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Друзі! Київ у 2019 році розвивався, оновлював 
інфраструктуру, ставав гарнішим і комфорт-

нішим. Ми робили все задля позитивної дина-
міки соціально-економічного розвитку столиці 

України.
Ми можемо пишатися тим, що вже кіль-

ка років поспіль Київ є потужним фінан-
совим та інвестиційним центром з ви-
соким рівнем розвитку інновацій та 
технологій.

Найбільшою цінністю нашого мі-
ста є людський капітал: прогресивна 
молодь та професіонали, які обирають 
Київ для життя, розвитку та роботи. 
Найкращий інтелектуальний ресурс 
країни реалізовує в столиці свій по-
тенціал в інформаційних технологіях, 

промисловості та креативних ін-
дустріях.

Київ має чимало конкурентних 
переваг, і все більше підприєм-
ців започатковують свою справу 

саме тут. Провідні міжнародні 
компанії обирають столи-

цю для розміщення своїх 
представництв. Чисель-
ність зареєстрованих 
суб’єктів підприємни-

цтва порівняно з 2018 роком зросла на 10%, на 
16% збільшилася реєстрація ФОПів.

У 2019 році бюджет Києва склав 60,0 млрд гри-
вень. Значна частина цих коштів була спрямована 
на модернізацію та оснащення закладів освіти, 
медицини та соціальної сфери.

Мережа дитячих навчальних закладів столиці 
розширена на 2400 місць. Кожну третю школу 
міста облаштовано для дітей з інвалідністю. Роз-
почали реалізацію ідеї щодо створення мережі 
закладів охорони здоров’я у кроковій доступності.

Відкрили нові сучасні багатофункціональні 
спортивні та оздоровчі комплекси.

Київ впевнено тримає першість в оновленні 
дорожньої інфраструктури. В грудні 2019 року 
в столиці відкрили рух відновленим Шулявським 
шляхопроводом. В активну фазу перейшли робо-
ти на Подільсько-Воскресенському мостовому 
переході, який є найбільшим арочним мостом 
в Європі.

У цілому, за минулий рік оновлено 16 мостів 
і шляхопроводів, 800 проїздів та прибудинко-
вих територій. Загалом за останніх 4 роки в сто-
лиці відремонтували близько 900 кілометрів 
доріг. Найбільші дорожні артерії міста, затиш-
ні київ ські двори, парки та сквери, а це майже 
350 об’єктів, обладнано енергоефективним LED- 
освітленням.

ВСТУПНЕ СЛОВО КИЇВСЬКОГО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ



ВСТУПНЕ СЛОВО КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 —3 —

У 2019 році на туристичній мапі Києва з’я-
вились нові об’єкти. Серед них мостовий пішо-
хідно-велосипедний перехід між парками Хре-
щатий та Володимирська гірка, який одразу 
став популяр ним у киян та гостей міста, а також 
оновлений мистецький простір — Алея художни-
ків. До переліку територій та об’єктів природо- 
заповідного фонду місцевого значення додались 
ще 7 нових об’єктів. Також оновлено існуючу та 
створено нову сучасну туристичну навігацію.

До слова, високий рівень подієвого туризму та 
розквіт фестивальної культури привабили в мі-
сто Київ 4 млн іноземців, а надходження від ту-
ристичного збору до міського бюджету склали 
50,0 млн гривень.

У плідній співпраці з громадою ми продовжу-
ємо реалізувати комплексний підхід інтегрова-
ного розвитку Києва. У 2019 році в рамках Гро-
мадського бюджету було втілено 316 проєктів на 
суму 137,9 млн гривень.

Київ — мультинаціональна міська громада, яка 
живе та розвивається за принципами справедли-
вості та взаємодопомоги. Тому ще одним пріо-

ритетом міської влади є нульова 
толерантність до будь-яких форм 
дискримінації та боротьба проти 
соціальної вразливості. З цією метою 
в столиці започатковано модернізацію 
системи соціального захисту та надання 
адресної допомоги тим, хто її потребує.

Цього року Київ приєднався до Європей-
ської хартії рівності жінок та чоловіків 
у житті місцевих громад. Ми сповіду-
ємо принципи гендерної рівності та 
інтегруємо їх у всі сфери життєді-
яльності міста.

2019 рік був насиченим, а бурем-
ні події суспільно-політичного жит-
тя країни іноді навіть ставили під 
загрозу реалізацію започаткованих 
міських проєктів. Зрештою, ми все 
подолали. Завдяки активній підтримці 
киян та спільних зусиль заради нашої спіль-
ної мети — створювати майбутнє для своїх дітей, 
робити Київ сучасною та комфортною європей-
ською столицею!

Київський міський голова 
Віталій Кличко
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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Київська міська дума

Архаїчна станова система діяла до настання доби 
реформ Олександра ІІ.

Міська реформа розроблялася від 1862 року, її 
проєкт був затверджений Олександром II 16 черв-
ня 1870 року. 1866 року було скасовано магістрат. 
З 1870-го набрало чинності нове «Міське положен-
ня» — законодавство про організацію самовряду-
вання в містах. Реформа замінила попередні орга-
ни міського управління безстановими — міською 
думою (розпорядчі функції) і міською управою 
(виконавчі). В основу виборчого права покладено 
майновий ценз — кияни обирали міську думу 
незалежно від станів. Виборче право отримали 
чоловіки від 25 років, які сплачували податки за 
нерухомість або комерційну діяльність (у межах 
3% усіх киян).

Перші міські вибори за новими правилами 
відбулися 1871 року. До думи ввійшли 43 пред-
ставники дворян і чиновників (у тому числі кілька 
професорів університету) та 27 купців. Посаду 
мера одержав Павло Демидов (1839–1885).

У 1892 році встановлено Нове Міське положен-
ня — вимоги стали ще жорсткішими: з категорії 
виборців залишилися лише власники торговель-
но-промислових закладів (електорат скоротився 
до 1% киян).

Кількість гласних Київської думи в різний час 
становила від 72 до 80 осіб, з чотирирічним тер-
міном повноважень. Вони обирали зі свого складу 
виконавчий орган — міську управу та очільника — 
міського голову. Відвідування думських засідань 
не було обов’язковим. Для кворуму вистачало 
1/3 складу гласних, за винятком вирішення пи-
тань, які стосуються муніципальних позик або 
міського майна, де була необхідна присутність 
більш ніж половини складу. Міська дума мала 
чіткі повноваження, отримала муніципальну не-
рухомість та розпоряджалася надходженнями й 
видатками міського бюджету.

З 1892 року розширились права державної 
адміністрації. Так, призначення на посаду секре-
таря Київської міської думи затверджувалося 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ
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в міністерстві внутрішніх справ. Удосконалю-
валася вертикаль центральних і місцевих ор-
ганів державної адміністрації. Було створено 
губернське присутствіє в міських справах, яке 
аналізувало документи міської думи й управи 
щодо їх відповідності законодавству, розглядало 
скарги громадян. З 1870 року у Київській міській 
управі діяли: розпорядчий відділ (виділення 
земельних ділянок, фінансування навчальних 
закладів), секретаріат, фінансовий, ветеринар-
ний, береговий, освітлювальний, продовольчий, 
релігійний, училищний, попечительний відді-
ли, а також комісія з управління прибутками та 
видатками, тимчасовий комітет із благоустрою 
Києва, берегова контора, Київська міська управа, 
міський сирітський суд та інші.

Київська міська управа, яка діяла протягом 
1876–1911 років, розглядала важливі соціально- 
економічні питання, про що свідчать «Дело об 
учреждении в г. Киеве общественного мещанско-
го банка», «Приговор сходов депутатов о вьідаче 
неимущим мещанам денежного пособия», «Про-
шение мещан о зачислении на службу в управу». 
Як і інші установи міського самоврядування, ця 

управа перебувала під контролем 
Київського губернського прав-
ління.

На засіданнях думи вирішува-
лися питання стосовно благоустрою 
міста. За період головування Степана 
Сольського (1887–1900 роки) Київ отримав 
трамвайне сполучення (перший у держа-
ві електричний трамвай), каналіза-
цію, гавань, кілька нових скверів та 
фонтанів, вулиці забудовувались 
багатоповерховими спорудами, 
відбувалися промислові та сіль-
ськогосподарські виставки, роз-
почалося будівництво оперного 
театру та політехнічного інституту. 
Збільшилися надходження до місь-
кого бюджету: в перший рік реформ 
(1871 р.) він не перевищував 300 тис. 
руб., в 1912 році — становив понад 4 млн 
руб. Міська дума укладала концесії з підпри-
ємствами, завдяки чому Київ отримав водогін 
та електричне освітлення й перетворився з про-
вінційного на європейське місто.

Народився у 1839 році у Веймарі (Німеччи-
на), здобув домашню освіту, у 1856–60 роках 
навчався на юридичному факультеті Петер-
бурзького університету, захистив канди-
датську дисертацію. Перебував на дипло-
матичній службі у Відні та Парижі. Після 
раптової смерті дружини (під час пологів) 
повернувся до Росії, був радником губерн-
ського правління у Кам'янці-Подільському, 
а у 1871 році став київським міським голо-
вою, перебував на цій посаді до 1874 року.

Сприяв будівництву нової будівлі місь-
кої думи впродовж 1874–1876 років на ко-
лишній Хрещатицькій площі. 

На кошти Павла Демидова діяло Перше 
реальне училище на Михайлівській пло-
щі, реміснича школа на Ігоревській вулиці. 
Павло Демидов опікувався Подільською чо-
ловічою та Подільською жіночою гімназія-
ми, Олександрівським ремісничим учили-
щем, музичною школою, міською лікарнею 
імені цесаревича Олександра.

У січні 1875 року був обраний до нового 
складу думи, але балотуватися на посаду 
міського голови відмовився. Демидов по-
вернувся до Києва у статусі вповноваже-

ДЕМИДОВ  
ПАВЛО ПАВЛОВИЧ

ного Червоного Хреста під час російсько- 
турецької війни 1877–1878 років. Павло 
Демидов, не обмежуючись державними 
субсидіями, допомагав пораненим сол-
датам з особис тих статків. Помер в Італії 
у 1885 році.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ВЛАДА

ГОЛОВА 
КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ 
ГОЛОВА

КЛИЧКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

www.kiev.klichko.org

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

www.kmr.gov.ua

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

www.kyivcity.gov.ua

Перший заступник голови Київської 
міської державної адміністрації

ПОВОРОЗНИК МИКОЛА  
ЮРІЙОВИЧ

Заступник міського голови — 
секретар Київради

ПРОКОПІВ ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ
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Заступник голови Київської міської 
державної адміністрації

МОНДРИЇВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН 
МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Київської 
міської державної 

адміністрації

ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

НЕПОП ВЯЧЕСЛАВ  
ІВАНОВИЧ

Заступник голови Київської міської 
державної адміністрації з питань 

здійснення самоврядних повноважень

ХОНДА МАРИНА ПЕТРІВНА

Заступник голови Київської 
міської державної 

адміністрації з питань 
здійснення самоврядних 

повноважень

СЛОНЧАК ВОЛОДИМИР  
ВІКТОРОВИЧ

Заступник голови 
Київської міської 

державної адміністрації

СПАСИБКО 
ОЛЕКСАНДР 

ВАЛЕРІЙОВИЧ

Заступник голови 
Київської міської 

державної адміністрації

ДАВТЯН ДМИТРО 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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КИЇВ У ФАКТАХ І ЦИФРАХ

N

S

W E з півночі на південь місто 
простягнулося на 42,1 км, 
із заходу на схід — на 41,9 км;

Дата утворення міста: 
кінець V — початок VI ст.;

загальна площа міста — 82,6 тис. га

(0,14% території України);

територія міста поділяється на 
10 адміністративних районів;

 (станом на 01.01.2020);

населення м. Києва :
• наявне — 2 967,4 тис. осіб
• постійне — 2 926,1 тис. осіб

окрасою міста є річка Дніпро — IV за 
довжиною і III за площею басейну 
річка Європи, річка з найдовшою 
течією в Україні. 

Ширина річки в межах Києва — 
400–600 м; глибина — 6–12 м.;

Київ багатий на малі річки і водойми, 
яких налічується близько 500.

cвоєрідність і різноманітність 
природних умов Києва пов’язані 
з його розташуванням на межі фізико-
географічних зон: лісостепової та мішаних 
лісів. Північна частина міста розташована 
на Поліській низовині, південно-західна 
(правобережна) — на Придніпровській 
височині, південно-східна (лівобережна) — 
на Придніпровській низовині;

Київ — одне з найбільших і найдав-
ніших міст Європи, розташоване на 
півночі України на берегах р. Дніпро.
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КИЇВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Київ — політичний, економічний, адміністративний, 
освітньо-науковий, духовний центр країни.

ЧАСТКА КИЄВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ

7,0%

постійне населення

23,0%

виконано  
будівельних робіт

23,7%

студенти  
у закладах вищої освіти

19,4%

оборот роздрібної 
торгівлі

34,2%

капітальні інвестиції

23,4%

ВРП  
(2018 рік)

54,0%

прямі іноземні інвестиції

9,4%

реалізована 
промислова продукція

10,1%

прийнято  
в експлуатацію житла

Київ — лідер в Україні за результатами рей-
тингової оцінки соціально-економічного 

розвитку регіонів за 2019 рік. 
1 місце за напрямами:

 економічна та соціальна згуртованість; 
 інвестиційно-інноваційний розвиток та зов-
нішньоекономічна співпраця; 

 фінансова самодостатність; 
 розвиток малого та середнього підприємництва; 
 доступність та якість послуг у сфері охорони 
здоров’я. 

Київ у рейтингу комфортності  
українських міст

1 місце — 64,9 бала зі 100 можливих.

Київ одержав найвищу оцінку за рівень серед-
ньої зарплати, інвестиційну привабливість міста, 
можливості для здобування освіти, пасажиропотік 
аеропортів, показники фінансової активності та 
демографічні показники.

Рейтинг міст «Прозорро. Продажі» 2019
Київ увійшов у топ-10 міст, які найактивніше 

використовували електронну систему ProZorro. 
Продажі у 2019 році. Оцінка враховувала напря-
ми, за якими муніципалітети працюють у систе-
мі ProZorro. Продажі: комерційна оренда, мала 
приватизація, продаж майна, майно (парковки) 
та оренда й інші вагомі фактори.

Київ продав найбільше майна серед першої 
десятки міст (на 21,4 млн грн) та провів найбільше 
успішних аукціонів (143 од.), при цьому в загаль-
ному рейтингу столиця посіла 7 місце.

1 
місце

1 
місце

топ 

10

Міністерство розвитку 
громад та територій 

України
www.minregion.gov.ua

Рейтинг журналу
ФОКУС
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НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА
Київ характеризується сприятливою, порівняно 
з іншими регіонами України, демографічною 
ситуацією: молодшою статево-віковою структу-
рою населення, найвищою в Україні тривалістю 

життя, значною міграційною привабливістю. 
На відміну від загальнодержавних тенденцій, 
чисельність населення в місті поступово збіль-
шується.

2017 2018 2019

+16,6 (+0,6%)

Чисельність постійного населення 
у місті Києві, тис. осіб

7% постійного населення України 
проживало в м. Києві у 2019 році

Зростання чисельності населення столиці від-
булося за рахунок міграційного приросту насе-
лення (17 175 осіб), водночас зафіксовано при-
родне скорочення населення (-634 особи).

Природний рух населення, тис. осіб

Міграційний рух населення, тис. осіб

Середній вік населення Києва на початок 
2019 року становив 39,9 року (жінок — 41,8, чоло-
віків — 37,6). Середня очікувана тривалість життя 
населення при народженні становила 74,01 року 
(для жінок — 78,03, для чоловіків — 69,62).

Загальний показник демографіч-
ного навантаження на 1000 осіб у 
віці 16–59 років по Києву на поча-
ток 2019 року становив 628 осіб 
(284 особи 0–15 років та 344 особи 
віком 60 років і старше). 

На початок 2019 року 53,8% від за-
гальної кількості мешканців Києва 
становили жінки та 46,2% – чоловіки. 

На 1000 жінок у середньому припа-
дає 860 чоловіків.

Розподіл постійного населення за
 окремими віковими групами та статтю

вік, років обидві статі,  жінки чоловіки 
 % тис. осіб

0–15 17,5 246,5 261,9

16–59  61,4 934,4 852,6

60 і старше 21,1 383,3 230,8

2893,2 2909,5 2926,1

2017 2018 2019

35,4 34,6

32,5
32,2

30,8
33,1

g Народилось  g Померло

2017 2018 2019

36,2

54,6

60,3

31,9

40,7
43,2

g Прибуло  g Вибуло
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КИЇВ У СВІТІ
МІСТО У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

За результатами конкурсу Foreign Direct In-
vestment Magazine (FDI Magazine) спеціалізо-
ваного видання Financial Times Київ увійшов до 
топ-10 найуспішніших міст світу за рентабель-
ністю бюджетних інвестицій, а також отримав 
відзнаку за зниження бюрократії в конкурсі 
«fDi Strategy Awards».

За результатами аналізу ключових показни-
ків економічної ефективності Київ посів 5 міс-
це в рейтингу міст топ-10 Smart Locations of 
the Future 2019/20 видання FDI Magazine. 

Протягом останніх років Київ демонструє 
зростання позицій у міжнародних рейтингах.

34 
 

63

Світовий рейтинг стартап-міст від 
StartupBlink

Київ посів 34 місце в рейтингу сервісу Startup-
Blink, складеному із понад 1000 стартап-міст сві-
ту, за два роки піднявшись із 63 місця.

= Caa 1

позитивний 
 

стабільний

В 
 

В-

прогноз  
стабільний

В 
 

В-

прогноз  
позитивний

64 
 

71
+7

117 
 

118

56,6
 +5,2

EIU Global Liveability 
Index 2019

Київ увійшов до п’ятірки 
міст, які показали хороший 
прогрес за останні 5 років.
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«INNOVATION CITIES™ 
INDEX 2019: GLOBAL. 
2THINKNOW»

Київ увійшов до топ-10 міст світу  
(4 місце) за міським плануванням

Покращено позиції міста Києва  
в інвестиційних рейтингах:

347 
із 
500

+52

111 
із 
174

+2

Київ увійшов до списку шести найпрозоріших 
європейських столиць (із 26 міст) за результата-
ми пілотного дослідження міжнародної органі-
зації «Transparency International».  

Київ увійшов до рейтингу 50 найбільш 
дружніх міст у світі, обійшовши такі мега-
поліси, як Нью-Йорк, Берлін та Рим, — 
посів 45 місце (за результатами опи-
тування туристичного порталу 
Big7Travel, в якому взяло участь 
1,5 мільйона туристів).

Київ посів 2 місце серед 50 най-
кращих місць планети, які варто 
відвідати туристам у 2020 році.  

Київ потрапив у топ-50 найбільш 
інстаграмних міст світу. Українська 
столиця опинилася на 33 місці, і це єди-
не українське місто в топ-50.
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Програма для України 
з розширення прав 
і можливостей на 
місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку

Проєкт «Експертна
підтримка врядування та 
економічного розвитку»

Програма Ради Європи 
«Децентралізація 

і реформа місцевого 
самоврядування  

в Україні»

Проєкт Ради 
Європи «Сприяння 
участі громадян у 

демократичному процесі 
прийняття рішень 

в Україні»
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Київською міською державною адміністрацією 
спільно з міжнародними донорськими організаці-
ями у 2019 році продовжено реалізацію проєктів 
міжнародної технічної допомоги:

 «Термосанація у бюджетних установах м. Києва» 
/ «Укладання енергосервісних контрактів щодо 
впровадження заходів з енергозбереження 
у бюджетних установах м. Києва» — спіль-
но з Європейським банком реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) як адміністратором Фон-
ду Східноєвропейського партнерства з пи-
тань енергоефективності та екології (Е5Р) та 
Північною екологічною фінансовою корпо-
рацією (НЕФКО);

 «Модернізація реабілітаційного центру для 
забезпечення вільного доступу людей із обме-
женими можливостями, поліпшення умов для 
відвідувачів та підвищення енергоефектив-
ності будівлі» на базі Київської міської дитячої 
клінічної лікарні № 1 — спільно з Урядом США 
через Міністерство оборони США.

З Європейським інвестиційним банком реалізу-
ються три проєкти:

 «Міський громадський транспорт України» — 
залучення кредитних коштів на оновлення 
громадського транспорту;

 «Програма розвитку муніципальної інфра-
структури України» — залучення кредитних 
коштів для капітального ремонту мереж зов-
нішнього освітлення м. Києва із заміною ртут-
них та натрієвих світильників на світлодіодні 
світильники;

 «Підвищення безпеки автомобільних доріг 
у містах України» (також за участю ЄБРР) — 
залучення кредитних коштів на реалізацію 
заходів із підвищення безпеки дорожнього 
руху в м. Києві.

У 2019 році:
 за підтримки німецької урядової компа-

нії Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH завершено під-
готовку Концепції Інтегрованого розвитку 
Подільського району міста Києва, яка була 
презентована 22 жовтня у Київській міській 
державній адміністрації;

 в рамках реалізації першої фази проєкту 
співпраці з фондом Bloomberg Philontropies 
та ініціативи «Партнерство за здорові міста» 
підвищено обізнаність міських спеціалістів із 
питань безпеки дорожнього руху, розроблено 
комплексну стратегію безпечного руху для 
житлового масиву Русанівка та реалізовано 
напрацювання у проєкті капітального ремонту 
вул. Ентузіастів.

У 2019 році підписано меморандуми:
 Меморандум про порозуміння між виконавчим 

органом Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та ЄБРР щодо 
програми «Зелені міста» (Green cities). У рам-
ках програми м. Київ реалізує проєкти: «Мо-
дернізація міського транспорту м. Києва II» 
та «Модернізація системи централізованого 
теплопостачання м. Києва»;

 Меморандум із компанією «InterKultur» щодо 
проведення «Битви хорів» у м. Києві;

 Меморандум про співпрацю з компанією 
«Веолія» (Veolia Energie) у сфері збору та пе-
реробки твердих побутових відходів;

 Меморандум про порозуміння між Києвом та 
компанією «СЮЕЗ Інтернешнл САС».

Місто Київ має 55 міст-побратимів, останню угоду 
підписано з м. Берн у грудні 2019 року.
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УЧАСТЬ КИЄВА У МІЖНАРОДНИХ 
ЗАХОДАХ ЗА КОРДОНОМ:

 Всесвітньому економічному форумі 
(м. Давос-Клостерс, Швейцарська 
Конфедерація);

 Міжнародній виставці нерухомості 
«МІРІМ–2019» (м. Канни, Французька 
Республіка); 

 Глобальному інфраструктурному саміті 
інвесторів (м. Берлін, ФРН);

 Мюнхенській конференції з безпеки 
(м. Мюнхен, ФРН);

 Міжнародному виставковому форумі 
муніципальної модернізації «MUNI EXPO 
2019» (м. Тель-Авів, Ізраїль); 

 Українсько-Грецькому бізнес-форумі 
(мм. Афіни та Патри, Грецька Республіка);

 Другому засіданні українсько-турецької 
робочої групи з питань державно-приватного 
партнерства (м. Анкара, Турецька Республіка);

 Конференції London Fast Track Cities 
(м. Лондон, Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії);

 43-й сесії Комітету всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО (м. Баку, Азербайджанська 
Республіка);

 Міжнародному форумі «Transforming Cities 
for Decent Work 2019» (м. Сеул, Республіка 
Корея) та ін.

ПРОВЕДЕННЯ ЗНАКОВИХ 
МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ У М. КИЄВІ

 VIII МІЖНАРОДНИЙ 
АРХІТЕКТУРНИЙ ФОРУМ

 16-та Щорічна зустріч 
Ялтинської Європейської 
Стратегії «Щастя зараз. Нові 
підходи для світу в кризі» 

 ІІ Міжнародний ветеранський 
та волонтерський форум 
«Там, де ми, — там Україна»

 XV Міжнародний конгрес 
«Інституційні та технічні 
аспекти реформування 
житлово-комунального 
господарства — 2019»

Kyiv Smart City 
Forum 2019 

XVIII МІЖНАРОДНИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ 

ФОРУМ 2019
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КИЇВ БУДУЄ СВОЄ МАЙБУТНЄ
У 2019 РОЦІ СТВОРЕНО АСОЦІАЦІЮ 
«КИЇВСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ»

30   ГРОМАД планують 
приєднатися до асоціації

Головою асоціації «Київська агломерація» обра-
но мера Києва Віталія Кличка.

Метою асоціації є об'єднання зусиль місце-
вих рад для розв'язання спільних проблем тери-
торіальних громад, захисту їх прав та інтересів, 
а також створення умов для соціально-еконо-
мічного розвитку населених пунктів та ефек-
тивного здійснення повноважень місцевого 
самоврядування.

На Міжнародному форумі «Майбутнє Києва» 
презентовано проєкт нового Генерального пла-
ну міста Києва, який окреслює напрями розвит-
ку столиці на найближчі 7 років та на перспек-
тиву 20 років.

Форум дав старт процесу ознайомлення 
громадськості столиці з проєктом основного 
містобудівного документа.

Сучасний Київ — найбільший 
діловий мегаполіс України.
Щодня до Києва з навколиш-
ніх міст та селищ приїжджає 
на роботу близько пів мільйо-
на людей.

19      ГРОМАД прилеглих до 
столиці населених пунктів 
стали членами асоціації
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НА ШЛЯХУ ДО КОНСТРУКТИВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Оновлення та розширення інформаційних ресурсів  
щодо роз’яснення суті міських політик

У 2019 році в рамках Міської цільової програми 
розвитку інформаційно-комунікативної сфери 
міста Києва на 2019–2021 роки здійснено:

 оприлюднення в режимі 24/7 розпорядчих 
документів міської влади на офіційному веб-
порталі Києва;

 трансформацію телеканалу «Київ» у повно-
цінну мультимедійну платформу громади 
з акцентом на гіперлокальному контенті;

 оновлення програмної сітки телеканалу «Київ» 
і радіостанції «Голос Києва» в контексті ак-
туальних питань розвитку міста та громади 
(отримано близько 3000 інтерактивних кон-
тактів із глядачами та слухачами, в тому числі 

і у прямих ефірах);
 повноцінне включення до системи інфор-

мування громадськості модернізова-
ного вебпорталу «Вечірній Київ» та 

зростання його популярності серед 

містян (унікальних користувачів понад 1,7 млн 
осіб, відвідувачів — майже 4 млн осіб);

 наповнення окремої інформаційної рубрики 
«Київ» актуальними новинами на цифровій 
платформі ІА «Укрінформ»;

 налагодження ефективних каналів діалогу 
з громадськістю Центром публічної кому-
нікації та інформації (організовано близько 
100 офлайн-заходів, до яких долучились пред-
ставники громади та міжнародних партнерів).

У поточному році введений у тестовому режимі 
міський портал «Відкриті дані» (https://data.
kyivcity.gov.ua/). Він містить інформацію про важ-
ливі питання життєдіяльності Києва від 70 ін-
формаційних джерел: міської та районної влади, 
юридичних осіб комунальної форми власності. На 
кінець 2019 року оприлюднено 153 блоки даних, 
з якими містяни можуть ознайомитись без 
додаткової реєстрації та інших обмежень.

Комунікація в соціальних мережах — крок до порозуміння і довіри

У 2019 році кількість підписників сторінок місь-
кої влади у соціальних мережах Facebook, 
Instagram, Twitter, на YouTube-каналах ста-
новила понад 1 млн осіб.

Популярністю у соціальних мережах корис-
туються сторінки мера Києва Віталія Кличка, які 
мають понад 600 тис. підписників.

На допомогу мешканцям — 
телефонні лінії «Урядовий кон-

тактний центр» та сервіси 
«Контактного центру 
міста Києва»: короткий 
телефонний номер 1551, 
мобільний додаток 1551, 

електронна пошта та сайт. Із понад 1,03 млн звер-
нень, які надійшли до центру, своєчасно виконано 
понад 770 тис., решта опрацьовуються.

Міська влада оперативно реагує на запити 
у соціальній мережі Facebook. Так, на її сторін-
ці відповіді надано на 97% звернень від 1648 
користу вачів.

Особлива увага влади — до вирішення життєвих проблем киян

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН — 
ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Взаємодія громадян і влади 
об’єднує київську громаду та 
сприяє формуванню демократії 
участі.

1 млн 
осіб
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Понад 1330 користувачів офіційного порталу 
міста Києва долучилися до обговорення 76 про-
єктів нормативно-правових актів щодо життє-
діяльності столиці, надавши близько 100 пропо-
зицій, зауважень та власних редакцій.

Вперше за ініціативи громадськості в кожному 
районі міста проведено Форум організацій гро-
мадянського суспільства «Київ — столиця діа-
логу». Місцеві жителі спільно з представниками 
влади обговорили проблемні питання, що існують 
у мікрорайонах Києва безпосередньо на місцях, 

біля своїх будинків. Все більше гро-
мадських активістів долучається до 
роботи консультативно-дорадчих орга-
нів міської влади. У 2019 році до складу 
81 консультативно-дорадчого органу входило 
465 представників громадськості.

В цілому у 2019 році проведено 207 публі-
чних консультацій із громадськістю 
з ґрунтовним вивченням проблем та 
питань, які мають важливий суспіль-
ний резонанс. 

Формування довіри киян — робота з громадою

Підтримка та розвиток партнерських відносин  
з інститутами громадянського суспільства

У 2019 році мережа органів самоорганізації 
населення міста (ОСН) розширилася на 13 ОСН 
і становила на кінець року 178. За рахунок кош-
тів місцевого бюджету фінансову підтримку 
на розвиток отримали 114 ОСН на суму майже 
26,3 млн грн.

Постійно зростає кількість громадських об’єд-
нань, благодійних організацій та обсяг залучених 
коштів через реалізацію їхніх проєктів.

2018

2018 2019

2019
Кількість консультативно- 
дорадчих органів при КМДА, од.

Громадські об’єднання, од.

Благодійні організації, од.

Кількість реалізованих ними проєктів  
та обсяги залучених коштів, од./млн грн

64

12 599

4482

31/
2,45

13 680

4718

25/
2,94

81

У рамках ІІІ Київського Форуму організацій гро-
мадянського суспільства вперше проведено кон-
курс серед громадських об’єднань на кращу 
творчу роботу «Місто мрій». Переможцями стали 
23 конкурсні роботи.

Міська влада надає постійну фінансову під-
тримку об’єднанням громадян, які реалізують 
свої проєкти для киян та столиці.

У 2019 році 16 проєктів-переможців міського 
конкурсу «Громадська перспектива: прозора 
влада та активна громада» (із 86 представлених 
на конкурсі) реалізовані за кошти бюджету міста 
Києва на суму 2,9 млн грн.
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201920182017

Кількість проєктів, од.
4130 57

Найпопулярніші ідеї проєктів-переможців:

Відновлення та 
встановлення дитячих 
зон відпочинку  
і спорту

Впровадження 
енергоефективного 
освітлення в будинках

Запровадження 
відеоспостереження  
для підвищення безпеки

Благоустрій 
прибудинкових 
територій

Міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ — 
ІНСТРУМЕНТ УЧАСНИЦЬКОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Електронний сервіс  
«Громадський бюджет» (ГБ) 

gb.kyivcity.gov.ua

Школа ГБ — волонтерський проєкт лідерів команд 
ГБ за підтримки Мерії та Громадської бюджетної 
комісії, де автори проєктів-переможців і розпо-
рядники бюджетних коштів КМДА та РДА спільно 
навчають киян успішній участі в ГБ.

Подано 2119 проєктів, переможцями стали 
554 проєкти на суму 160 млн грн, проголосували 
191 712 осіб, які віддали 654 651 голос.

Громадський бюджет набирає обертів

Київська влада і надалі відкрита 
до нових ідей та змін  
у розвитку місцевої демократії

На реалізацію 25 проєктів і програм — переможців 
міського конкурсу проєктів та програм міс-
цевого самоврядування з місцевого бюджету 
виділено майже 3,0 млн грн.
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В ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЇ
Моніторингові соціологічні опитування мешканців столиці (200 показників) 
є механізмом забезпечення діалогу між киянами та міською владою, зворотною 
реакцією містян на ту чи іншу проблему, ситуацію, процес і сигналом для своєчасного 
та доцільного реагування владних інституцій.

Порівнюючи тенденції оцінювання киянами 
змін у місті, позитивним є факт скорочення по-
казника «відбулися зміни на гірше» з 20% у 2018 р. 
до 13% у 2019 р. при збереженні ½ частини меш-
канців столиці, котрі відзначають наявність по-
зитивних змін.

Про оптимістичне сприйняття киянами 
спрямованості розвитку ситуації в Києві 
свідчить збільшення з 23% у 2018 р. до 
32% у 2019 р. тих, хто визначає напрям 
як «однозначно/скоріше правиль-
ний», з прямо пропорційним ско-
роченням із 45% у 2018 р. до 29% 
у 2019 р. частки тих, хто оцінив 
спрямованість розвитку як «одно-
значно/ скоріше неправильний».

Оцінка киянами  
спрямованості розвитку ситуації в Києві*, %

Порівняння даних соціологічного моніторингу 
2018 та 2019 років є безперечним свідченням 
стабілізації суспільно-політичної ситуації в сто-
лиці. Відсоток киян, хто оцінював її як «нормаль-
ну», зріс на 20%, з одночасним скороченням на 
13% часток тих, хто визначав її як «напружену» 
та на 4% як «кризову».

Оцінка киянами  
змін у м. Києві за останній рік*, %

 2018     2019

 2018     2019

 2018     2019

Позитивні зміни
Однозначно/

скоріше  
в правильному  

напрямі

Нормальна

46 23

19

48 32

39

Нічого  
не змінилося

Рівною мірою 
в правильному 

і неправильному 
напрямі

Складна,  
але не 

загрозлива

31 30

41

36 34

39

Зміни на гірше

Однозначно/
скоріше в не-
правильному 

напрямі

Напружена

20 45

33

13 29

20

Оцінка киянами  
суспільно-політичної ситуації в Києві*, %

Кризова
6

2
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Результати соціологічних досліджень 
свідчать про стабільно позитивний 
тренд у сприйнятті киянами суспільно-
політичної ситуації в столиці

Оцінка киянами гордості за місто*, %

 2018     2019

 2018     2019

 2018     2019

Однозначно Однозначно 
комфортно/комфортно/

скоріше, скоріше, 
комфортнокомфортно

Поліпшився

Однозначно 
пишаюся/
скоріше, 
пишаюся

51

7

69

64

14

76

І так, і ні І так, і ні 
рівною міроюрівною мірою

Залишився 
без змін

І так, і ні 
рівною мірою

27

39

21

22

55

16

Однозначно Однозначно 
некомфортно/некомфортно/

скоріше, скоріше, 
некомфортнонекомфортно

Погіршився

Однозначно 
не пишаюся/

скоріше,  
не пишаюся

20

53

9

14

29

8

* Не вказані відсотки тих, хто обрав альтернативу 
«важко відповісти»

Соціологічні дані фіксують стабільно високий 
рівень оцінки киянами комфортності проживання 
у місті. Цьогоріч 64% містян відповіли, що Київ 
є комфортним містом для проживання (даний 
показник збільшився за рік на 13%) та 76% пиша-
ються столицею (за рік збільшився на 7%).

Оцінка киянами  
комфортності проживання в місті*, %

Помітне покращення оцінок киянами власного 
економічного самопочуття, а саме підвищення на 
7% кількості тих, хто оцінив рівень життя влас-
них родин як «поліпшився за останній рік» (з 7% 
у 2018 р. до 14% у 2019 р.), на 16% кількості тих, 
чий рівень життя «залишився без змін» (з 39% 
у 2018 р. до 55% у 2019 р.) і на 24% скорочення 
кількості тих, хто оцінив рівень життя власних 
родин як «погіршився» (з 53% у 2018 р. до 29% 
у 2019 р.).

Динаміка оцінок киянами  
рівня життя їхніх родин за останній рік*,%
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Київська міська влада у 2019 році продовжувала 
роботу щодо створення найбільш комфортних 
умов отримання адміністративних послуг.

Метою діяльності в цьому напрямку є вирі-
шення проблем заявників із найменшими ви-
тратами ними часу та коштів.

У 2019 році розпочав роботу територіальний 
підрозділ Подільського районного ЦНАП, таким 
чином кількість центрів надання адміністра-
тивних послуг у м. Києві досягла 15.

Зросла кількість наданих адміністративних 
послуг:

Загальна кількість наданих 
адміністративних послуг, тис. од.

Частка адміністративних послуг,  
які надаються в електронному вигляді, %

Динаміка, % 2018 2019

Надано консультацій, тис. од.

 1002,6 1115,1 111,2 

 3,3 17,8 539,4 

 55,7 150 269,3 
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Для зручності відвідувачів та можливості от-
римувати адміністративну послугу у неробочий 
час із 01.03.2019 запроваджено оновлений гра-
фік роботи центрів, яким продовжено прийом 
громадян у будні до 20:00 та по суботах до 18:00. 

З 11.03.2019 в центрах надання адміністра-
тивних послуг міста Києва надаються послуги 
з реєстрації народження дитини. Впроваджено 
комплексну послугу при народженні дитини, яка 
включає державну реєстрацію народження, реєст-
рацію місця проживання, призначення соціальної 
допомоги при народженні дитини, у всіх центрах 
надання адміністративних послуг міста Києва.

Підключення у 2019 році ЦНАПів до Реєстру 
територіальної громади міста Києва забезпе-

чило можливість надання довідки про місце 
реєст рації громадян протягом 5 хвилин. 

На виконання міської комплексної цільової 
програми «Київ без бар’єрів» на 2018–2021 роки 
в 2019 році для відвідувачів із вадами зору впро-
ваджено друк необхідних матеріалів шрифтом 
Брайля, а для відвідувачів, які пересуваються 
за допомогою інвалідних візків, встановлено 
інформаційний кіоск та термінал електронної 
черги, які дозволяють без сторонньої допомоги 
отримати необхідну інформацію та зареєстру-
ватися в електронній черзі. 

Якісні індикатори оцінки діяльності ЦНАП 
свідчать про позитивний тренд у їх діяльності 
щодо обслуговування населення: 

Середній час очікування  
заявника у черзі ЦНАПу, хв

Частка позитивних відгуків  
про роботу ЦНАПів, %

2018 2019

 20 15

 76 85
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ОСВІТНІЙ ПРОСТІР СТОЛИЦІ
КИЇВ — СТОЛИЦЯ ЗНАНЬ

• відновлено роботу 32 груп у 21 працю-
ючому садочку на 600 місць;

• введено в мережу 58 приватних та альтер-
нативних дитячих садків на 1595 місць; 

• відновлено роботу дошкільного закладу 
№ 593 Оболонського району на 205 місць.

 Завершено реконструкцію дитячого садка 
№ 652 Дарницького району на 210 вихован-
ців — 11 груп. Новий дитячий садок врахо-
вує найсучасніші вимоги щодо енергоефек-
тивності та безпеки для дітей. 

 Дошкільна освіта
 Загальна середня освіта
 Позашкільна освіта
 Професійно-технічна освіта
 Вища освіта

700

540

41

158
23

113,1

314,4

197,5

2,6

341,3

Освітній простір

Кількість 
освітніх 

закладів,  
од.

Кількість 
здобувачів 

освіти  
в освітніх 
закладах, 
тис. осіб

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ У СФЕРІ ОСВІТИ  
МІСТА КИЄВА У 2019 РОЦІ

Дошкільна освіта

 Скорочено чергу до дитячих садків на 1,3 тис. 
дітей (63,5%) порівняно із попереднім роком:

 Модернізовано відкритий освітній простір:
• облаштовано 495 ігрових майданчиків у 

131 дитячому садку та 16 фізкультурних 
майданчиків у 16 дошкільних закладах;

• встановлено 108 тіньових навісів.

 Розпочато впровадження системи контролю 
за продуктами харчування та приготуван-
ням страв НАССР (англ. Hazard analysis and 
critical control point).

Для подальшого оновлення освітнього сере-
довища проведено міський конкурс проєктів 
«Новий дитячий садок очима батьків, дітей, 
педагогів». 
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  Створено 4428 місць для школярів: 

• проведено реконструкцію школи № 42 
(кількість місць зросла на 700);

• відкрито 27 приватних шкіл (на 3728 
місць).

  Здійснювалась реалізація проєкту «Нова 
українська школа». Професійну підготов-
ку та підвищення кваліфікації пройшли 
2455 вчителів початкової школи столиці.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

• учні-вихованці Київської Малої академії наук здобули перемоги у міжнарод-
них конкурсах:

  Київські учні гідно представили столицю на 
міжнародній арені:

•  призерами міжнародних учнівських олімпі-
ад стали 13 учнів шкіл м. Києва, що на 9 пере-
можців більше порівняно із минулим роком: 
3 золотих медалі (з математики, екології 
та хімії); 5 срібних медалей (2 — з матема-
тики, 2 — з біології, 1 — з фізики); 5 брон-
зових медалей (1 — з біології, 1 — з фізики, 
3 — з астрофізики).

Науково-освітня 
виставка-конкурс 
у галузі технічних 
наук та енергетики 
2019 року.

Міжнародний кон-
курс науково-техніч-
ної творчості молоді 
2019 року

2nd/3rd Belt and Road 
Teenager Maker Camp 
and Teаcher Workshop

Глобальний конкурс 
інновацій

39-й Міжнародний 
Пекінський конкурс 
юнацької науко-
во-технічної твор-
чості Beijing Youth 
Science Creation 
Competition

China Adolescents 
Science and 
Technology Innovation 
Contest (Китайський 
конкурс із науково- 
технічних інновацій 
для підлітків)

Міжнародний кон-
курс комп’ютерних 
проєктів

ХІІІ Міжнародна 
учнівська олімпіада 
з географії IESO 2019

Міжнародна кон-
ференція молодих 
учених 2019 року

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР СТОЛИЦІ

призери міжнародних учнівських олімпіад
 3 5 5 
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Активно розширювались міжнародні зв’язки сто-
личних шкіл:

  станом на кінець 2019 року для встановлен-
ня дружніх зв’язків укладено понад 200 угод 
з іноземними закладами освіти;

  понад 30 шкіл — члени Міжнародного проєкту 
«Асоційовані школи ЮНЕСКО»;

  здійснювалася співпраця із міжнародними 
громадськими організаціями та диплома-

тичними представництвами, 
зокрема:

• «Ла-Страда Україна»;
• «British Council Ukraine»;
• Представництво Британської 

Ради в Україні;
• «Спілка Поляків»;
• «Гете-Інститут/Goethe-Institute» 

та ін.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

дитячі садки школи

2018 2019 2018 2019
g Кількість інклюзивних груп, од. 
g Кількість вихованців у інклюзивних групах, осіб.
g Кількість спеціальних груп, од.
g Кількість вихованців у спеціальних групах, осіб.

g Кількість інклюзивних класів, од. 
g Кількість учнів у інклюзивних класах, осіб.
g Кількість спеціальних класів, од.
g Кількість учнів у спеціальних класах, осіб.

  Завдяки співпраці міської влади столиці та 
Відкритого міжнародного університету роз-
витку людини «Україна» забезпечено умови 
для навчання студентів з особливими освітні-
ми потребами. У закладі вищої освіти (далі — 
ЗВО) їх навчалося 6,7% від загального кон-
тингенту студентів університету. Середній 
показник по закладах вищої освіти України — 
близько 0,04%.

  Відкрито Ресурсний центр підтримки студен-
тів з інвалідністю у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ М. КИЄВА

  В усіх 10 районах м. Києва продовжили 
функціонувати інклюзивно-ресурсні центри 
задля забезпечення права на освітні послуги 

дітей з особливими потребами віком від 2 до 
18 років.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільна освіта спрямована на розвиток 
здібностей дітей та молоді у сфері освіти, 
науки, культури, фізичної культури і спорту, 
технічної та іншої творчості, здобуття ними 

первинних професійних знань, вмінь і на-
вичок, необхідних для їхньої соціалізації, 
подальшої самореалізації та професійної ді-
яльності.
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Під час літніх канікул організовано змістовне 
дозвілля в 74 дитячих таборах відпочинку на 
базі шкіл м. Києва, в яких відпочили близько 
6,8 тис. дітей.

Протягом року проведено:
  заходи щодо налагодження безпечного се-

редовища у школах та толерантних стосун-
ків у суспільстві «Школа без булінгу. Сім’я 

без насильства. 365». 

  перший турнір з міні-футболу серед збірних 
команд 7–8 класів закладів загальної се-
редньої освіти м. Києва «Кубок мера Києва 
2019/2020». 

На базі Kyiv Smart City School реалізову-
вався громадський проєкт щодо професій-
ної підготовки із web-програмування. Шко-
лярі вивчали мови програмування Scratch та 
Java. 

Найбільшу кількість хлопців та дівчат 
у 2019 році об’єднували різнопрофільні 

гуртки позашкільної освіти: 

Художньо-естетичні 
гуртки

Фізкультурно-
спортивні гуртки

Науково-технічні 
гуртки

Кількість гуртків у 2019 році

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Здійснювалась підготовка квалі-
фікованих робітників та молод-
ших спеціалістів за 119 профе-
сіями у 23 закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

  Станом на кінець 2019 року укла-
дено договори про співпрацю 
майже із 1500 столичними під-
приємствами в рамках підготов-

ки кадрів. Регіональне замовлення на фахів-
ців робітничих спеціальностей становило 
5567 осіб.

  Відкрито 2 навчально-практичні центри:
• Центр з відновлювальних джерел енерге-

тики;
• Навчально-практичний центр для підго-

товки малярів «Sniezka». 

У столиці педагогічні праців-
ники продовжували отри-

мувати до заробітної пла-
ти надбавку з бюджету 

м. Києва за складність 

та напруженість у роботі. Для дошкільних уста-
нов та шкіл вона становила 10,8 тис. грн/рік, для 
закладів професійно-технічної і позашкільної 
освіти 15,6 тис. грн/рік та 8,4 тис. грн/рік відпо-
відно.

Еколого-натуралістичні

Військово-патріотичні та інші

Художньо-естетичні

Дослідницько-експериментальні

Гуртки  
у школах, од.

Гуртки у 
позашкільних 
закладах, од.

Науково-технічні

Туристично-краєзнавчі

Фізкультурно-спортивні

339 589

121 71

236 279

1616 561

1407 2623

85 142

1487 846

10 556

29 926

5186

3166 5258

3191
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  Лідерські позиції у вищій освіті столиці утри-
мували Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка та Національний тех-
нічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
що входять до ТОР-1000 кращих університетів 
світу за версією QS World University Rankings.

ВИЩА ОСВІТА

і міською владою для популяризації і розвит-
ку інформаційного суспільства та створення 
освітнього продукту в галузі smart технологій.

  У Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» продовжує функціо-
нування KPI Development Hub (KPI hub), що 
об’єднує працівників, студентів та аспірантів, 
які впроваджують перспективні технічні рі-
шення і створюють IT-проєкти.

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ У СФЕРІ ОСВІТИ

  Продовжувала функціонувати система елек-
тронного запису до дитячих садків комуналь-
ної форми власності м. Києва — «СЕЗ ЗДО».

  Розпочато впровадження програмного мо-
дуля «Реєстр дітей міста Києва» інформа-
ційної системи «Муніципальний реєстр». 
У Реєстрі доступні сервіси: запис до школи; 
навчальний процес; паспорт школи; учнів-

ський квиток; звітність; діти, не охоплені 
навчанням (для подальшої роботи націо-
нальної поліції та служби у справах дітей).

  Створено інформаційно-аналітичну систе-
му «Карта освітніх потреб» для моніторин-
гу та прийняття рішень щодо фінансування 
ремонту, реконструкції та будівництва но-
вих об’єктів освіти.

Окремі приклади прогресивних освітніх практик:

g   Університети, од.
g   Академії, інститути, од.
g   Коледжі, технікуми, училища, од.
g   Відокремлені структурні підрозділи ЗВО, од.

  Розпочато експорт послуг вищої освіти 
столиці. Київським національним універ-
ситетом технологій та дизайну разом із Тех-
нічним університетом Цілу (КНР) створено 
Китайсько-український заклад вищої освіти 
Київський інститут технічного університету 
Цілу в м. Цзінань провінції Шаньдунь.

  Започатковано співробітництво між Київсь-
ким університетом імені Бориса Грінченка, 
громадською організа цією «СМАРТ СІТІ ХАБ» 

  Серед студентів-іноземців найпопулярніші 
Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця (3523 студенти-іноземці) та 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (1711 студентів-іноземців).

84

11

63

57
56

42

3

g   Державні ЗВО, од.
g   Комунальні ЗВО, од.
g   Приватні ЗВО, од.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  
ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

У місті Києві як столиці України сконцентро-
вана найбільша кількість медичних закладів, 
а саме, 146 закладів охорони здоров’я комуналь-
ної власності територіальної громади м. Києва, 
64 державних закладів охорони здоров’я та 
546 закладів інших форм власності. 

Діяльність закладів охорони здоров’я міста 
Києва у 2019 році була спрямована на підви-
щення доступності та якості медичного обслу-
говування мешканців столиці. 

У місті Києві на первинному рівні надають 
медичну допомогу 238 амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини, які функціонують 

в структурі 28 центрів первинної медико-сані-
тарної допомоги.

Сучасна електронна система охорони здо-
ров’я є невід'ємною частиною трансформації 
системи охорони здоров’я.

У 2019 році сімейні лікарі, терапевти і педіатри 
перейшли на електронний документообіг: електро-
нна медична картка пацієнта, рецепти на «Доступні 
ліки», направлення до вузьких спеціалістів.

Завдяки впровадженню медичної реформи 
середня заробітна плата по установах охорони 
здоров’я міста Києва за 2019 рік збільшилась у 
відношенні до 2018 року. 

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
ПО УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА 2019 РІК

лікарі
середній 

медичний персонал
молодший 

медичний персонал

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ 
«Лікар у вашому домі»

ЗДІЙСНЕНО
  58 626 тисяч консультацій  
та обстежень

  4391 виїзд мультидісциплінарних 
бригад

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ПМСД

ЦЕМД

Заклади вторинної 
меддопомоги

+44,0% +22,0%

+23,0%

+18,5%

+16,0%

+15,0%

+16,0%

11 363

11 546

8813

16 987 6041

6807

6209

+35,0%

13 627

+9,6%

11 435

ПРАЦЮЄ
  42 стаціонарних пункти
  165 мобільних мультидісциплінарних 
бригад
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З метою задоволеності потреб населення у ме-
дичній допомозі та підвищення рівня якості 
надання медичної допомоги відкрито нові за-

клади та підрозділи охорони 
здоров’я. Серед найбільш значи-
мих:

КНП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ»

Отримали лікування пацієнти:          2018                     2019

гемодіалізом
 572 608

перитонеальним діалізом  
 105 125

вперше гемодіаліз
 173 251

вперше перитонеальний діаліз
 31 51

хворих з гострим пошкодженням нирки
 55 206

На базі КНП «Київський міський центр нефроло-
гії та діалізу» у 2019 році запрацювала мобільна 
бригада, яка проводить процедуру гемодіалізу 
за життєвими показами нетранспортабельним 
хворим у клініках міста без перевезення їх у 
спеціалізований заклад.

Київ виявився першим регіоном в Україні, 
у якому повністю реорганізовано систему 
крові.

Починаючи з 2017 року, з ініціативи керівни-
цтва Департаменту охорони здоров’я КМДА роз-
почалося активне реформування спеціалізованих 
установ і закладів переливання крові в м. Києві. 
Наразі в місті функціонує єдине КНП «Київський 
міський центр крові», яке централізовано надає 
послуги із заготівлі, тестування, переробки, тран-
спортування, зберігання, розподілу і реалізації 
донорської крові та її компонентів.

  2018 2019 

частка добровільних безоплатних донорів, %  83,0 90,9

донації крові та її компонентів, тис.   14,9 24,9

обсяг заготівлі крові на 1 фізичну особу, л 
49,2 74,4

Впроваджено повноцінну систему якості:
Проведено сертифікацію відповідно до ви-

мог стандартів ДСТУ EN ISO 13485:2018  (2018), 
ДСТУ ІSO 9001:2015 (2019), ISO 9001:2015 (2019).

Оптимізовано внутрішньолабораторні тех-
нологічні процеси відповідно до вимог стан-
дарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 (2019).

Взято участь в місцевій зовнішній оцінці 
якості (2018–2019) та міжнародній зовнішній 
оцінці якості EQAS (2019).

Впроваджено комп’ютерну інформаційну 
сис тему, що забезпечує простежуваність «від 
вени до вени».

Впроваджено лабораторну інформаційну сис-
тему (LІMS) з метою маркування зразків крові.

Впроваджено штрих-кодування відповідно 
до стандарту 128 Standard.

Номенклатура компонентів крові становить 
20 найменувань, що є найбільшою в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ КРОВІ ЗА 2018–2019 РОКИ
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медикаментозне 

забезпечення;

комунальні послуги;

заробітну плату;

харчування.

ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

1489,8

487,7

5451,3

179,9

ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

лабораторне, діагностичне 
обладнання;

рентгенологічне
обладнання;

реанімаційне, операційне 
обладнання;

закупівля автомобілів  
екстреної допомоги.

132,1

214,0

190,0

147,0
(61,4 млн грн — субвенція, 
85,6 млн грн — з бюджету 
м. Києва)

(модернізація та закупівля 
цифрових апаратів)

1 489,8

487,7

5 451,3

918,2

132,4

76,9 

капітальний ремонт;

реконструкція;

реставрація.

Забезпечення функціонування галузі:

Капітальний ремонт, будівництво, 
реконструкція:

10 900,0

1127,5

Провідними шляхами з модернізації системи 
охорони здоров’я є заходи, спрямовані на онов-
лення матеріально-технічного забезпечення.

Медичне обладнання:
773,7

7608,7

млн грн

млн грн
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ЗДОРОВ’Я КИЯН»

Забезпечено хворих:  2018 2019  

слуховими апаратами 69 763

кохлеарними імплантами   
31 32

ендопротезування суглобів

кардіохірургічних операцій: Олександрівською 
клінічною лікарнею м. Києва та  Київською 
міською клінічною лікарнею № 1

операцій на відкритому серці на базі 
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва

855 1016

2982 4163

0 178

ПРОВЕДЕНО 2018 2019

Стратегія Fast Track Cities 90-90-90 (Паризь-
кої декларації), розпочатої у 2016 році. 

В рамках реалізації Стратегії Fast 
Track Cities 90-90-90 за 2019 рік до-
сягнуті  наступні показники  72-81,4-90
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особи грошову компенсацію  
за  земельну ділянку.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО

g   сім’ї з дітьми
g   особи з інвалідністю з  дитинства та діти з інвалідністю
g   малозабезпечені сім’ї
g   інші отримувачі

Соціальний захист киян у 2019 році У місті Києві зареєстровано та проживає 
452,5 тисяч громадян, які мають право на пільги 
за соціальною ознакою, що на 3,6% (18 тис. осіб) 
менше, ніж у 2018 році.

квартир для потребуючих по-
ліпшення житлових умов, що 
перебували на квартирному 
обліку.

договорів на придбання житла 
для киян–учасників АТО (ООС) 
на умовах співфінансування 
70/30.

60

3

72
150

За кошти бюджету м. Києва:
Придбано

Отримали

Укладено

особи отримали 
грошову компен-
сацію за належні 
для отримання 
жилі приміщення.

За кошти субвенції  
з державного бюджету  

в бюджет м. Києва

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Адресну грошову допомогу понад 390,0 млн грн 
отримали 126,5 тис. внутрішньо переміщених осіб.

2318,1 млн  
гривень 

8,4 млрд  
гривень

Державна допомога та компенсації 
субвенція із державного бюджету  

в бюджет м. Києва

7,0

1,4

g   державний бюджет
g   бюджет м. Києва
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2958,1

На виконання заходів програм соціального за-
хисту населення з бюджету міста спрямовано 
3040,1 млн грн, що на 66,4% більше, ніж у 2018 році.

млн грн

 Облаштовано елементами доступності для 
осіб з інвалідністю та маломобільних груп 
населення 123 об’єкти соціальної інфра-
структури.

 Облаштовано тактильною плиткою — 49 ло-
кацій.

 Понижено бордюрний камінь — 172 од. 

 Проведено капітальний ремонт 8 закладів 
соціальної інфраструктури та 9 місць загаль-
ного користування.

  Фінансову підтримку отримали 
124 громадські організації на 
загальну суму 17,0 млн грн для 
реалізації соціальних проєктів.

  Підписано Меморандум про 
співробітництво між виконав-
чим органом Київської міської 
ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) та представниками 
інститутів громадянського суспільства щодо 
впровадження у місті Києві Європейської 
Хартії рівності жінок і чоловіків у житті міс-
цевих громад.

ПРОГРАМА 
 «КИЇВ БЕЗ БАР’ЄРІВ»  

58,1 МЛН ГРИВЕНЬ

ПРОГРАМА  
«СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»  

23,9 МЛН ГРИВЕНЬ

ПРОГРАМА «ТУРБОТА. НАЗУСТРІЧ КИЯНАМ»

Розпочато цілодобову  
роботу «телефону 
довіри» з попередження 
домашнього та гендер-

безкоштовне харчування

компенсація за пільговий 
проїзд

адресна матеріальна допомо-
га окремим категоріям киян

13,9

1688,3

829,8

107,0

66,6

170,3

82,2

ного насильства  за номерами:  
15–00 та (044) 272–15–00  
у Київському міському Центрі  
роботи з жінками.

соціальні послуги

оздоровлення

адресна матеріальна допо- 
мога киянам-учасникам АТО   

(ООС) та членам їх сімей

інші заходи

млн грн
млн грн
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ІЦР (центр реабілітації)

Матеріальна допомога

Звернення/запис на прийом

«МУНІЦИПАЛЬНА КАРТКА «КАРТКА КИЯНИНА»

Утримувачами багатофункціональної електронної картки 
 «Муніципальна картка «Картка киянина»  стали 783 тис. осіб.

 Безоплатний проїзд в міському 
транспорті
 Дисконт для оплати товарів  
у магазинах і супермаркетах 
 Пільги в аптечних пунктах  
на медикаменти 
 Нарахування компенсаційних  
і адресних виплат 
 Оплата житлово-комунальних послуг 
 Обслуговування та отримання медичних 
послуг

 
 На вебпорталі надання  

електронних послуг 

my.kyivcity.gov.ua 
запроваджено  

соціальні послуги онлайн  

«Соціальний захист»
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ДІТИ — НАШЕ МАЙБУТНЄ
Охоплення дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, сімейними формами ви-
ховання на 31.12.2019 у м. Києві становило 91,7% 
(2181 дитина) від загальної чисельності дітей на 
первинному обліку.

У столиці 740 дітей мають  статус дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів на сході України.

У 2019 році відкрито 2 нових дитячих будин-
ки сімейного типу та створено одну прийом-
ну сім’ю для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і на кінець року у мі-
сті функціонувало:

 26 дитячих будинків сімейного типу 
(199 вихованців)

 31 прийомна сім’я  
(41 дитина)

Впродовж року  
усиновлено 97 дітей:

 85 дітей — громадянами України

 12 дітей — іноземними громадянами

Органами опіки та піклування прийнято 
317 рішень щодо встановлення опіки або піклу-
вання над дітьми-сиротами та дітьми, позбав-
леними батьківського піклування.

38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, влаштовано в прийомні 
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

З бюджету міста додатково 
виплачено:

 2,2 млн грн одноразової матеріальної допо-
моги батькам-вихователям 26  дитячих бу-
динків сімейного типу, 34 прийомним бать-
кам та 3 патронатним вихователям;  

 щомісячну адресну соціальну матеріальну 
допомогу 850  дітям-сиротам та 173 дітям 
з інвалідністю, які перебували під опікою, в 
прийомних сім’ях та дитячих будинках сі-
мейного типу. 

В рамках програми  
«Діти. Сім’я. Столиця  
на 2019–2021 роки»:

 надано 4,2 млн грн фінансової допомоги 
26 дитячим будинкам сімейного типу для ви-
рішення матеріально-побутових проблем;

 придбано 2 автомобілі для дитячих будинків 
сімейного типу.

Забезпечення житлом  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування

 18 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, та осіб з їх числа отри-
мали грошову компенсацію для придбання 
житла за кошти державної субвенції місце-
вим бюджетам.
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У столиці відкрито:

 Перший в Україні приватний заклад соціаль-
ного захисту «Малий груповий будинок «Хеппі 
хоум» (засновник МБФ «У колі друзів»).

 Київський міський соціальний гуртожиток 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, та осіб з їх числа.

На розвиток галузі «Оздоровлення та відпочи-
нок дітей міста Києва» у 2019 році використано 
143,6 млн грн бюджетних коштів, у тому числі:

Оздоровлено і направлено на відпочинок 
21,8 тис. дітей, що на 25,7% більше, ніж у 2018 році, 
у тому числі 14 181 дитину, яка потребує особливої 
соціальної підтримки та уваги.

g   кошти бюджету міста Києва, млн грн
g   кошти держбюджету, млн грн
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На території міста розташовано 4491 спортив-
ний об’єкт, призначений як для проведення зма-
гань світового рівня, так і для активного фізкуль-
турно-спортивного відпочинку (з них 21 споруда 
відповідає міжнародним стандартам).

Зокрема, функціонують 29 стадіонів, 
70 плавальних басейнів, 678 спортивних за-

лів, 9 спортивних льодових споруд, велотрек, 
2477 спортивних майданчиків, 978 приміщень 
для проведення фізкультурно-оздоровчої ро-
боти, обладнані численні рекреаційні, бігові та 
велосипедні доріжки у парках міста. Кількість 
фахівців із фізичного виховання становить 
5747 осіб.

КИЇВ — МІСТО АКТИВНОГО 
ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ ТА АКТИВНОГО 
ВІДПОЧИНКУ

Відремонтовано та відкрито:

  центральну спортивну арену Деснян-
ського району на вул. Драйзера, 2-Б;

  басейн «Юність»  школи вищої 
спортивної майстерності м. Києва на 
вул. Бастіонній, 7;

  стадіон «Русанівець» на бульв. Ігоря 
Шамо, 10-12;

  легкоатлетичний манеж Київської 
міської школи вищої спортивної 
майстерності на просп. Павла Тичини, 18;

  приміщення ДЮСШ «Атлант» на 
просп. Лісовому, 39-А;

  внутрішні приміщення та покрівлю 
комплексної ДЮСШ «Ринг»  
на просп. Г. Гонгадзе, 3-Б;

  спортивний майданчик 40х20 м та 
футбольне поле з накриттям і штуч-
ною травою 57х43 м ДЮСШ «Атлет» 
на вул. Зрошувальній, 4-А.
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споживачів
послуг

257 050

КИЇВ — ЛІДЕР З НАДАННЯ ФІТНЕС-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

забезпеченість
басейнами

31%
середня

ціна 

8425 грн

середня площа
1513 м2

КИЇВ — МІСТО АКТИВНИХ ЛЮДЕЙ
Найбільшої популярності та масовості серед населення столиці набули:

«10-й Київський міжнародний 
марафон — 2019» (17 тис. учас-
ників із понад 57 країн світу)

У рамках Київської міської спартакіади 
«Здоровий киянин» проведено 25 заходів із різ-
них видів спорту, у яких взяли участь 3557 осіб. 

«Пробіг під каштанами»  
(20 тис. учасників)

«Кольоровий забіг»  
(2,5 тис. учасників)

«Київський напівмарафон – 2019»  
(12,5 тис. учасників)

23%  
фітнес-клубів 

припадає  
на м.Київ

g   Україна, од.
g   Київ, од.

1 765

Кількість фітнес-клубів

Загалом протягом 2019 року проведено 556 спортивно-

масових заходів за участю 130,9 тис. осіб.

405
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МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ТА СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

Змагання з художньої 
гімнастики Гран-Прі 
«Кубок Дерюгіної»

Чемпіонат Асоціації 
Балканських 
легкоатлетичних 
Федерацій (ABAF)  
з півмарафону 2019

ХХХ ювілейний 
фестиваль  
зі спортивного танцю 
«Парад надій 2019»

«Ukraine Nation Cup» 
з велосипедного 
спорту (шосе) 
«Horizon Park»

Міжнародні змагання 
з велосипедного 
спорту «Київська 
сотка»

 
Змагання  
зі спортивної 
гімнастики

ІХ Чемпіонат світу  
з Комбат Дзю-Дзюцу

Клубний чемпіонат 
світу з веслування  
на човнах «Дракон»

XXIIІ Міжнародний 
турнір з вільної, жіно-
чої та греко-римської 
боротьби, присвяче-
ний видатним укра-
їнським борцям та 
тренерам

Чемпіонат Європи  
зі стрибків у воду

Високі спортивні результати немож-
ливі без розвитку спорту вищих до-
сягнень, необхідним елементом 
якого є міські змагання, навчаль-
но-тренувальні збори для збірних ко-
манд міста Києва з олімпійських (35) 
та неолімпійських (60) видів спорту; 
спортсмени-кияни залучаються до 

участі у Всеукраїнських змаган-
нях. 

Загалом протягом 2019 року проведено 298 місь-
ких змагань, в яких узяли участь 64 401 спортс-
мен. Також 8635 спортсменів узяли участь у 
374 чемпіонатах, Кубках України, інших всеу-
країнських та міжнародних спортивних зма-
ганнях з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту. Проведено 213 навчально-тренувальних 
зборів (із залученням 4007 учасників) збірних 
команд міста з різних видів спорту по підготов-
ці до Всеукраїнських змагань.

До складу національних збірних 
команд України увійшли:

  з неолімпійських видів спорту — 
1191 киянин (21,4%)

  з олімпійських видів спорту — 
1102 киянина (17,7%)
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Столиця є важливим центром фізкультурно-оздоровчої реабілітації  
осіб з інвалідністю та спорту «Інваспорт»

Протягом 2019 року в Києві діяли дві школи 
вищої спортивної майстерності, Київський 
спортивний ліцей-інтернат, а також 91 дитячо- 
юнацька спортивна школа (ДЮСШ), із яких 
62 перебувають у комунальній власності. За-

гальна кількість вихованців ДЮСШ міста Києва 
у 2019 році становила 32 852 особи. ДЮСШ 
«Прометей», ДЮСШ «Шанс», ДЮСШ «Метеор» 
працюють із дітьми з інвалідністю (кількість 
вихованців у них становить 409 осіб).

Підготовка спортивного резерву та розвиток молодіжного спорту

На XIХ Дефлімпійських іграх, які проходили 
в містах Мадезимо, Кьявенна, Санта-Катери-
на-Вальферва (Італія) взяли участь 10 спортс-
менів м. Києва у 3 видах спорту: керлінг, шахи 
та лижні перегони. Вибороли 1 золоту та 2 сріб-
ні нагороди (шахи та лижні перегони).

«Ігри нескорених-2019» стали найбільшими 
в історії таких змагань в Україні, у фінал націо-
нальних змагань вийшли 218 атлетів – ветера-
нів та діючих військових, працівників силових 
органів, які зазнали травмувань під час вико-
нання бойових і службових завдань.

Загалом у 2019 році спортсмени з інвалідністю 
міста Києва взяли участь у 104 Всеукраїнських 
змаганнях серед людей з інвалідністю різних 
нозологій та здобули 199 золотих, 159 срібних 
та 132 бронзових медалей. 

У 59 міських заходах взяли участь 
1632 спортсмени міста Києва.

У змаганнях Спартакіади «Повір у себе» про-
тягом 2019 року брали участь 380 дітей з інва-
лідністю.

У 2019 році киянами здобуто медалей: 

на чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту 2 2 7

на чемпіонатах світу з неолімпійських видів спорту  23 16 13

на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту  6 3 9

на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту  36 18 9

на ІІ Європейських іграх з олімпійських видів спорту  7 5 9

на чемпіонатах України   514 401 436
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Загальна кількість туристів, тис. осіб Розподіл туристів за напрямами  
у 2019 році, %, від загального потоку

Столицю у 2019 році відвідали близько п’яти 
мільйонів туристів, 40% з яких іноземці з більш 
як 190 країн світу.

ТОП—10 країн світу  
за кількістю іноземних туристів, які відвідали місто Київ

g  внутрішні туристи    g  іноземні туристи

g Європа 
g Азія, країни Сходу
g СНД 
g Америка (Пн., Пд.) 
g Африка, Океанія, ін. 

4111

2017

1611

2500

2017 2018 2019

2018

1930

2570

4500

2019

2002

3000

5002

Білорусь

Ізраїль НімеччинаСША

Туреччина ВеликобританіяПольща

Литва Франція

Надходження від туристичного збору у 2019 році 
зросли майже у два рази порівняно з попереднім 
роком.

Італія

26,1 39,9

20,6
8,0 

5,4

Туристичний збір, млн гривень
25,1 32,0 63,6
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Задля якісного надання екскурсійних та інших 
туристичних послуг в місті Києві та в рамках під-
готовки до реалізації проєктів зі створення умов 
для розвитку сучасних видів туризму проводиться 
активна робота з суб’єктами туристичних послуг, 

асоціаціями, спілками туристич-
ної та екскурсійної сфер, іншими 
громадськими об’єднаннями щодо 
створення дійового механізму коор-
динації та контролю.

Підписано відповідні Меморандуми про співпрацю з:

ГО «Всеукраїнська асоціація гідів» та ГО «Ліга 
екскурсоводів м. Києва» 20–23 грудня проведено 
семінар-тренінг «Level UP!» для екскурсоводів 
та гідів-перекладачів, які здійснюють свою ді-
яльність на території міста Києва та Київського 
регіону.

ТОВ «Музей «Становлення української нації», 
ГС «Національна туристична організація Украї-
ни», Асоціацією Чорнобильських туроператорів, 
з якими проводиться робота в напрямку розвитку 
різних видів туризму та реалізації соціальних 
проєктів.

Асоціацією медичного туризму України розробле-
но «дорожню карту» з реалізації проєкту. Також 
взято участь у конференції з медичного туриз-
му «МТЕC. Kyiv» щодо промоції можливостей 
м. Києва у напрямку медичного туризму.

НПП «Голосіївський», ТОВ «Інтертоп Україна» 
та ГО «Туристичне товариство» Карпатські стеж-
ки» щодо створення сучасного туристичного про-
дукту та підвищення якості туристичних послуг. 
В межах співпраці презентовано першу в м. Києві 
екостежку у НПП «Голосіївський».
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велосипедного туризму: розроблено турис-
тичну навігацію велосипедним маршрутом 
через Труханів острів до парку «Муромець»;

Активний розвиток сучасних видів туризму:

гастрономічного туризму: проведено ре-
кламно-інформаційні прес-тури для популяр-
них блогерів, представників туристичної сфе-
ри та ЗМІ до м. Києва задля популяризації 
гастрономічного туризму;

подієвого туризму: підтримка масштабних 
міжнародних заходів (Atlas Weekend, Moto 
Open Fest, Wizz Air Kyiv Marathon, свят-
кування Новорічних свят на Софійській 
і Контрактовій площах тощо);

медичного туризму: взято участь у кон-
ференції в рамках 7 Міжнародної виставки 
з медичного туризму «МТЕС. Kyiv», запла-
новано проведення Міжнародного медич-
ного форуму в м. Києві у 2020 році.

Забезпечено виготовлення відеороликів про турис-
тичний потенціал столиці України («Київ — місто, де 
все починається», «Економічний потенціал Києва», 
«Київ — must visit place», «Київ — місто, в якому саме 

ти граєш головну роль», «Київ — місто на Дніпрі», 
«Київ — місто івентів», «Топ-10 речей для туриста», 
«Нічний Київ», «Парк Київська Русь»).
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Розвиток туристичної інфраструктури міста

Забезпечено функціонуван-
ня двох туристично-інформацій-
них центрів в міжнародних аеропортах 
«Київ ім. І. Сікорського» та «Бориспіль». Ве-
деться робота зі створення нового туристич-
но-інформаційного центру, розташування 
якого заплановано в центральній ча-
стині міста.

об’єкти туристичної навігації 
(вказівники, пілони) та створе-
но туристичну навігацію у пар-
ку «Володимирська гірка».

Оновлено 

123 

Створено 

14
нових та оновлено 34 функ-
ціонуючих зупинок туристич-
но-екскурсійного транспорту.

Відкрито 

новий пішохідно-велосипед-
ний міст між Аркою дружби 
народів і Володимирською 
гіркою довжиною у 210 ме-
трів, який став однією з най-
популярніших атракцій для 

Продовжено наповнення мо-
більного туристичного додатку 
«Kyiv City Guide».

Створено та презентовано 
«Kyiv Convention Office» — бюро 
з розвитку ділового туризму (на базі 
КП «Київський міський туристично- 
інформаційний центр»).

Розроблено Управлінням туризму та промо-
цій, відділом кінокомісії на базі КП «Київський 
міський туристично-інформаційний центр» та 
Асоціацією Чорнобильських туроператорів но-
вий туристичний маршрут за локаціями зйомок 
серіалу «Чорнобиль» виробництва НВО. 

мешканців та гостей Києва і ввійшов до но-
вого популярного туристичного маршруту 
в історичному центрі столиці — від Пейзажної 
алеї аж до Києво-Печерської лаври.
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Проведено вручення щорічної спеціальної пре-
мії Kyiv Tourism Awards з метою відзначен-
ня кращих представників туристичної сфери  
м. Києва. У заході було задіяно понад 100 учас-
ників та представлено 12 номінацій.

Амбасадори Києва
Arseniy Finberg,  
Валерій Галан,  

песик Лойд

Переможці премії Kyiv Tourism Awards 2019:

Кращий готель 5*
Hyatt Regency Kyiv

Кращий готель 4*
Radisson Blu Hotel, Kyiv

Кращий готель 3*
Premier Hotel Rus

Кращий хостел
А-Хостел

Кращий туроператор
Dinadis Business Travel

Краща туристична подія
Atlas Weekend

Кращий ресторан
100 років тому вперед

За розвиток активного туризму
Экстрим-Парк «X-Park»

Краще екскурсійне бюро
Guides Guild

Кращий навчальний заклад
КНТЕУ / Київський 

національний торговельно-
економічний університет

Краща туристична 
локація Київщини

Дендропарк 
«Олександрія» /  

Dendropark 
«Oleksandriya»
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Розвиток готельного ринку столиці

За даними Tripadvisor, до номінації 25 найкращих готелів 
України ввійшли готелі міста Києва: 11 Mirrors, Opera Hotel, 
Senator Maidan, Hyatt Regency, InterContinental Kyiv, Premier 
Palace Hotel, Greguar Hotel&Apartments, Fairmont Grand Hotel, 
Holiday Inn, Ramada Encore by Wyndham Kyiv, BonApart 
Hotel&Apartments.

 Створено мережу футуристичних готелів:

«А-ХОСТЕЛ»

«MONOTEL»

«METRO 
HOSTEL»

унікальний за своєю концепцією, розробленою архітектурним офісом Oren M. A.Z 
Architects з Ізраїлю, хостел, сконструйований зі старих вагонів метро

капсульний готель 

найбільший капсульний готель в Києві 
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У рамках міжнародного туристичного співробітництва:

Взято участь у наймасштабніших міжнародних 
виставкових заходах стендом «Київ — турис-
тичний» (IMTM Tel Aviv (Держава Ізраїль), ITB 
Berlin (ФРН), UITT «Подорожі та туризм» (Украї-
на), Arabian Travel Market Dubai 2019 (ОАЕ), IMEX 
Frankfurt 2019 (ФРН), UITM Київ (Україна), ITB Asia 
2019 Singapore (Республіка Сінгапур), TT Warsaw 
2019 (Республіка Польща), World Travel Market 
London 2019 (Сполучене Королівство Великої 

Британії) з метою проведення промоційних за-
ходів, презентацій туристичного потенціалу м. 
Києва, зустрічей з представниками місцевої влади 
та туристичної індустрії світу.

Організовано рекламно-інформаційні 
прес-тури для популярних блогерів, представників 
туристичної сфери та ЗМІ до м. Києва. З метою 
всебічної промоції міста Києва через друковані 
та інтернет-видання (Facebook, Instagram).

Проведено рекламну кампанію туристичних 
можливостей м. Києва у міжнародних аеропортах 
України (мм. Київ, Харків, Львів, Одеса).

Забезпечено рекламу туристичних можливо-
стей м. Києва на інтернет-ресурсах авіакомпанії 

Ryanair, що дозволило збільшити туристичні по-
токи до м. Києва з європейських країн.

Забезпечено вступ до міжнародних організа-
цій «ICCA» і «European Cities Marketing».
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Маркетингова стратегія розвитку туризму в місті Києві

Розроблено та презентовано Маркетингову стра-
тегію розвитку туризму в місті Києві, на реаліза-
цію якої будуть спрямовані основні маркетингові 
заходи наступного планового періоду.

Забезпечено просування та наповнення тексто-
вим і графічним контентом туристичного порталу 
м. Києва (visitkyiv.travel), а також здійснювалась 
інформаційна підтримка наймасштабніших за-
ходів, що проводилися у столиці, на офіційних 
туристичних онлайн ресурсах м. Києва (Facebook/
visitkyiv, Facebook/kyivtourism, visitkyiv.travel).

Проведено соціологічне дослідження туристич-
них потоків до міста Києва.
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МІСТО, В ЯКЕ ХОЧЕТЬСЯ ПОВЕРНУТИСЯ

КУЛЬТУРА І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ
Культура і креативні індустрії визначені одним із 
основних напрямів смарт-спеціалізації м.Києва 1. 
У місті багато унікальних колекцій та культурних 
цінностей, велика кількість закладів культури, 
які беруть активну участь у програмі «Креативна 
1 рішення Київської міської ради від 19.12.2019 №  498/8071

Європа», відбуваються мистецькі заходи, фести-
валі, тижні моди.

У 2019 році в комунальних музеях оцифро-
вано понад 14,6 тис. музейних предметів, про-
ведено понад 400 виставок. Серед найбільш 
значимих:

Ретроспективна виставка «Земля моя — 
краса моя» одного з найвідоміших україн-
ських митців Івана Марчука в Національно-
му музеї «Київська картинна галерея».

«Дюрер. Гравюри з колекції Харківського 
обласного художнього музею» в Націо-
нальному музеї мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків.

«Запорізький край. Декоративне мисте-
цтво. Традиції. Новації» в Національному 
музеї українського народного декоративно-
го мистецтва.

«Куліш. Пантелеймон Куліш» (з нагоди 200-річ-
чя від дня народження) в Музеї книги і друкар-
ства України.

«Трієналє. Сценографія імені Д. Лідера» у Націо-
нальному музеї «Київська картинна галерея».

Виставка «Українське коло: до сторіччя визволь-
них змагань (1917–1921 рр.)» півроку проходила 
в Українському музеї в Нью-Йорку і об’єднала 
35 музейних, архівних та бібліотечних закла-
дів, приватних колекціонерів із України, США, 
Польщі, Болгарії та Швейцарії.

За підтримки КМДА відбувся  
ІІ Київський музейний форум.

Відзначено 170-річчя від дня народження 
Богдана Ханенка та 100-річчя  
Музею Ханенків як державної установи.
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Міжнародний фестиваль мистецтва  
«Kyiv Art Week»;

Культурно-мистецький захід  
«Space Symphony» Concert;

Мистецький проєкт «Зірки світової опери»;
Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер 

Фест»;
Міжнародний фестиваль медіа-мистецтва та медіа -

арту «KLF — Kyiv Lights Festivаl»;
Міжнародний фестиваль мистецтв  

«Anne de Kiev Fest»;
Фестиваль «Atlas Weekend» (відвідали 538 тис. 

осіб);
Фестиваль «MotoOpenFest»;
Культурно-просвітницький фестиваль  

«Сильні України»;
Фестиваль «Французька весна в Україні»;
Фестиваль «Muromets Fest»;
Фестиваль фільмів про Київ і киян  

«Київ. Із кінематографом у серці»;
Свято «День народження  

Андріївського узвозу»;
Київський міжнародний кінофестиваль  

«Молодість»;
Міжнародний фестиваль фільмів, теле- і радіо-

програм «Золоте курча»;
Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків 

«Чілдрен Кінофест»;
Міжнародний конкурс молодих дизайнерів;
Міжнародний музичний форум  

«Operetta Grand Music»;
Всеукраїнський фестиваль недержавних театрів 

«Відкрита сцена» («Оpen Stage»);
Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок 

«pUp.pet»;
Проєкт ТОВ «Глобал–Декор «Новий рік — 2020» на 

Софійській та Контрактовій площах;
Фестиваль високого мистецтва  

«Bouquet Kyiv Stage»;
Міжнародний музично-театральний фестиваль 

«О-FEST»;
Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті 

Володимира Горовиця;
Всеукраїнський конкурс бандуристів  

«Кубок Києва»;
Міжнародний фестиваль-конкурс танцю народів 

світу «Веселкова Терпсихора» до Міжнародного 
дня танцю;

Всеукраїнський фестиваль сучасного молодіжного 
кобзарського мистецтва «Кобзареві джерела»;

Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості 
«Сонячний каштанчик» тощо.

З метою відбору найбільш актуальних і креа-
тивних творчих ідей проведено 18 мистецьких 
конкурсів, для реалізації яких передбачало-
ся фінансування з бюджету м. Києва, та обрано 
15 проєктів-переможців.

У 2019 році проведено такі масштабні мистецькі заходи, як:
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Муніципальні театри

5,8  
тис.  

789 
тис. 

3,5  
млн грн 

Створюються сучасні кіно- та розважальні 
комплекси, центри культурного дозвілля
Впродовж 2019 року:

 відремонтовано публічний простір на об’єкті 
Арка Дружби народів;

 проведені капітальні ремонти в кінотеатрах: 
«Старт», «Промінь», «Лейпциг», 
«ім. Т. Шевченка», «Флоренція».

4 прем’єри вже відбулися:

 Мюзикл «Сімейка Аддамсів»  
(театр оперети);

 Балет «Вій»  
(Київ Модерн-балет);

 Опера «Весілля Фігаро»  
(театр опери і балету для дітей та юнацтва); 

 «Андроїд. Номер на твоїй спині»  
(малий драматичний театр).

«Митці столиці — киянам»

Понад 57 концертів творчих колективів  
відбулися у вихідні дні у парках і скверах 
столиці.

Вперше відбулися:

 Покази проєкту «NOVA OPERA на вели-
кому екрані» — екранізації сучасних укра-
їнських опер в кінотеатрі «Ліра» та опера 
Влада Троїцького «IYOV» — у кінотеатрі 
«Київська Русь».

 Гучні прем’єри українських фільмів 
«Захар Беркут», «Заборонений», 
«Іловайськ 2014», «Ціна правди», 
«Скажене весілля» за участю знімальних 
груп у кінотеатрі «Київська Русь».

вистав глядачів

для створення  
4 вистав  

з бюджету міста 
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Креативна діяльність неможлива без постійно-
го генерування нових ідей, вона стирає межі між 
мистецтвом і наукою. Фокусом форуму «Креатив-
на Україна», який проходив у Києві в листопаді 
2019 року, стала інтеграція інновацій у розвиток 
креативної економіки.

  Вперше за підтримки КМДА проведено Junior 
Fashion Week, що сприяє розвитку дітей у сфе-
рі дизайну.

 У місті Києві забезпечуються 
рівні умови для розвитку 
етнічних меншин, їх самобут-
ності, реалізації прав громадян 
на свободу світогляду та віроспо-
відання. 

У фестивалі етнічних культур «Етнічний 
віночок» вперше взяли участь творчі колек-
тиви української діаспори з Канади, Латвії та 
Польщі.

«Карта мрій» стала світовим рекордом 
як найбільша за площею. 

 Триває масштабна реконструкція у Київсько-
му зоопарку. У 2019 році запущено 1 частину 
І черги реконструкції — Комплекс озер у складі 
трьох об’єктів: рекреаційного озера, що викону-
ватиме роль природнього відновлювача «живої» 

води; другого і найбільшого озера фасадної 
частини зоопарку загальною площею до 3000 м2 
із штучним островом та мілиною для годів-
лі пеліканів і бакланів; романтичного озера 
площею понад 2500 м2 у японській стилістиці.
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 Продовжується проєкт «Сучасний бібліотечний простір»

Відкрито 3 бібліотеки:

 № 11 у Подільському районі;
 ім. С. Руданського у Дарницькому районі;
 ЦРБ ім. П. Тичини у Дніпровському районі. 

Реалізовано два громадські проєкти:

 «Київ. Цифрова бібліотека» (Публічна бібліотека 
ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва);

 «Мобільна бібліотека» (у Деснянському районі 
м. Києва).

Відзначено:
 100-річчя від дня заснування Центральної бі-

бліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей;
 75-річчя Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки 

для дорослих м. Києва.

бібліотечний фонд 
збільшився на 143,9 тис. 

нових видань

15  
сцен

Міжнародний  
книжковий фестиваль  

«Книжковий Арсенал» 
визнано найкращим 
літературним фестивалем 
року на Лондонському  
книжковому ярмарку

20 000 м2

виставкової 
площі

450  
подій

Понад 
55 000  

відвідувачів

5  
днів
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ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

348 2042 1193
пам’яток  

національного значення, од.

Київ — один із найстаріших історичних центрів Східної Європи.

пам’ятки  
місцевого значення, од.

щойно виявлені об’єкти 
культурної спадщини, од.

Департаментом охорони культурної спадщи-
ни спільно з Київським науково-методичним 
центром по охороні, реставрації та викорис-
танню пам’яток історії, культури і заповідних 
територій забезпечується постійне напов-
нення модуля «Інформаційна база пам’яток 
культурної спадщини міста Києва» ін фор ма-
цій но-ана літичної системи «Управління май-
новим комплексом територіальної громади 
міста Києва».

Об’єкт Всесвітньої спадщини № 527 «Київ: Собор 
святої Софії та прилеглі монастирські споруди, 
Києво-Печерська лавра» став першим від України 
в списку ЮНЕСКО. Цим підтверд жується визнач-
на універсальна цінність культурного об’єкта, що 
підлягає збереженню на благо всього людства. 
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Визначною подією для міста та країни загалом 
у 2019 році стало відкриття церкви Спаса на 
Берестові. 

Масштабні реставраційні роботи розпочали-
ся в 2017 році за підтримки меценатів.

Церква Спаса на Берестові (Берестове було 
місциною на околиці Києва, де розташовувала-
ся одна з княжих резиденцій) була зведена за 
правління київського князя Володимира Моно-
маха між 1113 і 1125 роками як головний собор 
Спасо-Преображенського монастиря.
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Закінчено ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках:

230
охоронних  
договорів

укладено

216
об’єктів  

культурної 
спадщини

обстежено

У 2019 році:

Будинок контори торгового дому  
«Апштейн Т. М. і сини» (1912–1913 рр.)  

вул. Спаська, 12

Житловий будинок Биковського  
«Будинок Петра І» (1750 р.)  
вул. Костянтинівська, 6/8

За ініціативи Київської міської державної адмі-
ністрації відбулась Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Культурна спадщина: шляхи 
збереження»/ International Conference «Cultural 
Heritage: ways of preservation monuments» за 
участю Laurent Сortella — лабораторія ARC Nucle 
art (Гренобль, Франція) та Mateusz Sikora — 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, (Познань, 
Польща).

Розпочато підготовку досьє на номінацію 
щодо включення пам’ятки «Вулиця Хрещатик» 
до попереднього списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО.
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У 2019 році біля аеропорту «Київ» відкри-
то пам’ятник видатному авіаконструк-
тору Ігорю Сікорському. Аеропорт 
віднедавна носить його ім’я.

На Подолі пам’ятник легендарному кияни-
ну Олександру Вертинському — кіноактору, 
компози тору, популярному естрадному вико-
навцю початку ХХ століття.

На бульварі Дружби народів  — азербайджан-
ському по ету і мислителю Імадеддіну Насимі.

Відкриті пам’ятники київській князівні й коро-
леві Франції — Анні Ярославні у містах Джакар-
ті, Арлоні, Кракові.

Цей захід є частиною проєкту «Шлях Короле-
ви», що передбачає встановлення пам’ятників 
Анні Київській вздовж усього шляху, який вона 
подолала від Києва до Парижа.

«Головна ідея, яку ми нама-
гаємося донести, — ми не 
приєднуємося до Європи, 
ми до неї повертаємося»

Федір Баландін, співавтор пам’ятника 
й куратор фестивалю «Anne de Kyiv Fest»  

УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ
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МІСТО, КОМФОРТНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Енергозбереження на умовах 
співфінансування

 ПРОГРАМА «70/30» В ОСББ/ЖБК

 ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА  
«ТЕПЛІ КРЕДИТИ» 

Енергосервіс — безперечне лідерство

2019 2016–2019

Профінансовано 
проєктів, млн грн

119,2 302,2

Реалізовано проєктів, 
од.

135 451 

2019 2016–2019

Частина кредитів,  
що відшкодована, млн грн

22 34

Кількість ОСББ/ЖБК, 

що скористалися  
програмою, од.

101 186

Київ — безперечний лідер серед міст України за 
кількістю енергосервісних договорів.

Протягом 2016–2019 років укладено 
120 контрак тів, що становить майже 40% від усіх 
контрактів, укладених в Україні. В рамках ЕСКО 
Київ залучив 105 млн грн інвестицій в енерго-
ефективність бюджетної сфери.

Так, у 2019 році укладено 45 ЕСКО-договорів 
у бюджетній сфері м. Києва сумарною вартістю 
70 млн грн.

Результатом виконання ЕСКО-договорів 
передбачається:

СКОРОЧЕННЯ:
 рівня споживання теплової енергії на 
40 994 Гкал

 рівня витрат на оплату теплової енергії на 
74,7 млн грн

ЕКОНОМІЯ:
 загальна запланована бюджетних коштів — 
4,9 млн грн

 щорічна для бюджету м. Києва — 689 тис. грн 

Рекорд  
в оновленні теплових мереж

Здійснено грандіозні за останні 10 років обсяги 
заміни найбільш зношених ділянок тепломереж — 
130 км, що в 5 разів більше, ніж за 2 останніх 
роки сумарно.
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Комунальний концерн  
«Центр комунального сервісу»

Продовжує роботу Комунальний концерн «Центр 
комунального сервісу» (ЦКС), який має 38 район них 
сервісних центрів, з них — 28 локальних точок кро-
кової доступності, в яких за принципом «єдиного 

вікна» обслуговуються споживачі 
комунальних послуг. Також споживачі 
можуть вирішувати питання дистанцій-
но, користуючись зручними онлайн-сервісами.

Успішна співпраця з міжнародними організаціями

Кількість мешканців,  
які звернулися до ЦКС, тис. осіб 

2017

128,6

449,5

1545,9

1068,3
694,3

1139,1

2018 2019

 через електронні ресурси

 безпосередньо

Online-послуги ЦКС

Питання щодо лічильників: 
опломбування, розпломбування, 
контрольне зняття показань.

Довідка про стан заборгованості 
або акт взаєморазрахунків.

Зміна кількості зареєстрованих.

Дублікат рахунку-переоформлення.

Заявка на укладання договорів.
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ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Київською владою впроваджуються принципи сталої місь-
кої мобільності з метою покращення інфраструктури для 
пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Триває будівництво та реконструкція мостів і шля-
хопроводів: 

У 2019 році оновлено 16 об’єктів, серед них: 
 Шулявський шляхопровід
 Борщагівський шляхопровід
 Русанівський метроміст 

Продовжується будівництво дільниці Сирець-
ко-Печерської лінії метрополітену.

Реконструкція/будівництво трамвайної лінії 
від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод».

Триває реконструкція вулично-шляхової мережі:
 по вул. Алма-Атинській;
 по вул. Академіка Туполєва.

 збудовано ділянку, що з’єднує Велику 
Окружну дорогу з відреконструйованою 
вул. Сім’ї Кульженків;

 реконструйовано вул. Івана Федорова.
Завершено капітальний ремонт:

 станції «Гната Юри» лінії швидкісного 
трамваю;

 станції «Святошин» лінії метрополітену 
та забезпечено умови доступності станції для 
маломобільних груп населення.

Придбано 21 од. рухомого складу громад-
ського транспорту, що відповідає євро-
пейським вимогам.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП)

До системи підключено усі 1326 од. наземного 
транспорту, адаптовано турнікети на міській 
електричці та швидкісному трамваї, введено 
в дію 140 комплектів пристроїв контролю. АСОП 
адаптовано до прийому «Муніципальної картки 
«Картка киянина».

е-квиток — єдиний проїзний документ 
у громадському транспорті міста Києва  
Поповнення транспортної картки здійснюється через 
платіжні термінали: Easy pay, Ibox, 2clik, Приват 24.

Організовано мережу продажу та поповнення 
електронного квитка:

10   станцій КП «Київський метрополітен»;

322   точки Т кіоск;

60   ПТКС (програмно-технічні комплекси 
самообслуговування) у вестибюлях 
метро, фунікулері, швидкісному 
трамваї.

 розроблено сайт transport.kyivcity.gov.ua. 
Організовано роботу інформаційно-довідко-
вого центру, створено сторінку у соцмережі 
Facebook, де висвітлюються новини для ко-
ристувачів сайту;

 впроваджено мобільний додаток «Kyiv Smart 
City», яким вже скористалися близько 152 тис. 
осіб щодо транспортної послуги: додати свою 
«Kyiv Smart Card», поповнити її та придбати 
QR-квиток.
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Автоматизована система керування дорожнім рухом:

підключено 92 світло-
форних об’єкта до існую-
чої системи центрального 
пункту керування служби АСКДР.

Єдиний диспетчерський центр моніторингу  
роботи транспорту та збору інформації:

збудовано та встановлено  
8 світлофорних об’єктів; 

впроваджено 14 маршрутів проїзду 
«Зелена хвиля»; 

придбано 42 од. комунальної 
техніки;

встановлено  та  налаштовано 
839 GPS-тре керів на транспортних 
засобах  комунальної  техніки 

КК «Київавтодор», КО «Київзеленбуд» та керуючих 
компаній з обслуговування житлового фонду міста 
Києва.

впроваджено та відремонтовано 
777 од. пристроїв примусового зни-
ження швидкості;

впроваджено, замінено та вста-
новлено 10 148 од. дорожніх знаків 
та знаків маршрутного орієнтування;

завершено роботи з капітального 
ремонту 351,081 тис. м2 вулич-
но-шляхової мережі.

Організація дорожнього руху:

Центр організації дорожнього руху столиці спіль-
но з Патрульною поліцією Києва працюють над 
упорядкуванням руху громадського транспорту.

З листопада 2019 року на вулицях столиці пра-
цюють 30 інспекторів з паркування та близько 
22-х евакуаторів, з них 2 забирають автомобіль 
за 2 хв.

Починаючи з липня цього року, винесено майже 
6,5 тис. постанов про стягнення за недбале парку-
вання на суму штрафів 2,7 млн гривень.

За останні два місяці 2019 року силами інспек-
ції евакуйовано на штрафмайданчики 1253 тран-
спортних засоби.

встановлено на 21 перехресті міста 
Києва 52 од. відеодетекторів зчиту-
вання інформації про транспортні 
потоки, що надає додаткову мож-
ливість регулювання руху;
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ПІШОХІДНИЙ ТА ВЕЛОСИПЕДНИЙ РУХ

У 2019 році з’явилися перші велопарковки замість антипаркувальних стовпчиків.
Загалом по м. Києву станом на 31.12.2019 нараховується 91,5 км велосипедних шляхів.
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БЛАГОУСТРІЙ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ

БЛАГОУСТРІЙ ТА РОЗВИТОК  
ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ

Зелені насадження загального користування 
(парки, сквери, бульвари тощо) безпосередньо 
впливають на стан довкілля, є місцем відпочинку 
для киян та гостей столиці.

На території міста Києва 97 об’єктів приро-
до-заповідного фонду загальнодержавного та міс-
цевого значення із загальною площею 14,8 тис. га.
На балансі комунальних підприємств, що 
входять до складу КО «Київзеленбуд»:

 128 парків загальною площею 3,4 тис. га;
 610 скверів площею 450 га;
 49 бульварів площею 150 га;
 31,6 тис. га лісопаркового господарства, на те-

риторії яких знаходиться 41 зон відпочинку. 

Для розвитку зеленої зони у 2019 році:
 надано статус парків та скверів 32 об’єктам;
 висаджено 14 960 дерев, 125 720 кущів та 

8448,28 тис. квітів;
 реконструйовано, капітально відремонтовано 

та облаштовано 75 парків та скверів, на об’єктах 
благоустрою влаштовано дитячі та спортивні 
майданчики, поливо-зрошувальні системи і зов-
нішнє освітлення;

 до переліку об’єктів та територій із особливою 
природною цінністю включено 7 нових об’єктів 
ПЗФ місцевого значення.

БЛАГОУСТРІЙ ВОДНИХ 
ОБ’ЄКТІВ

Для облаштування пляжів та зон відпо-
чинку біля води:

 підготовлено до літнього сезону 
2019 року 14 пляжів та 18 зон 
відпочинку;
 6 муніципальних пляжів отримали 
почесну екологічну відзнаку «Бла-
китний прапор» («Дитячий», «Зо-
лотий», «Пуща-Водиця», «Венеція», 
«Молодіжний» та «Веселка»);
 функціонувало 6 облаштованих пляжів 
для маломобільних груп населення;
 облаштовано 25 рятувальних постів, на яких 
в межах пляжів чергували лайфгарди «Пляжного 
Патруля» (близько 150 осіб);
 завершено капітальний ремонт на 6 об’єктах:

— віталізація набережної Дніпра між парками 
«Прибережний» (Берковщина) та «Вербовий 
гай»;
— громадських вбиралень зони відпочинку 
«Центральна»;
— елементів благоустрою зон відпочинку 
«Троєщина», «Галерна», «Лісова» та розчистка 
озера «Лісове»;
— елементів благоустрою та розчистка водой-
ми зони відпочинку «Чорторий».
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ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ

Чиста питна вода — один із головних чинників 
якості життя та здоров’я.

Київ має унікальну систему водопостачання — 
широко розгалужену централізовану мережу, якою 
опікується КО «Київводоканал», та децентралізо-
вану — міське бюветне господарство.

«Київводоканал» впроваджує новітні тех-
нології знезараження води та систему менедж-
менту якості за ДСТУ ISO 9001:2015: наразі 
сертифікати отримали вже 12 з 24 підрозділів 
підприємства.

На сьогодні якість питної води відповідає 
державним правилам і нормам, контролюється 
цілодобово трьома лабораторіями, щодня від-
бирається понад 100 проб.

Завершена реалізація 26 об’єктів капітального 
будівництва:

 реконструкція трьох вузлів знезараження на 
насосних водопровідних станціях;

 реконструкція Оболонського колектору;
 модернізація 20 підвищувальних насосних 
станцій (економія 30–50% електроенергії).

У процесі реалізації ще 6 важливих об’єктів 
капітального будівництва, найбільші з яких:

 реконструкція Сирецького колектору;
 реконструкція насосної станції першого 
підйому Бортницької станції аерації.

Контролюємо якість води —  
контролюємо якість життяvodokanal.kiev.ua
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Фонтани Києва — це візитівка та одна з голов-
них прикрас столиці, важливий елемент оформ-
лення міського простору, що робить наше місто 
красивим і затишним, особливо в теплу пору року.

Роботи з обслуговування 8 столичних фонтанів 
здійснює «Київводфонд».

Київ — унікальне місто з власною мережею бю-
ветних комплексів з підземною артезіанською 
водою. Мережа бюветних комплексів Києва — це 
доступна альтернатива якісної питної води.

Спеціалізоване водогосподарське комунальне 
підприємство «Київводфонд» забезпечує належну 
експлуатацію та обслуговування бюветів, здійс-
нює контроль за якістю та безпечністю питної 
води відповідно до Державних санітарних правил 
і норм, а також інформування населення.

Кількість працюючих бюветних комплексів 
наразі складає 175 (при 127 у 2015 році) з 202 оди-
ниць, що на обліку.

ФОНТАНИ КИЄВА

У 2019 році виконано капітальний ремонт 
фонтану по вул. В. Васильківська,119–121 та 
фонтану «Хрещатик». Щорічно фонтани роз-
починають роботу з 1 травня та працюють до 
30 вересня.

БЮВЕТНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вчасне технічне обслуговування 
запобігає руйнуванню та занепаду ме-
режі бюветних комплексів столиці.

Протягом 2019 року відновлено роботу 34 бю-
ветних комплексів:

 проведено капітальний ремонт 29 бюветних 
комплексів;

 відновлено роботу 2 комплексів шляхом бу-
дівництва нових артезіанських свердловин;

 збудовано 3 нових бювети.
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САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ  
ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

У місті Києві частка охоплення населення по-
слугами з вивезення твердих побутових відходів 
(ТПВ) становить 100%. Для удосконалення систе-

ми поводження з відходами протягом 2019 року 
КП «Київкомунсервіс»:

ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ

проведено інвентаризацію контей-
нерних майданчиків щодо їх тех-
нічного стану та наявності, усунено 
виявлені недоліки;

розширено парк контейнерів для роз-
дільного збору:

 придбано 945 нових контейнерів, з них 465 од. 
контейнерів-сіток (1,1 куб. м) для «сухої фрак-
ції», 400 од. контейнерів-сіток (1,5 куб. м) 
для ПЕТ (пластик), 80 од. контейнерів типу 
«Колокол», з них для скла — 40 од., паперу – 20 
од., пластику — 20 од.;

 здійснено ремонт 176 контейнерів для розділь-
ного збирання відходів;

 придбано 70 од. кришок контейнерів для зби-
рання ТПВ.

для розширення парку контейнерів 
ТПВ:

 закуплено 2332 нових контейнерів;
 відремонтовано 3217 контейнерів для ТПВ.

Загалом у місті встановлено 2,6 тис. контей-
нерів для сухої фракції відходів.

оновлено контейнерний та автомо-
більний парк:

 КП «Київкомунсервіс» придбано та обладнано 
спецавтомобіль для вивезення небезпечних 
відходів у складі побутових та мото-трицикл 
для обслуговування контейнерів;

 придбано 20 одиниць спецтехніки;
 здійснено капітальний ремонт 11 сміттєвозів.

термічно знешкоджено (утилізовано) 
на заводі «Енергія» 198,5 тис. т відходів;

продовжено стратегічно важливий про-
єкт з реконструкції та переоснащення 
полігону ТПВ № 5, с. Підгірці.

За 2019 рік зібрано небезпечних від-
ходів у складі побутових:

 відпрацьовані батарейки та акумулятори — 30 т;
 ртутьвмісні енергозберігаючі та люмінісцентні 
лампи — 25 000 шт.;

 ртутьвмісні термометри — 5000 шт.
 Перероблено та утилізовано за 2019 рік 

60 000 люмінісцентних та енергозберігаючих 
ламп, загальна сума витрат складає 278, 4 тис. грн.

Розпочато і виконано у 2019 році пер-
ший етап робіт з розробки стратегіч-
ного Плану управління відходами 
в місті Києві.

Встановлено 139 контейнерів для збору 
небезпечних відходів у складі побу-
тових — відпрацьованих батарейок, 
непошкоджених ртутних термометрів 
та енергозберігаючих ламп.

підписано Меморандум про співпра-
цю міста Києва та Київської області 
у рамках співпраці у сфері поводження 
з побутовими відходами;
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ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

В рамках капітального ремонту мереж зовніш-
нього освітлення для заміни світильників з ртут-
ними та натрієвими лампами на світлодіодні 
світильники з бюджету столиці у 2019 році було 
виділено понад 557 млн грн, що набагато більше, 
ніж за попередні роки.

Завдяки капітальному ремонту впродовж року 
135 вулиць та 7 парків і скверів мають сучасне 
та енергоефективне LED-освітлення.

У рамках проєкту по заміні світильників з ртутними 
та натрієвими лампами на світлодіодні світильники 
та заміною пунктів живлення управління і контролю 
за зовнішнім освітленням міста КП «Київінфор-
матика» продемонструвало роботу нової системи 

SMART-ОСВІТЛЕННЯ, яка в подальшому повністю 
автоматизує діагностику нового освітлення й опе-
ративно буде виявляти проблемні місця в мережах 
зовнішнього освітлення. Ця система дозволить еко-
номити робочий час та бюджетні кошти.

 17 960 світильників на LED світильники;
 4915 опор зовнішнього освітлення;
 більше 344 тис. метрів мереж;
 замінено в рамках капітального ремонту 
207 пунктів живлення управління 
і контролю за зовнішнім освітленням міста.

 заощаджено електроенергії для 
зовнішнього освітлення: більше 
8 млн грн за рік;

 при збереженні темпів виконання 
капітального ремонту місто може 
заощадити не менше 20% на оплаті за 
електроенергію для освітлення.

КИЇВ  
СТАЄ СВІТЛІШИМ  

ТА КОМФОРТНІШИМ

 Замінено у 2019 році:  Економія: 

у Києві замінили 
18 000 світильників:  

мешканці насолоджуються, 
місто економить
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КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

На виконання Правил благоустрою міста Києва здійснено:

За підсумками контролю благоустрою:

 видано 24 020 приписів на усунення виявлених 
порушень та складено 2768 протоколів про 
адміністративні порушення;

 вжито заходи щодо демонтажу:
— тимчасових споруд для провадження під-

приємницької діяльності — 1003 об’єкти;
— засобів пересувної дрібнороздрібної тор-

гівлі — 744 об’єкти;
— засобів сезонної дрібнороздрібної торгів-

лі — 2199 об’єктів;
 для сприяння культурному вигулу тварин 
в місті встановлено 147 вбиралень для собак.

Контроль за утриманням  
домашніх тварин та регулювання 

чисельності безпритульних тварин:
 зареєстровано 1617 власницьких тварин;
 складено 344 акти щодо порушення правил 
утримання тварин;
 надано ветеринарну допомогу та проведено 
операції 745 безпритульним тваринам;
 прилаштовано під опіку 1052 безпритульні 
тварини;

 зареєстровано 250 осіб, які бажають стати опі-
кунами безпритульних тварин;
 проведено стерилізацію/вакцинацію 
8073 безпритульним тваринам із застосуванням 
онлайн бронювання.

РЕКЛАМА У МІСТІ

Для впорядкування міського візуального просто-
ру впродовж 2018–2019 років на території міста 

зменшено кількість наземних рекламних засобів 
з 11 767 одиниць до 4446.

Контроль за розміщенням засобів  
зовнішньої реклами та вивісок:

 направлено 14 346 вимог суб’єктам го-
сподарювання про усунення порушень;

 складено 337 протоколів про адміні-
стративні порушення;
 прийнято 9976 наказів про демон-

таж рекламних засобів та вивісок;
 накладено стягнень на суму 

424 235 грн, з них сплачено 
398 075 гривень.

КП «Київреклама» і самими 
власниками протягом року 

демонтовано  

18 162  
рекламних засобів та 
вивісок, встановлених 

з порушеннями. 

було

стало
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ВПРОДОВЖ РОКУ УПРАВЛІННЯМ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КМДА:

 видано 569 дозволів на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами;

 зареєстровано 973 декларації про утворення 
відходів;

 розглянуто 685 звітів з інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами;

 погоджено 16 заяв про наміри у складі розділу 
«Оцінка впливів на навколишнє середовище» 

(не є адмін. послугою), 16 проєктів землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки;

 розглянуто 40 заяв про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки детального плану 
території та 6 звітів про стратегічну екологічну 
оцінку (не є адмін. послугою);

 видано 26 висновків з оцінки впливу на дов-
кілля планованої діяльності;

 погоджено 1504 акти обстеження зелених на-
саджень.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОГО ПРОСТОРУ У 2019 РОЦІ

Оформлення інформаційної вивіски 
в електронному вигляді здійснюється  
через онлайн-сервіс:  
reklama.kyivcity.gov.ua
Впродовж року забезпечено  
розміщення соціальної реклами  
за 115 програмами на 3571 носіях  
зовнішньої реклами.

Покращення міського середовища План Факт

Частка водних об’єктів, на яких здійснюється моніторинг екологічного 
стану якості води за Водною Рамковою Директивою 2000/60/ЄС, % 45 50

Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га
14,8 14,8

Забезпеченість зеленими зонами загального користування, м2/мешк.
22 22,1

Кількість новостворених, збудованих спортивних зон в місцях  
масового відпочинку киян (у т.  ч. парки, сквери, пляжі), од. 15 15

Кількість пляжів з інфраструктурою для осіб з інвалідністю, од.
6 9

Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста, од.
10 30

Реклама  
на транспорті

Об’єкти зовнішньої 
реклами

Кількість виданих документів, од.

Нараховано (без ПДВ), тис. грн

Перераховано до бюджету, тис. грн

1439 

50 715,2

4812

160 725

51 126,4 157 589,2



МІСТО, КОМФОРТНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ

 —86 —

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Для формування екологічної свідомості  

та просвіти широких верств населення: 

КП «Київкомунсервіс» проведено:
 масштабний Муніципальний форум з питань 
поводження з відходами «WASTEFORUM Kyiv 
2019»;

 виставку творчих робіт конкурсу дитячої та 
юнацької творчості «Обери чисте майбутнє»;

 агітаційно-роз’яснювальна робота серед на-
селення щодо роздільного збирання ресур-
соцінних компонентів побутових відходів, 
лекції в навчальних закладах;

 на офіційному сайті підприємства http://kks.
kiev.ua/ розміщено публікації (51) та в мережі 
Facebook (63 публікації).

КО «Київводоканал» в рамках всеукраїнської 
акції «Стоп фосфати» з Асоціацією «Укрводо-
каналекологія» у Києві здійснено:

 проведення у школах тематичних еко-уроків 
про шкоду фосфатних мийних засобів;

 заходи з популяризації ідеї спільної відпові-
дальності за забруднення водойм фосфатами 
та стимулювання переходу на безфосфатні 
мийні засоби у Водно-інформаційному центрі 
(“Музей води”), Музеї історії туалету та Музеї 
історії каналізації;

 проведення загальнонаціонального фахового 
круглого столу з проблем забруднення водойм 
із залученням науковців, представників міс-
цевої та центральної влади й екологів.

КП «Київський міський Будинок природи» 
проведено:

 3 прес-конференції, 9 тематичних зустрічей 
та 20 семінарів;

 50 тематичних виставок (з безкоштовними 
консультаціями);

 8 загальноміських конкурсів дитячої творчості; 
майстер-класи і тематичні зустрічі з молоддю;

 71 екскурсію експозиціями виставок, приро-
доохоронні акції, заходи (27) тощо.

Київський зоологічний парк загальнодержав-
ного значення систематично проводить ін-
формаційно-просвітницькі заходи, у 2019 році 
збільшено на 20% відповідно до 2018 року 
кількість безкоштовних відвідувачів у рамках 
різних соціальних проєктів та програм, і на 
50% — у порівнянні з 2017 роком.
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МУНІЦИПАЛЬНА БЕЗПЕКА
КИЇВ — БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

На території міста Києва — столиці України скон-
центровані державні установи країни, проводять-
ся основні загальнодержавні культурні, спортивні 
та соціально-політичні події масового харак-
теру. Тільки впродовж 2019 року в місті Києві 

відбулося 3833 масових заходів, у яких 
брали участь майже 2,4 млн громадян. Тому 
питання безпеки завжди є пріоритетними 
у місті Києві.

Основу потужної 
системи безпеки  

у місті Києві складають:

 Головне управління Національної 
поліції у місті Києві та його те-
риторіальні управління район-
ного рівня;

 Управління патрульної поліції 
у місті Києві;

 Головне управління Служби 
безпеки України у м. Києві та 
Київській області;

 комунальне підприємство виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Муніципальна 
охорона»;

 Київське міське громадське формування 
з охорони громадського порядку і державно-
го кордону «Муніципальна варта».

Динаміка загальної кількості 
кримінальних правопорушень, од.

Впродовж 2019 року значно покращено стан 
безпеки у місті Києві:

 Середній час очікування наряду поліції ста-
новив 15 хвилин.

 Показник довіри населення до поліції — 25% 
за результатами соціологічних досліджень. 

Відносно минулого року на:

10%    знизився рівень правопорушень кри-
мінального характеру;

20%   менше вчинено кримінальних право-
порушень проти власності; у т. ч. на 
33% менше незаконних заволодінь 
транспортними засобами.

2017

53 848
60 037

70 662

2018 2019

Операторами служби «102» впро-
довж року прийнято та опрацьо-
вано майже 1,5 млн дзвінків від 
громадян



КИЇВ — БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

 —88 —

У 2019 році КП «Муніципальна охорона» за-
безпечувало охорону 238 об’єктів комунальної 
власності та їх територій, серед яких: лікарні, на-
вчальні заклади, парки, сквери та місця літнього 
відпочинку громадян.
90% особового складу Київського міського 
громадського формування з охорони гро-
мадського порядку і державного кордону 
«Муніципальна варта» пройшли правову та 
спеціальну підготовку. 

Зменшення ризиків безпеки:
 проведено 26 загальноміських оператив-
но-профілактичних операцій та заходів для 
сприяння ефективності та мобільності пра-
воохоронних органів;

 здійснено оперативний супровід більше 
2300 суспільно-політичних заходів;

 зменшено на 28% кількість кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з незаконним 
обігом зброї, боєприпасів та вибухових речо-
вин, ніж у 2018 році;

 у сфері державної безпеки проведено 1447 
профілактичних заходів;

 проведено 39 спеціальних тренувань, спря-
мованих на виявлення недоліків системи 

антитерористичного захисту об’єктів 
критичної інфраструктури та місць 

масового скупчення людей;
 посилена боротьба з насильством 

у сім’ї: до адміністративної відпо-
відальності притягнуто 6830 осіб, 
зареєстровано 135 кримінальних 
правопорушень за фактом вчи-
нення домашнього насильства та 
винесено 951 терміновий забо-
ронний припис;

 виконано щорічний план захо-
дів міської цільової програми 

«Безпечна столиця» на 2019–
2021 роки, у т.  ч. щодо по-
кращення матеріально-тех-
нічного забезпечення 
правоохоронних органів 

столиці.

Роз’яснювально-попереджувальна 
діяльність

Задля запобігання значній частині випадків пору-
шень та забезпечення публічної безпеки і порядку 
серед громадян: 

 проведено дільничними офіцерами 949 зу-
стрічей з населенням з профілактики та 
боротьби зі злочинністю;

 проведено 2551 заняття (охоплено майже 
92 тис. дітей) з правової освіти у закладах за-
гальної середньої  освіти міста;

 здійснено 420 превентивних заходів спільно 
зі Службою у справах дітей та сім’ї (КМДА);

 здійснювалися профілактичні рейди «Діти 
вулиці» та превентивні заходи із молоддю 
(«Канікули»; «Безпечне літо-2019»).
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Інформаційно-комунікаційні технології у сфері безпеки:

«ЦУНАМІ»   
централізована 

система управління 
нарядами 

Національної поліції
у місті Києві

 надано доступ понад 2000 
користувачам до баз даних ІПНП 
(Інформаційного порталу Націо-
нальної поліції) для роботи у системі 
«ЦУНАМІ» (станом на 31.12.2019), а та-
кож створено 40 автоматизованих ро-
бочих місць з доступом до комплек-
сної системи відео спостереження 
міста у всіх територіальних 
(відокремлених) структурних 
підрозділах ГУ Національної 
поліції у місті Києві;

 здійснено впровадження систем 
ІР-телефонії та цифрового тран-
кінгового радіозв’язку в підроз-
ділах поліції.

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ МІСТА КИЄВА

 впродовж року розміщено майже 13 тис. різно-
манітних матеріалів про оперативно-службову 
діяльність поліції Києва у ЗМІ;

 забезпечено зворотній зв’язок населення 
з право охоронними органами: на офіційному 
веб-сайті ГУ Національної поліції у місті Києві .

Інформування населення,  
доступ до публічної інформації:

Дооснащено інтелектуально-аналітичний комп-
лекс системи:

 придбано серверне обладнання;
 модернізовано та розширено серверно- 

апаратну платформу оперативної обробки 
інформації;

 закуплено:
• спеціалізований транспортний засіб, об-

ладнаний 7-ма засобами відеофіксації;
• 43 засоби відеофіксації з інтелектуальною 

аналітикою дорожнього руху;
• обладнання для встановлення моніторин-

гового центру;

 підключено 269 засобів відеофіксації (всього 
6237);

 встановлено:
•  22 кнопки «екстрений виклик допомоги» 

з відео фіксацією правопорушень;
•  20 стаціонарних комплексів автоматичної 

фото/відеофіксації правопорушень, які пра-
цюють цілодобово та передають інформа-
цію до автоматизованої системи обробки 
даних Міністерства внутрішніх справ України 
(не входять до комплексної системи відеоспо-
стереження міста).

У 2019 році Київ зайняв 49 місце у світовому 
рейтингу міст з найбільшою кількістю камер ві-
деоспостереження, які використовують державні 
установи та правоохоронні органи.

Досягнуто показник 2,1 відеокамери на 
1000 мешканців.
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Для набуття навичок найкращих світових прак-
тик та обміну досвідом у правоохоронній сфері:

 відбулися 24 зустрічі з іноземними делегаціями 
у місті Києві;

 здійснено міжнародні відрядження представ-
ників ГУНП у м. Києві до інших держав світу: 
Угорщини, США, Канади, Казахстану, Туреччи-
ни, Франції, Вірменії.

Співпраця з фондом Bloomberg Philontropies 
у рамках проєкту «Партнерство за здорові міста»:

Перша фаза — підвищення обізнаності міських 
спеціалістів з приводу безпеки руху, розробка 
комплексної стратегії безпечного руху для Ру-
санівки та реалізація напрацювань у проєкті ка-
пітального ремонту вул. Ентузіастів.

Друга фаза — створення комплексного плану 
безпеки руху для пішоходів і підвищення якості 
даних по ДТП.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Міжнародна діяльність

Для запобігання та забезпечення належного 
реагування на можливі надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру в місті 
Києві створена та діє Територіальна підсистема 
міста Києва єдиної державної системи цивіль-
ного захисту.

Стан забезпечення пожежної безпеки  
(за даними ГУ ДСНС у місті Києві)

Кількість виїздів пожежних підрозділів
2019 2018

Виїзди по тривозі
19 355 15 864

Виїзди на гасіння 
пожеж 5878 5467

Виїзди на ліквідацію 
аварій

205 313

Надання допомоги 
іншим службам

2258 1358

Хибні виклики
4235 2213

Хибні спрацювання 
АПС

231 204

Ліквідація НС, пожеж 
в Київській області

45 42

Наслідки від пожеж  
(надзвичайних ситуацій)

Врятовано, осіб 212 
(19)

206 
(18)

Травмовано, осіб 116 
(9)

148 
(10)

Загинуло, осіб 60  
(2)

64  
(2)

Інформування населення  
з основ безпеки життєдіяльності, 

проведення заходів та акцій

g Інтернет видання
g Радіо
g Друковані видання
g Телебачення

279

5204

803

5409
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Для зміцнення інституційної спроможності 
системи місцевого самоврядування Києва у сфері 
безпеки у 2019 року розпочало функціонувати 
як самостійний структурний підрозділ Управ-
ління з питань цивільного захисту виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). Впродовж 

року Управлінням забезпечено 
належну підготовку, організацію 
та проведення 49 планових і по-
запланових засідань спеціальної 
Постійної комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій (КМДА).

Штатні сили і засоби цивільного захисту

Особовий склад: 
 1124  особи (на чергуванні); 
 3339 осіб (може бути залучено у разі усклад-
нення оперативної обстановки); 

 782  одиниці техніки.

Відповідно до Державного класифі-
катора надзвичайних ситуацій в 2019 
році у місті Києві класифіковано та 
зареєстровано 8 надзвичайних си-
туацій, внаслідок яких загинуло 3 
особи та постраждало 703 особи, 
з них 473 дитини.

Для зміцнення матеріально-технічної бази 
системи цивільного захисту:

 здійснено поповнення матеріального резер-
ву міста Києва майже на 1,7 млн грн;

 придбано 4 сучасні аварійно-рятувальні авто-
мобілі та пожежну техніку (зі сполученою дра-
биною, висота підйому 30–35 м) та 22 комплекти 
рециркулярних дихальних апаратів.

Завершено інвентаризацію захисних спо-
руд цивільного захисту

За підсумками технічної інвентаризації у Києві 
нараховується 5560 захисних споруд цивільного 
захисту, з яких:

 514 сховищ (усіх форм власності);

 5046 — споруди подвійного призначення (цо-
кольні та підвальні приміщення; підземні ав-
топаркінги; підземні переходи; підземні при-
міщення метрополітену) загальною місткістю 
понад 2391,7 тис. осіб.

В рамках заходів «Міської цільової програми 
розвитку територіальної підсистеми міста Києва 

єдиної державної системи цивільного захисту  
на 2017–2019 роки»:

Про розташування та використання укриттів 
інформують районні в місті Києві державні адмі-
ністрації: через інтернет-портали, консультативні 
центри, об’яви, листи тощо.

В Навчально-методичному центрі цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва 
пройшли функціональне навчання 1419 осіб 
керівного складу та фахівців структурних під-
розділів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), 
районних в місті Києві державних адміністрацій, 
підприємств, установ та організацій.

У 2019 році оперативними підрозділами кому-
нальної аварійно-рятувальної служби «Київська 

служба порятунку» забезпечено 
цілодобове надання невідклад-
ної допомоги мешканцям міста 
Києва, що потрапили в надзви-
чайні ситуації побутового, тех-
ногенного та природного харак-
теру:

 здійснено 2941 виїзд на надзвичайні ситуації;

 врятовано життя 263 громадян. Проведення 
аварійно-рятувальних та аварійно-попере-
джувальних робіт також забезпечило збе-
реження державного та особистого майна 
громадян.



КИЇВ — БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

 —92 —

В рамках міжнародного партнерства, за 
підтримки мерії міста-побратима Мюнхен 
та неурядової організації «Deutsche Gesell-
schaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ)» 
столичним рятувальникам передано 6 спеці-
альних пожежних автомобілів (на суму один 
мільйон євро).

Значна подія року — затвердження нового 
базового документа київської міської влади 
«Міської цільової програми забезпечення го-
товності до дій за призначенням територіальної 
підсистеми міста Києва Єдиної державної систе-
ми цивільного захисту на 2020–2022 роки», що 
закладає основи подальшого розвитку та зміц-
нення системи цивільного захисту міста Києва.

Безпека на водних об’єктах міста

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ у 2019 році

КАРС:
аварійно-рятувальна водолазна станція

«Київської служби порятунку»

Здійснено:
 360 профілактичних заходів для попереджен-
ня нещасних випадків з людьми на водних 
об’єктах;

 3 виїзди для надання допомоги потерпілим.

КП «Плесо»:
спеціалізована (аварійно-рятувальна) 

водолазна служба
(7 рятувальних станцій  

та 25 рятувальних постів)

Забезпечено:
 безпечні умови відпочинку на водних об’єктах;
 належний санітарно-епідеміологічний стан 
пляжів та місць масового відпочинку біля води;

 врятовано 132 людини.

ГУ ДСНС України у місті Києві:
частина спеціальних  

рятувальних робіт
(група водолазно-рятувальних  

робіт, пожежний корабель)

Здійснено:
 виїзд та ліквідацію пожеж — 3 рази;
 пошуково-рятувальних робіт — 68 разів;
 надання допомоги службам 102, 103 — 
87 подій;

 супровід масових заходів — 12 подій;
 надання спеціалізованої допомоги населен-
ню — 83 разів;

 врятовано водолазами — 19 осіб.
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Природні геолого-географічні особливості ре-
льєфу Києва потребують виконання спеціальних 
робіт із забезпечення інженерного захисту тери-
торій міста від зсувів, площа зсувонебезпечної 
території становить 5121,06 га (5,15% від загаль-
ної території в існуючих межах міста).

Для зменшення природно-техноген-
них ризиків КП «СУППР»:

 забезпечено поточний ремонт та належ-
ну експлуатацію 868 одиниць гідротех-
нічних споруд протяжністю 223,5 км 
(більшість — на правому березі річ-
ки Дніпро);

 надано суб’єктам господарювання 
і контролюючим службам міста 
44 листи про порушення вимог 
протизсувного режиму і 34 при-
писи-повідомлення про порушення 
вимог протизсувного режиму суб’єк-
тами господарювання.

Розроблено схеми меж зсувонебезпечних 
територій окремих адміністративних районів 
м. Києва.

КО «Інститут Генерального плану м. Києва»,  
КП «СУППР»

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ 
ТЕРИТОРІЙ

СТРАТЕГІЧНІ КРОКИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

Розроблено «Схему інженерного захисту тери-
торій»:

 створено графічну частину проєкту,
 розроблені протизсувні заходи на найближчі 

10 років. 

ДП «Інститут «Київінж проект», 
ТОВ «ПК Проектний комплекс» на замовлення 
Департаменту житлово-комунальної інфра-
структури
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ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ  
ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ КИЯН

Багато років поспіль столиця має найкращу серед 
регіонів України ситуацію на ринку праці, що 
у 2019 році характеризує:

 найвищий рівень зайнятості населення у віці 
15–70 років — 63,1% (по Україні — 58,2%);

 один з найнижчих рівень безробіття — 
5,8% до робочої сили у віці 15–70 років 
(по Україні — 8,2%);

 високий рівень та темпи зростання 
середньомісячної заробітної плати — 116,5%.

Робоча сила* у віці 15–70 років, тис. осіб

Зайняте населення у віці 15–70 років,  
тис. осіб

Рівень зайнятості, у відсотках до населення у 
віці 15–70 років 

Безробітне населення у віці 15–70 років 
(за методологією МОП), тис. осіб

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років 
(за методологією МОП), %

Частка безробітної молоді  
у віці до 35 років, %

Кількість зареєстрованих безробітних  
(на кінець року), тис. осіб

Середньомісячна заробітна плата одного 
штатного працівника, грн/місяць

Динаміку ринку праці Києва за 2019 рік  
відображають наступні дані:

2018 2019

* — до 2019 року «економічно активне населення»

 1459,3 1464,6 

 1368,6 1379,9 

 62,6 63,1 

 90,7 84,7 

 6,2 5,8 

 32 30 

 8,6 8,8 

 13 542 15 776 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТА ЩОДО 
ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ ІЗ ЗАЙНЯТІСТЮ 

НАСЕЛЕННЯ У 2019 РОЦІ:
 на нові створені робочі місця прийнято 
97,0 тис. осіб (найкращий показник серед 
регіонів);

 отримали роботу понад 17,7 тис. осіб (у т.  ч. 36% 
до набуття статусу безробітного);

 пройшли підготовку за професіями, що 
користуються попитом, — 1,4 тис. осіб;

 на нові робочі місця з наданням робото-
давцям компенсації єдиного внеску праце-
влаштовані 222 безробітних;

 намітились позитивні тенденції 
у сфері професійно-кваліфікаційного 
дисбалансу ринку праці. На 31.12.2019 
навантаження на 10 вакантних посад 
у місті Києві є найменшим — 10 осіб 
(по Україні — 57 осіб). Найбільш 
затребувані професії у столи-
ці (майже 65% вакансій у базі 
даних 2019 року) — робітники, 
працівники сфери обслугову-
вання та торгівлі, найпростіші 
професії.

Співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці м. Києва  
за професійно-кваліфікаційним складом станом на 01.01.2020 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники

Інженери, економісти, лікарі, викладачі

Техніки, механіки, бухгалтери, медичні сестри та ін.

Друкарки, оператори ПК, секретарі, касири та ін.

Працівники сфери обслуговування й торгівлі

Будівельники, зварники, слюсарі

Робітники з обслуговування устаткування та машин

Найпростіші професії (включаючи осіб без професій)

Вакансії, 
одиниці

Зареєстровані 
безробітні, особи

1672

1160

1701

364

1124

1085

512

1085

2107

1432

176

313

139

424

335

3846

Протягом року продовжувалась робота щодо 
створення в місті сучасної сервісної платфор-
ми проф орієнтаційних та профдіагностичних 
послуг:

 інститут кар’єрного радника
• збільшилась кількість роботодавців, які 
співпрацюють з міською службою зайнятості 
(на 7,4%);
• збільшилась кількість вакансій у базі даних 
(на 6%);
• скоротилась середня тривалість пошуку робо-
ти на 23 дні (до 122 днів);
• зменшилась питома вага довготривалих без-
робітних до 4%;

 інститут наставництва
запроваджено на 13 підприємствах міста різ-
них форм власності;

 е-послуга «електронний кабінет»
на 31.12.2019 створено 1,6 тис. електрон них 
кабінетів роботодавців та 2,8 тис. електронних 
кабінетів шукачів роботи;

 профілювання безробітних та соціальний 
супровід за підходом «кейс-менеджмент»
питома вага довготривалих безробітних, які 
перебували на обліку більше 1 року, скороти-
лась до 4% (у 2018 р. — 5,2%).
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ПІДПРИЄМНИЦТВО

Обсяги надходжень єдиного податку до бюдже-
ту міста Києва від юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців збільшились порівняно з по-
переднім роком на 26,5%.

За даними податкових органів, у 2019 році кіль-
кість суб’єктів підприємництва у м. Києві, заре-
єстрованих як платники податків, збільшилась 

на 13,8% та становила 852 тис., у тому числі: 
кількість юридичних осіб становила 285,2 тис., 
кількість фізичних осіб-підприємців — 566,8 тис.

Динаміка кількості суб’єктів підприємництва,  
зареєстрованих як платники податків, тис. од.

Кількість суб’єктів підприємництва, що фак-
тично сплачували податки, збільшилась на 14,8% 
та становила 522,1 тис., у тому числі: кількість 
юридичних осіб становила 92,5 тис., кількість 
фізичних осіб-підприємців — 429,6 тис.

Динаміка кількості суб’єктів підприємництва, які сплачували податки, тис. од.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від 
податків і зборів від суб’єктів підприємництва 
збільшилась у 1,2 раза.

Динаміка обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів від податків 
і зборів суб’єктів підприємництва, млрд грн

2018 2019

Кількість юридичних осіб
259,0 285,2

до попереднього року 110,1%

Кількість фізичних осіб-підприємців
490,0 566,8

до попереднього року 115,7%

2018 2019

Кількість юридичних осіб
88,0 92,5

до попереднього року 105,1%

Кількість фізичних осіб-підприємців
366,8 429,6

до попереднього року 117,1%

2018 2019

Обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів від 

податків і зборів суб’єктів підприємництва 317,6 377,9

Надходження до бюджету м. Києва
31,3 39,5

до попереднього року 126,2%

Надходження до Зведеного бюджету
286,3 338,4

до попереднього року 118,2%
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2018 2019

Обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів від 

податків і зборів суб’єктів підприємництва 317,6 377,9

Надходження до бюджету м. Києва
31,3 39,5

до попереднього року 126,2%

Надходження до Зведеного бюджету
286,3 338,4

до попереднього року 118,2%

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ В 2019 РОЦІ

Проведено «Третій Фінансовий 
Ярмарок для малого та середньо-
го бізнесу», де кожен відвіду-
вач-підприємець мав змогу діз-
натися про можливі джерела 
фінансування свого бізнесу, до-
ступні інвестиційні програми, 

успішні кейси інших представників малого та 
середнього бізнесу, а також відвідати галузеві та 
освітні сесії за участю бізнес-експертів. 

Актуалізовано 14 бізнес-кейсів проєкту ство-
рення онлайн служби для підприємців з можливіс-
тю отримання переліку всіх необхідних дозволів 
та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу, 
основою якого є розроблена та діюча канадська 
версія онлайн служби BizPal.

Для підприємців проведено 5 освітніх заходів 
з питань перевірки бізнесу та новацій податкового 
законодавства.

Для сприяння бізнесу 17 об’єк-
тами інфраструктури підтримки 
підприємництва (бізнес-центрами, 
бізнес-інкубаторами, інформаційними 
центрами сприяння підприємництву) надано 
понад 8,1 тис. консультацій, розроблено 18 
бізнес-планів, підготовлено 440 установчих 
документів, проведено 74 маркетингових 
дослідження, 85 круглих столів та се-
мінарів за участю майже 1,8 тис. осіб.

Затверджено Комплексну міську 
цільову програму сприяння розвит-
ку підприємництва, промисловос-
ті та споживчого ринку на 2019–
2022 роки.

Внесено зміни до Положення про 
фінансово-кредитну підтримку суб’єк-
тів малого та середнього підприємництва 
у місті Києві.

Промисловий сектор економіки міста об’єднує 
понад 8 тис. суб’єктів господарювання, з них 
1242 щомісячно надають звіти до органів ста-
тистики та відповідно до виробленої продукції 
представляють 9 основних видів промислової 
діяльності. Обсяги реалізованої ними продук-
ції зросли порівняно з 2018 роком на 19,2% та 
становили у 2019 році 233,0 млрд грн (9,4% за-
гальнодержавного обсягу (3 місце серед регіонів 
України)).

Попри скорочення виробництва (індекс про-
мислової продукції Києва у 2019 році — 98%) 
промисловість залишається одним з потуж-
них донорів міського бюджету. Частка надхо-
джень від промислових підприємств становила 
12,1% загальноміських податкових надходжень, 
а частка податку на прибуток — 32,3% відпо-
відного загальноміського показника. Надхо-
дження від податку на прибуток підприємств 
зросли на 2,8%.

Інноваційні перетворення, які обумовлюють 
використання новітніх технологій та висококва-
ліфікованої робочої сили, сприяли зростанню се-
редньомісячної заробітної плати у промисловості 
на 25,6% до 20 304 грн у грудні 2019 року (середня 
зарплата по м. Києву становила 18 869 грн). Зросла 
на 1,4% кількість зайнятих у промисловому секто-
рі економіки міста, створено 605 нових робочих 
місць.

Київська міська влада здійснює заходи, спря-
мовані на підтримку наукового та інноваційного 
потенціалу, зокрема:

 продовжується співробітництво між 
Націо нальною академією наук України 
та Київською міською державною 
адміністрацією;

 лауреатами премії Київського міського голо-
ви за особливі досягнення молоді у розбудові 
столиці у номінації «за наукові досягнення» 
у 2019 році стали 65 із 100 лауреатів.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Продовжується робота з роз-
витку інформаційної системи 
«Промисловість і наука Києва» 
(ispn.kievcity.gov.ua) — інте-
грованого міського інформа-
ційного інтернет-ресурсу про 

науково-технічний та промисловий потенціал 
міста. Реалізації продукції київських виробників 
у процесі державних закупівель сприяє щорічне 
формування у системі переліку промислових това-
рів, запланованих для закупівлі розпорядниками 
коштів бюджету міста Києва.

У 2019 році 175 київських підприємств та наукових установ  
взяли участь у 17 міжнародних виставках, зокрема:

 виставці світлодіодного освітлення «LED Expo 
2019» та Конференції «LED Progress 2019»;

 Міжнародних виставках «АВІАСВІТ-ХХІ» 
та «Технології захисту»;

 XVI Міжнародній спеціалізованій ви-
ставці «Зброя та безпека — 2019», яка 
сприяє зміцненню обороноздатності 
країни та поглибленню міжнародної 
військової та військово-технічної 
співпраці. Понад 120 підприємств 
та наукових установ м. Києва пре-
зентували на ній свою продукцію 
та розробки;

 ХVIII Міжнародному промисловому 
форумі, де щорічно відбувається 

презентація новітніх промис-
лових технологій, обладнання, 
комплектуючих, послуг.

ДП «Антонов» взяла участь у Міжнародному аві-
асалоні FAMEX-2019 у Мексиці; у Паризькому 
авіасалоні Paris Air Show в Ле Бурже, у Фестивалі 
аерокосмічної техніки і технологій TEKNOFEST 
ISTANBUL 2019.

Активізації внутрішнього попиту, популяри-
зації вітчизняного товаровиробника, співробіт-
ництву наукових закладів з реальним сектором 
економіки м. Києва, стимулюванню розвитку 
інноваційності та академічного підприємництва 
сприяли:

 Перша національна спеціалізована виставка 
підприємств легкої промисловості «Уніформа 
як обличчя бізнесу» в рамках Першого тех-
нологічного форуму «UPDATE Українського 
легпрому». Столичні підприємства-виробники 
презентували розроблені моделі уніформи та 
фірмового одягу, широкий асортимент захис-
ного одягу, взуття та засобів індивідуального 
захисту;

 комплексний захід «Українські індустріальні 
дні» та ІІ форум індустріальних парків «Синер-
гія співробітництва бізнесу та влади», де на-
голошувалось на важливості використання 
потенціалу індустріальних парків та екопарків 
як інструментів економічного та промислового 
розвитку країни;

XІ Міжнародній спеціалізованій 
виставці «Київський технічний 
ярмарок»;

XІ Міжнародній спеціалізованій 
виставці «PlastExpoUA» (техноло-
гії та обладнання для виробни-
цтва й переробки полімерів);

ІІІ Міжнародній спеціалізованій 
виставці «AdditExpo3D» (техно-
логії, обладнання та матеріали 
для адитивного виробництва та 
3D друку);

Міжнародній виставці 
ЛАК&ФАРБА EXPO UA — 2019;
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У місті успішно розвиваються стар-
тап-компанії як початковий етап 
виведення новацій, інноваційних тех-
нологій та інших результатів наукової 
і науково-технологічної діяльності на ринок. 
Кількість стартап-компаній у Києві становить 321 
(в Україні — 386). Найбільш популярними галу-
зями діяльності київських стартапів є створення 
мобільних додатків, програмне забезпечення як 
послуга (SaaS) та електронна комерція. Активну 
участь у формуванні місцевої стартової екосистеми 
беруть, зокрема, стартап-організації:

 інноваційний парк UNIT.City;
 центр інновацій та цифрових трансформацій 
бізнесу Center42;
 uSupport — проєкт, створений командою 
IT-спеціалістів для підтримки потенціалу 
України в сфері IT, зокрема, інформування 
іноземних партнерів про українські малі та 
середні підприємства, які надають послуги 
ІТ аутсорсингу.

 бізнес-форум «Інноваційні енергоефективні 
технології та обладнання» на базі Інституту 
технічної теплофізики НАН України з презента-
цією інноваційних енергоефективних техноло-
гій та обладнання представникам промислових, 
наукових та інвестиційних установ, бізнесу, 
закордонних торгових місій, венчурних ком-
паній із Великої Британії та США;

 Всеукраїнський фестиваль інновацій, в рамках 
якого відбулись конкурси стартап-проєктів, 
інноваційних проєктів, круглі столи та тренін-

ги з інноваційної діяльності та 
академічного підприємництва;

 ІV Міжнародний форум 
«Innоvation Market» як простір 
для зустрічі новаторів, винахідни-
ків, виробників та вендорів провід-
них інноваційних технологій, експертів 
у сфері інновацій, авторів стартап- 
проєктів, представників бізнесу та 
інвестиційно-фінансових установ, 
консультантів у сфері захисту 
інтелектуальної власності.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Впровадження новітніх технологій відбуваєть-
ся також у межах ініціативи Kyiv Smart City, яка 
об’єднує киян, бізнес, активістів та владу міста 
навколо ідеї розвитку розумної міської інфра-
структури.

У 2019 році проведено Kyiv Smart City Forum 
2019 як простір для обміну досвідом міжнарод-
них та українських експертів, представників біз-
несу, міської влади, архітекторів та урбаністів 
щодо розбудови сучасних міст та впровадження 
smart-технологій. У Форумі взяли участь 4025 осіб.

Під час роботи Форуму:
 підписано Меморандум про співпрацю між 
Києвом та Тель-Авівом у рамках акселера-
ційної програми для стартапів, орієнтованої 
на «розумні» рішення: візуальне навчання, 
Green-Energy, IоT («інтернет речей»), розробка 
нових датчиків, аналіз великих обсягів даних, 
машинне навчання;
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 підписано Меморандум про співпрацю щодо 
популяризації і розвитку комп’ютерного спорту 
та геймінгу в усіх містах України між Асоціа-
цією міст України та громадською організацією 
«Київ Смарт Сіті Хаб»;
 за фінансування всесвітньої філантропічної 
організації Luminate представлено проєкт 
Artificial intelligence (AI) for Kyiv — Штучний 
інтелект для Києва, покликаний ініціювати 
дискусію про цифрові права людей в Україні та 
розробити практичні приклади використання 
штучного інтелекту/автоматизованого прий-
няття рішень міською владою.

БУДІВНИЦТВО

У 2019 році підприємствами міста Києва вико-
нано будівельних робіт на суму 41 848,6 млн грн 
(23% загальнодержавного обсягу). Індекс буді-
вельної продукції порівняно з 2018 роком ста-
новив 126,1%. Нарощування обсягів будівельної 
продукції досягнуто на будівництві інженерних 
споруд – на 58% та на будівництві нежитлових 
будівель – на 38,1%.

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами, млн гривень

2018

Індекс 
будівельної 
продукції, % 2019

10 472,9 17 004,8 158,0

8318,5 11 897,8 138,1

12 669,6 12 946,0 94,4

Нежитлові будівлі

Житлові будівлі

Інженерні споруди
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За видами об’єктів 40,6% обсягу виконаних у 
2019 році будівельних робіт припадало на зведен-
ня інженерних споруд, житлових будівель — 31%, 
нежитлових будівель — 28,4%.

За характером будівництва обсяги робіт роз-
поділились таким чином: роботи з нового бу-
дівництва, реконструкції та технічного пере-
оснащення — 82,5% від загального обсягу; роботи 
з капітального та поточного ремонтів — 17,5%. 

У 2019 році в місті прийнято 
в експлуатацію 1114,0 тис. кв. м 
загальної площі житла (10,1% за-
гальнодержавного обсягу). У розра-
хунку на 1000 мешканців Києва збу-
довано 381,8 кв. м загальної площі житла 
(в Україні — 263,5 кв. м).

Прийнято в експлуатацію 17,4 тис. квар-
тир. Середній розмір квартири становить 
64,1 кв. м загальної площі.

усього 

424,5 
тис. кв. м

g Будівлі офісні
g Будівлі транспорту та засобів зв’язку 
g Будівлі для публічних виступів, закладів освіт-

нього, медичного та оздоровчого призначення
g Будівлі торговельні 
g Інші будівлі

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію  
у 2019 році, за видами, тис. кв. м

2,1  
70,6  

9,3  
8,9

333,6

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції в економіку  
міста Києва, млн гривень

Капітальні інвестиції міста Києва у розра-
хунку на 1 особу у 2019 році, гривень

Обсяги капітальних інвестицій в економіку міста 
Києва у 2019 році становили 34,2% загальнодер-
жавного обсягу.

Індекс капітальних інвестицій у січні — грудні 
2019 року до відповідного періоду попереднього 
року — 109%. Місто Київ у розрахунку на одну 
особу капітальних інвестицій посідає 1 місце 
серед регіонів України, його показник перевищує 
загальнодержавний у 4,9 раза.

Київ Україна

213 247,8

73 085,6

623 978,9

14 907,0
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Капітальні інвестиції за видами активів у 2019 році, млн гривень

Виготовлено Інвестиційний паспорт мі-
ста Києва та створено проморолик «Kyiv 
Agglomeration: Creative Destination» для пред-
ставлення інвестиційного іміджу міста Києва 
в рамках участі у міжнародних заходах та візитах.

У 2019 році укладено 14 інвестиційних догово-
рів на загальну суму 155,5 млн грн щодо реалізації 
проєктів у медичній, транспортній, рекреаційній, 
спортивній та соціальній сферах.

Капітальні інвестиції за видами 
економічної діяльності у 2019 році, %

14 082,2

199 165,6
g нематеріальні активи 
g матеріальні активи 

g Промисловість
g Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 
g Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-

транспортних засобів і мотоциклів 
g Інформація та телекомунікації
g Будівництво
g Операції з нерухомим майном
g Інші

9,6  
8,5  

6,7  

6,3  

39,8  

18,2 

10,9  

Розпочато реалізацію проєктів за раніше укладеними договорами, 
зокрема:

 Створення велосипедної мережі 
«bike-sharing» в місті Києві

Пунктів прокату: 264 од.
Загальна кількість велосипедів: 

2000 од.  
Обcяг інвестицій: 33,4 млн 

гривень.
 Облаштування спортивних 

майданчиків на території 
парку «Нивки»

Орієнтовна площа 
облаштування: 0,35 га.

Обсяг інвестицій: 
5,6 млн гривень.

 Облаштування мотузкового парку на території 
парку «Позняки» у Дарницькому районі
Орієнтовна площа облаштування: 0,1 га.
Обсяг інвестицій: 2,2 млн гривень.

 Створення мережі станцій прокату каяків, 
каное та іншого спорядження для водних 
видів спорту в м. Києві
Станцій прокату: 9 од.
Обсяг інвестицій: 10,6 млн гривень.

 Створення об’єктів роздрібної торгівлі продук-
тами харчування, що користуються найвищим 
споживчим попитом у місті Києві

Обсяг інвестицій: 80,96 млн гривень.

Найбільший обсяг капітальних інвестицій зосере-
джено в матеріальні активи: інженерні споруди — 
30,7% та машини, обладнання та інвентар — 25,6% 
від загального обсягу капітальних інвестицій, що 
надійшли в економіку столиці.
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Кумулятивні прямі іноземні 

інвестиції (акціонерний капітал) 
в економіці м. Києва, млн дол. США

Станом на 
01.01.2019

Станом на 
31.12.2019

Обсяги прямих іноземних інвестицій 
у розрахунку на одну особу, дол. США

+1951,2 (11,2%)

17 393,1 19 344,3

54% загальнодержавного обсягу прямих інозем-
них інвестицій зосереджено в економіці міста 
Києва.  Станом на 31.12.2019 обсяг внесених в 
економіку України прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) з початку інвестування 
становив 35 809,6  млн дол. США. Темп приросту 
інвестицій в економіку м.Києва  у 2019  році ста-
новив 11,2%, що вище ніж по Україні в цілому 
(8,8%).

Станом на 
01.01.2019

Станом на 
31.12.2019

+635 (10,6%)

5995 6630

Обсяги прямих іноземних інвестицій у роз-
рахунку на одну особу перевищують у 7,7 разів 
значення цього показника в середньому по Укра-
їні (856 дол. США).

Географічна структура  
прямих іноземних інвестицій, %

ТОП-5 країн-інвесторів,  
млн дол. США

5237,8 Нідерланди

4992,7 Кіпр

1143,0 Велика Британія

872,4 Австрія

650,5 Франція

Загалом іноземні інвестиції надійшли 
з 103 країн світу. 73,1% прямих іноземних ін-
вестицій в економіці міста — з країн ЄС. g Австрія

g Нідерланди
g Інші країни 
g Кіпр
g Франція
g Велика Британія

19 344,3

млн дол. 
США

33,3 27,1

3,4
4,5

5,9
25,8
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Основні сфери вкладання інвестицій  
іноземними партнерами 1, %

1 Дані на 31.12.2019 є попередніми

5,6

15,0 9,9 

10,3

6,8

21,6

14,7

21,7

0,4

0,7

g Професійна, наукова та технічна діяльність
g Інформація та телекомунікації  
g Операції з нерухомим майном
g Фінансова та страхова діяльність
g Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-

транспортних засобів
g Промисловість
g Інші види діяльності 

Переробна промисловість

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря

Добувна промисловість

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 0,1

Київ посів п’яте місце в рейтингу FDI Smart 
Locations of the Future 2019/2020 від Financial Times 
(інвестиції із погляду аналізу «витрати-ефек-
тивність»)

Пріоритетні для інвестування види економічної діяльності,  
млн дол. США

4203,4

4181,4

2907,7

2837,4

1923,6

Фінансова та страхова діяльність

Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних засобів

Інформація та телекомунікації

Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна діяльність
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Основні показники зовнішньої торгівлі товарами

 2018  2019*  Динаміка, %

Експорт товарів, млн дол.
 10 248,2 12 492,7 121,9 

Імпорт товарів, млн дол.
 23 536,5  25 682,0 109,1

Сальдо торгівлі товарами
 -13 288,3 -13 189,3 99,3

Коефіцієнт покриття
  0,44 0,49 

експортом імпорту

Частка м. Києва в експорті  
товарів з України, %

  21,7 25,0 115,2

Частка м. Києва в імпорті 
товарів в Україну, % 

 41,2  42,3 102,7

Кількість країн світу, з якими
  209,0 213,0 101,9 

проводились зовнішньо- 
торговельні операції

* попередні дані

Найбільші партнери  
у зовнішньоторговельних операціях з товарами

Експорт (частка у обсязі експорту 
м. Києва, %):

Імпорт  
(частка у обсязі імпорту м. Києва, %):

g країни ЄС 
g Китай
g Індія
g Єгипет 
g Інші

g країни ЄС 
g Китай
g США
g Білорусь
g Інші

37,5 

39,5 

9,9 
7,4 

5,7 
17,4 

3,9 

39,5 

30,5 

8,7 
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g країни ЄС 
g США
g Швейцарія
g Інші

g країни ЄС 
g Туреччина
g США
g Інші

Основні товарні групи 
експорту, %

Основні товарні групи 
імпорту, %

Експорт, млн дол.

Імпорт, млн дол.

Сальдо, млн дол.

Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту

продукти 
рослинного 
походження

машини, обладнан-
ня та механізми; 
електротехнічне 

обладнання

2018

жири та олії 
тваринного або 

рослинного 
походження

продукція хімічної 
та пов’язаних 
із нею галузей 
промисловості

2019*

готові харчові 
продукти

мінеральні 
продукти

Динаміка, %

46,8

25,7

3551,5

3008,9

542,6

1,18

20,0

17,9

3940,2

3383,1

557,1

1,16

9,0

16,1

110,9

112,4

102,7

У зовнішній торгівлі послугами Київ продов-
жує впевнено нарощувати позитивне сальдо, яке 

досягло у 2019 році понад 557 млн дол., що пере-
вищує рівень 2018 року на 2,7%.

Найбільші партнери у зовнішньоторговельних операціях послугами: 

Основні показники зовнішньої торгівлі послугами:

Експорт  
(частка у обсязі експорту м. Києва, %):

Імпорт  
(частка у обсязі імпорту м. Києва, %):

Лідируючі позиції у струк-
турі зовнішньої торгів-

лі послугами: послуги 
у сфері телекомунікацій, 
комп’ютерних та інфор-
маційних послуг (41,3%), 

транспортні послуги (22,2%). Що стосується імпорто-
ваних послуг, то тут найбільша частка належить по-
слугам, пов’язаним з подорожами (33,6%), діловим 
послугам (19,8%), транспортним послугам (14,2%), 
послугам у сфері телекомунікацій, комп’ютерним 
та інформаційним послугам (10,7%).

46,0 56,8 25,7 

22,4 

9,7 

4,7 

12,8 

21,9 

* попередні дані
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