свій розсуд без врахування 

думки мешканців будинку, в 

якому функціонують такі 

заклади. 

До відання виконавчих 

органів сільських, селищних, 

міських рад належать 

повноваження щодо 

Мінекономрозвитку  Стаття 30 Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»;  

пункт 13 постанови 

Кабінету Міністрів 

України 

від 15.06.2006 № 833 

«Про затвердження 

Порядку 

провадження 

Мінекономрозвитку 

ініціювати внесення змін та 

доповнень до статті 30 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

та пункту 13 постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 15.06.2006 № 833 «Про 

затвердження Порядку 

провадження торговельної 

діяльності та правил 

торговельного 

Забезпечення 

прав мешканців 

на відпочинок та 

встановлення 

зручного для 

населення режиму 

роботи закладам 

торгівлі та 

ресторанного 

господарства; 

зменшення 

соціальної 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

функціонують в 

житлових 

будинках, у 

вбудованих та 

прибудованих до 

житлових будинків 

приміщеннях 

встановлення зручного для 

населення режиму роботи 

тільки підприємств 

комунального господарства, 

торгівлі та громадського 

харчування, побутового 

обслуговування комунальної 

форми власності 

торговельної 

діяльності та правил 

торговельного 

обслуговування на 

ринку споживчих 

товарів» 

обслуговування на ринку 

споживчих товарів» в 

частині делегування 

повноважень міським, 

сільським та селищним 

радам у межах відповідної 

адміністративної території 

встановлювати зручний для 

населення режим роботи 

підприємствам торгівлі та 

ресторанного господарства 

усіх форм власності 

 

напруги серед 

населення 

 

Неузгодженість 

законодавчих актів 

з питань здійснення 

реєстрації місця 

перебування 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Постановою КМУ 

від 14.12.2016 № 964 внесено 

зміни до п.9 постанови КМУ 

від 02.03.2016 № 207 у частині 

здійснення реєстрації місця 

перебування внутрішньо 

переміщених осіб. При цьому 

не внесено зміни у порядок 

здійснення процедури 

реєстрації місця перебування 

(п. 25); не враховано факт, що 

у ВРУ зареєстровано проект 

змін до Закону України «Про 

свободу пересування та вибір 

вільного місця проживання в 

Україні» про виключення з 

переліку документів, до яких 

вносяться відомості про місце 

МВС України, 

Мінсоцполітики  

Закон України «Про 

свободу пересування 

та вільний вибір 

місця проживання в 

Україні». 

Постанови КМУ: 

 від 02.03.2016 

№ 207 «Про 

затвердження 

Правил реєстрації 

місця проживання та 

Порядку передачі 

органами реєстрації 

інформації до 

Єдиного державного 

демографічного 

реєстру»; 

 від 14.12.2016 

Приведення у відповідність 

нормативно-правових актів 

Можливість 

роботи в межах 

чинного 

законодавства 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

перебування, довідки про 

звернення за захистом в 

Україні 

№ 964 «Про 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України» 

 

Тарифи на теплову 

енергію та 

комунальні послуги  

 

Унеможливити зростання цін 

та тарифів на житлово-

комунальні послуги без 

індексації розміру заробітних 

плат та пенсій, впровадити для 

населення ціни та тарифи на 

житлово-комунальні послуги, 

що покриватимуть не більше 

15 % сукупного доходу 

середньостатистичної сім'ї 

КМУ, 

Національна комісія, 

що здійснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

Постанови КМУ 

від 01.10.2015 

№ 758, 
НКРЕКП 

від 26.02.2015 

№ 220, 

від 31.03.2015 

№ 1171 
(із змінами), 
від 10.03.2016 № 302 

Індексація  розміру 

заробітних плат та пенсій у 

розмірах, що покриватимуть 

не більше 15% сукупного 

доходу середньостатистичної 

сім'ї. Розкриття та 

оприлюднення методики 

розрахунків та 

обґрунтування підвищення 

тарифів на житлово-

комунальні послуги 

(опалення, постачання 

гарячої води, електроенергія, 

водопостачання та 

водовідведення) для 

населення м. Києва 

 

Законодавче 

врегулювання 

питання призведе 

до зменшення 

фінансового 

навантаження на 

киян - споживачів 

житлово - 

комунальних 

послуг. 

Уповільнення 

зростання цін на 

основні товари та 

послуги, 

фармацевтичну 

продукцію, 

медичні товари 

тощо, зниження 

вартості 

поточного 

утримання житла. 

Скорочення рівня 

заборгованості за 

житлово-

комунальні 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=14359
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=14359


 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

послуги 

житлового фонду, 

а також 

підприємств, 

установ і 

організацій, що 

матиме позитивні 

наслідки в частині 

економії коштів, 

які можуть бути 

спрямовані на 

забезпечення 

виплати 

заробітної плати 

працівників, 

запобігання їх 

масового 

звільнення 

 

Розділом ІV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону 

України «Про Національну 

комісію, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг» внесено 

зміни до статті 16-1 Закону 

України «Про 

теплопостачання», згідно з 

якими зняті обмеження щодо 

ліцензування господарської 

Мінрегіон 

 

Закон України «Про 

теплопостачання» 

 

Мінрегіону розробити: 

- ліцензійні умови 

провадження господарської 

діяльності з виробництва 

теплової енергії на 

установках з використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 

енергії; 

- порядок розрахунку 

тарифів на теплову енергію, 

що виробляється на 

Встановлення 

прозорих та 

економічно 

обґрунтованих 

тарифів на 

теплову енергію 

та комунальні 

послуги, 

запровадження 

єдиних підходів 

до формування 

тарифів 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

діяльності з виробництва 

теплової енергії на установках 

з використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії 

Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, 

Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями.  

Органам місцевого 

самоврядування надані 

повноваження щодо 

встановлення тарифів на 

виробництво теплової енергії 

на установках з 

використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел 

енергії. 

Проте, відсутні: 

- ліцензійні умови 

провадження господарської 

діяльності з виробництва 

теплової енергії на установках 

з використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії; 

- порядок розрахунку 

тарифів на теплову енергію, 

що виробляється на 

установках з використанням 

установках з використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 

енергії 

 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії 

 

 Згідно з Правилами технічної 

експлуатації теплових 

установок і мереж, 

затвердженими наказом 

Міністерства палива та 

енергетики України 

від 14.02.2007 N 71, тепловий 

пункт - спеціально обладнане 

приміщення, з якого 

здійснюється керування 

місцевими системами 

теплоспоживання (опаленням, 

гарячим водопостачанням, 

вентиляцією, технологічним 

навантаженням). У ньому 

відбувається трансформація 

параметрів теплоносія за 

видами споживання тепла, 

облік тепла тощо. 

Доцільним є відокремлення 

діяльності з виробництва, 

транспортування та 

постачання теплової енергії 

від надання комунальних 

послуг з опалення та 

постачання гарячої води 

КМУ, 

Національна комісія, 

що здійснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Постанови НКРЕКП 

від 10.08.2012 

№№ 276, 277, 278, 

проект постанови 

НКРЕКП «Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності у сфері 

теплопостачання» 

 

Внесення змін до проекту 

постанови НКРЕКП «Про 

затвердження Ліцензійних 

умов провадження 

господарської діяльності у 

сфері теплопостачання» 

 

Визначення 

виробника 

комунальних 

послуг та місця їх 

вироблення, 

відповідального 

за своєчасне 

забезпечення 

споживачів 

відповідною 

якістю житлово-

комунальних 

послуг, 

легалізування 

втрат 

комунальних 

послуг від 

центрального 

теплового пункту 

до будинку, які в 

діючих тарифах 

на комунальні 

послуги не 

враховані або 

штучно сховані 

при формуванні 

тарифів на 

теплову енергію, а 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

також створення 

умов щодо 

чіткого обліку 

реалізації 

теплової енергії та 

відокремлення 

виробництва 

теплової енергії 

від виробництва 

комунальних 

послуг 

 

Відповідно до чинних 

нормативно-правових актів 

процедура оприлюднення 

тарифів та реєстрації 

розпоряджень виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) в органах 

юстиції є забюрократизованою 

та довготривалою, що 

призводить до втрат суб’єктів 

господарювання та негативно 

впливає на їх фінансово-

економічний стан 

 

КМУ, 

Мінрегіон 

 

Закон України «Про 

доступ до публічної 

інформації», 

постанова КМУ 

від 28.12.1992 № 731 

«Про затвердження 

Положення про 

державну реєстрацію 

нормативно-

правових актів 

міністерств та інших 

органів виконавчої 

влади», 

наказ Мінрегіону 

від 30.07.2012 № 390 

«Про затвердження 

Порядку доведення 

до споживачів 

інформації про 

Розроблення Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо оприлюднення 

та реєстрації нормативно-

правових актів», яким внести 

зміни до Закону України 

«Про доступ до публічної 

інформації»; постанови КМУ 

від 28.12.1992 № 731; наказу 

Мінрегіону 

від 30.07.2012 року № 390, 

якими скоротити термін 

оприлюднення тарифів та 

скасувати реєстрацію 

розпоряджень виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) в 

Зменшення 

розміру тарифів 

за рахунок 

зменшення втрат 

суб’єктів 

господарювання 

під час 

оприлюднення 

тарифів та 

реєстрації 

розпоряджень в 

органах юстиції, 

покращення їх 

фінансового 

стану, своєчасної 

оплати за 

паливно-

енергетичні 

ресурси, 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

перелік житлово-

комунальних послуг, 

структуру 

цін/тарифів, зміну 

цін/тарифів з 

обґрунтуванням її 

необхідності та про 

врахування 

відповідної позиції 

територіальних 

громад» 

 

органах юстиції підвищення якості 

послуг 

Гальмування 

впровадження 

медичної реформи 

 

Невизначеність на рівні 

держави Національної 

стратегії розвитку медичної 

галузі 

МОЗ Нормативно-

правовий акт 

відсутній 

Законодавча ініціатива 

Кабінету Міністрів України 

щодо підготовки проекту 

Закону України про 

реформування галузі 

Задоволеність 

потреб населення 

на всіх рівнях 

надання медичної 

допомоги 

незалежно від 

форм власності; 

модернізація 

вторинного та 

третинного рівнів 

надання медичної 

допомоги на 

національному та 

регіональному 

рівнях відповідно 

до потреб 

населення 

 

Законодавчо не визначено МОЗ Нормативно- Законодавча ініціатива Визначення на 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

поняття «медична послуга» та 

відсутнє нормативне 

врегулювання розрахунку 

тарифів на платні медичної 

послуги 

правовий акт 

відсутній 

Кабінету Міністрів України 

щодо підготовки 

відповідного акту та/або 

проекту Закону України, 

яким буде визначено поняття 

«медична послуга». 

Прийняття наказу 

Міністерства охорони 

здоров’я України щодо 

затвердження методики 

обрахування вартості 

медичної послуги 

законодавчому 

рівні необхідного 

обсягу 

фінансування 

медичної 

допомоги як на 

рівні держави, так 

і на рівні кожного 

регіону з 

подальшим 

забезпеченням 

сталого та 

передбачуваного 

функціонування 

закладів охорони 

здоров’я, зокрема 

в частині їх 

кадрового 

забезпечення, 

виплати 

заробітної плати 

працівникам, 

забезпечення 

лікарськими 

засобами та 

виробами 

медичного 

призначення, в 

обсягах, 

визначених 

Конституцією та 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

законами України 

 

 Невідповідність повноважень 

місцевих органів виконавчої 

влади щодо встановлення 

тарифів на платні медичні 

послуги вимогам Закону 

України «Основи 

законодавства України про 

охорону здоров’я» 

МОЗ Закон України 

«Основи 

законодавства 

України про охорону 

здоров’я» (розділ 1, 

стаття 3) 

У Законі України «Основи 

законодавства України про 

охорону здоров’я» не 

визначено поняття 

«лікувально-профілактичні 

заклади». Прискорити 

внесення змін до постанови 

КМУ від 25.12.1996 № 1548 

«Про встановлення 

повноважень органів 

виконавчої влади та 

виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін 

(тарифів)» 

 

 

 

Можливість 

визначення 

необхідного рівня 

фінансування 

медичної 

допомоги з 

урахуванням 

затвердженої на 

законодавчому 

рівні методики 

розрахунку 

вартості медичної 

послуги 

Відсутність 

повноважень 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації)  у 

сфері контролю за 

додержанням 

законодавства про 

працю та 

Верховною Радою України 

06 грудня 2016 року прийнято 

Закон України «Про внесення  

змін до деяких законодавчих 

актів України» № 1774-VІІІ, 

який набрав чинності 

01 січня 2017 року. Проте, 

змінами у цьому Законі не 

наділено повноваженнями 

виконавчий орган Київської 

міської ради (Київську міську 

державну адміністрацію) щодо 

КМУ,  

Державна служба 

України з питань 

праці 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України» 

від 06.12.2016 

№ 1774-VІІІ 

Внесення змін до частині 3 

статті 34 Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Отримання 

виконавчим 

органом Київської 

міської ради 

(Київською 

міською 

державною 

адміністрацією) 

контролю за 

додержанням 

законодавства про 

працю та 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

зайнятість 

населення та 

накладення 

штрафів за 

порушення 

законодавства про 

працю та 

зайнятість 

населення 

 

здійснення контролю за 

додержанням законодавства 

про працю та зайнятість 

населення на території 

м. Києва, а також накладення 

штрафів за порушення 

законодавства про працю та 

зайнятість населення.  

Такі повноваження віднесено 

до відання виконавчих органів 

міських рад міст обласного 

значення та об’єднаних 

територіальних громад 

зайнятість 

населення та 

накладення 

штрафів за 

порушення 

законодавства у 

цій сфері 

спрятиме 

підвищенню 

мінімальної 

заробітної плати 

та страхових 

виплат, легалізації 

відносин у сфері 

зайнятості та 

оплати праці 

 

 

 

Розміщення 

дитячих садків у 

житлових будинках 

Недостатня кількість 

дошкільних навчальних 

закладів, що унеможливлює 

забезпечення всіх бажаючих 

дошкільною освітою 

Мінрегіон Державні будівельні 

норми України 

«Будинки та споруди 

дитячих дошкільних 

закладів» 

ДБН В.2.2.-4-97 

(розділ 2 п.2.1., 

розділ 3 п.3.1) 

Викласти в наступній 

редакції: 

П.2.1. абзац 1: 

«Дошкільні навчальні 

заклади, розміщені на 

перших поверхах житлових 

будинків, повинні мати 

відокремлену територію для 

проведення прогулянок»; 

П.3.1. абзац 1: 

«Дошкільні навчальні 

заклади можуть 

Збільшення 

кількості 

дошкільних 

навчальних 

закладів; 

забезпечення всіх 

бажаючих 

дошкільною 

освітою 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

розташовуватися в окремих 

будинках та на перших 

поверхах житлових 

будинків» 

 

Безпека киян Відсутність у органів 

місцевого самоврядування 

повноважень та дієвих 

механізмів забезпечення 

охорони громадського 

порядку, прав, свобод і 

законних інтересів громадян 

на території м. Києва 

 

ВРУ 

 

Нормативно-

правовий акт 

відсутній 

Доопрацювання проекту 

Закону України «Про 

муніципальну варту», 

зареєстрованого у ВРУ 

18.05.2015 за № 2890, у 

частині правового статусу 

муніципальної варти та її 

працівників 

Створення 

муніципального 

правоохоронного 

органу в столиці; 

забезпечення 

охорони 

громадського 

порядку, прав, 

свобод і законних 

інтересів 

громадян на 

території м. Києва 

 

 

Відсутність 

порядку надання 

дозволів на 

здійснення 

операцій у сфері 

поводження з 

відходами 

 

26 квітня 2014 року набрав 

чинності Закон України 

від 09.04.2014 № 1193-УИ 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо скорочення 

кількості документів 

дозвільного характеру». 

Цим Законом скасовано 

ліцензію на провадження 

господарської діяльності із 

збирання і заготівлі окремих 

КМУ Ст. 55 Закону 

України «Про 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища»; 

ст. 17 Закону 

України «Про 

відходи» 

Прийняття Кабінетом 

Міністрів України постанови 

щодо затвердження Порядку 

видачі дозволів на 

здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами 

Нормативна 

врегульованість 

здійснення 

господарської 

діяльності у 

сфері 

поводження з 

відходами. 

Максимальне 

спрощення 

отримання 

документів 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

видів відходів як вторинної 

сировини (згідно з 

переліками, що визначаються 

Кабінетом Міністрів 

України), а також наступні 

документи дозвільного 

характеру: 

- дозвіл на розміщення 

відходів; 

- погодження проектів 

лімітів на утворення та 

розміщення відходів; 

- дозвіл на зберігання та 

видалення відходів тощо. 

Пунктом 40 Переліку 

документів дозвільного 

характеру у сфері 

господарської діяльності, 

затвердженого Законом 

України від 19.05.2011 

№ 3392-VI, визначено 

необхідність отримання 

дозволу на здійснення 

операцій у сфері поводження 

з відходами. 

Таким чином, суб'єкти 

господарювання, показник 

загального утворення 

відходів яких більше 1000 

умовних одиниць, працюють 

без дозвільних документів у 

дозвільного 

характеру у сфері 

поводження з 

відходами. 

Зменшення 

кількості 

безхазяйних 

відходів та 

утворення 

несанкціоновани

х сміттєзвалищ.  

Запобігання або 

зниження 

негативних 

наслідків 

утворення та 

поводження з 

відходами. 

Вдосконалення 

нормативно-

правової бази у 

сфері 

поводження з 

відходами. 

Врегулювання 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання 

та збільшення 

надходжень до 

бюджету від 



 

 

Проблемне питання 

 
Суть проблеми 

Відповідальний 

центральний орган 

виконавчої влади 

Закон (стаття), 

постанова тощо, 

якими визначено 

питання (на 

теперішній час) 

Шляхи вирішення 

проблемних питань 

Очікуваний 

результат 

сфері поводження з 

відходами, що призводить до 

виявлення безхозних 

відходів та утворення 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ, що спричиняє 

забруднення навколишнього 

природного середовища 

 

сплати 

екологічного 

податку 

 


