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Управління туризму та промоцій на виконання пункту 8.1 Порядку 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті 

Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13.11.2014                            

№ 361/361, та пункту 4 рішення Київської міської ради від 01.11.2012 

№221/8505 направляє звіт про виконання у І кварталі 2019 року завдань і 

заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-

2021 роки. 

 

 

Додатки: на    арк. в 1 прим. 

 

 

 

Заступник начальника управління –  
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1.  Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інформація про виконання програми за 2019, 1 квартал

3. Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки
 
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві у 2019-2021 роках" від 2018-12-18 №
470/6521

2. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування головного розпорядника коштів програми

найменування відповідального виконавця програми

найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження 

Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

1.  Збільшення кількості

туристів

1.1. Просування Києва як

туристичного центру

1.1.1. Розробка маркетингової

програми розвитку туризму в 

               м. Києві

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019 500,0 500,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування

1.1.2. Забезпечення

подальшого наповнення та

просування туристичного

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

2019, 2020,

2021

1 200,0 1 200,0 0,0 У І кварталі 2019

року закупівлі

послуг щодо



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

порталу, лістинг міста в

реєстрі ТОП-10 міжнародних

сайтів для мандрівників і

туроператорів

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

наповнення та

просування

туристичного

порталу не

проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування

1.1.3. Просування

туристичного потенціалу та

бренду міста шляхом

проведення PR-заходів та

участі у міжнародних

туристичних подіях

(ярмарках, конференціях

тощо), а саме:

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0

1.1.3.1. Виготовлення

промоційної поліграфічної та

сувенірної продукції

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

2 500,0 2 500,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

1.1.3.2. Організація реклами

туристичних можливостей

міста Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

9 500,0 9 500,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування

1.1.3.3. Виготовлення

промо-роликів, організація їх

транслювання в засобах

масової інформації України

та/або світу

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

2019, 2020,

2021

7 500,0 7 500,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

1.1.3.4. Участь в

міжнародних виставкових

заходах в Україні та за

кордоном з метою

популяризації туристичних

можливостей м. Києва та/або

організація відряджень, 

організація перехресної

промоції міста Києва з

іншими туристичними

дестинаціями та/або

організація відряджень,

проведення Днів Києва за

кордоном та/або організація

відряджень,  підготовка та

проведення мистецьких,

художніх та фото виставок за

кордоном та/або організація

відряджень

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

13 000,0 13 000,0 396,9 396,9 Взято участь у 3

міжнародних

виставкових

заходах, а саме:

IMTM Tel

Aviv(12-13.02.201

9), ITB Berlin

(6-10.03.2019),

UITT «Подорожі

та туризм»

(27-29.03.2019) 

1.1.3.5. Організація

відряджень з проведення

промо-турів за кордоном для

презентації туристичного

потенціалу міста Києва,

організація

рекламно-інформаційних

турів для представників

туристичної галузі та ЗМІ до

міста Києва, організація

обміну досвідом щодо

розвитку туристичної галузі з

іншими столицями, вивчення

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

2019, 2020,

2021

4 000,0 4 000,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

досвіду муніципального

фінансового забезпечення

туристичної сфери та/або

організація відряджень

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

1.1.4. Організація та

проведення конкурсів на

кращий туристичний

відеоролик про м. Київ

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

500,0 500,0 0,0

1.2.Розвиток подієвого та

ділового туризму

1.2.1. Сприяння проведенню

у місті великих культурних,

спортивних, ділових подій та

заходів (фестивалів,

виставок, ярмарків,

конференцій тощо), а також

їх включення до календаря

подій міста Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

2019, 2020,

2021

10 000,0 10 000,0 0,0 Протягом І

кварталу 2019

року проводились

такі масштабні та

туристично-прива

бливі події: Новий

рік між двома

дзвіницями, Nova  

Poshta Kyiv Half

Marathon 2019,

фестиваль

документального

кіно DOCU

DAYS, тощо 

З метою



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

міської державної

адміністрації)

популяризації

вищевказаних

заходів та

залучення до них

уваги киян та

гостей міста

здійснюється

інформаційна

підтримка,

зокрема на

офіційних 

туристичних

он-лайн ресурсах

Києва:

Facebook/VisitKyi

v,

Facebook/Управлі

ння туризму та

промоцій

Київської міської

державної

адміністрації,

www.visitkyiv.trave

l. 

Окрім того, у 2017

році

розпорядженням

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) від

14.07.2017 № 842

«Про

затвердження

щорічного

єдиного календаря



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

культурно-масови

х подій міста

Києва»

сформовано

перелік щорічних

основних

туристично-прива

бливих подій

столиці України

1.2.2. Створення офіційного

конвеншн-бюро міста,

презентація ділового

потенціалу столиці на

міжнародній арені

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0 0,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування

1.2.3. Створення  умов для

розвитку сучасних видів

туризму (у т. ч. весільного

туризму, гастрономічного

туризму тощо)

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

200,0 200,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування

1.2.4. Діяльність з розвитку

ділового туризму, відділу

кінокомісії КП "КМ "ТІЦ"

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

2019, 2020,

2021

2 000,0 2 000,0 426,0 426,0 Протягом І

кварталу 2019

року КП "КМ

ТІЦ"

здійснювалась

діяльність щодо



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

розвитку ділового

туризму та

забезпечувалась

робота кінокомісії

2. Збільшення тривалості та

покращення комфорту

перебування туристів

2.1. Удосклналення

туристичної інфраструктури

2.1.1. Облаштування

пішохідних зон, туристично

привабливих місць та зон

відпочинку, зупинок

туристично-екскурсійного

транспорту в центрі міста, а

саме:

2019, 2020,

2021

0,0

2.1.1.1.Облаштування та

обслуговування місць

стоянок і зупинок

туристично-екскурсійного

транспорту відповідними

дорожніми знаками та

розміткою біля пішохідних

зон, туристично привабливих

місць та зон відпочинку

Комунальне

підприємство "Центр

організації дорожнього

руху",

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

2019, 2020,

2021

200,0 200,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2.1.2.Стимулювання розвитку

нових та модернізації

наявних закладів розміщення

( в т.ч. малих)

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування

2.1.3.Забезпечення основних

туристичних місць навігацією

та об’єктами

санітарно-гігієнічного

призначення, а саме:

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

2019, 2020,

2021

0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

міської державної

адміністрації)

2.1.3.1.Розвиток туристичної

навігації містом

(встановлення нових та/або

оновлення існуючих

інформаційних носіїв на

державній та іноземних

мовах різних форм)

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

5 000,0 5 000,0 0,0 Проведено огляд

та фотофіксацію

обєктів

туристичної

навігації для її

подальшого

оновлення, в разі

виділення

відповідного

фінансування

2.1.4.Створення туристичних

центрів та встановлення

терміналів з метою

інформаційного супроводу

туристів, а саме:

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0

2.1.4.1.Встановлення нових

та забезпечення

Комунальне

підприємство

2019, 2020,

2021

3 000,0 3 000,0 0,0 Туристично-інфор

маційний центр в



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

функціонування існуючих

комунальних

туристично-інформаційних

центрів в місті Києві (в

аеропортах "Бориспіль",

"Київ ім. Сікорського"

(Жуляни), на залізничному

вокзалі, в центральній

частині міста, Подолі тощо) 

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

адміністративном

у приміщенні

Київської міської

ради (Хрещатик,

36) у стадії

створення

(розпочаті

закупівлі)

№UA-2019-04-18-

000446-b; №

UA-2019-04-09-00

1171-b

Забезпечено

функціонування 2

туристично-інфор

маційних центрів

в міжнародних

аеропортах «Київ

ім. І. Сікорського»

та «Бориспіль»

2.1.5.Виготовлення, 

встановлення та

обслуговування 3-д

конструкцій логотипу міста

Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

600,0 600,0 0,0 Здійснено

оновлення

конструкції,

встановленої біля

КМДА 

2.1.6. Виготовлення, Комунальне 2019, 2020, 1 000,0 1 000,0 0,0 - Підписано



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

встановлення та

обслуговування міні макетів

об'єктів культурної спадщини

         

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2021 Меморандум з

меценатом ТОВ

"Аррікано Ріел

Естейт" від

15.02.2019 р.

- Прийнято

рішення про зміну

виконавця по

Проекту для

людей з вадами

зору.

- Визначено

виконавця

Проекту.

- Проведено

спільну зустріч з

НЗ "Софія

Київська",

виконавцем,

Управління

туризму та

промоцій,

узгодженно

подальший план

дій.

- Складений текст

розроблений для

макету Софії

Київської,

погоджено з

Інститутом

української мови

НАН України.

Здійснено

переклад тексту на

англійську мову за

допомогою Бюро

перекладів.



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

- Текст

направлено на

переклад

шрифтом Брайля.

- Виконавцем

завершено

перший етап

створення 3-Д

моделі (модель

надрукована на

3-Д принтері).

- Отримано

графічне

зображення в (pdf.

форматі).

Надалі

здійснюється

координація та

контроль за

виконанням

Проекту.

2.1.7. Виготовлення і

встановлення інформаційних

стендів для розповсюдження

рекламно-інформаційної

поліграфічної друкованої

продукції

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

70,0 70,0 0,0 Не проводилось у

зв'язку з

відсутністю

фінансування



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

2.2. Підвищення якості

сервісу обслуговування

туристів

   

2.2.1. Створення та

забезпечення роботи гарячої

телефонної лінії, служби

юридичної та інформаційної

допомоги туристам у місті

Києві

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

599,0 599,0 0,0 У 2019 році

забезпечено

роботу гарячої

телефонної лінії та

служби юридичної

та інформаційної

допомоги,

створених у 2017

році

2.2.2. Створення додатків для

персональних пристроїв з

метою отримання

туристичних маршрутів та

інформації (у т. ч. мобільного

додатка «Kyiv City Guide»)

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

800,0 800,0 0,0 Мобільний

додаток Kyiv city

guide створено. В

додаток

інтегровано 16

екскурсій. У 2019

році планується

доопрацювання

додатку та його

обслуговування і

модернізацію, в

разі виділення

фінансування 

2.2.3. Створення єдиної Комунальне 2019, 2020, 200,0 200,0 0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

туристичної ID-картки гостя

столиці та налагодження

співпраці з міжнародними

туристичними картковими

системами та програмами

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2021

2.3.Розвиток туристичної

пропозиції

2.3.1. Інвентаризація об'єктів

туристично-рекреаційного

значення

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

500,0 500,0 0,0

2.3.2. Розвиток екскурсійної

справи (у т. ч. розробка

порядку надання

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

2019, 2020,

2021

0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

екскурсійних послуг,

розширення та

вдосконалення тематики

екскурсій, підвищення

кваліфікації і атестація

екскурсоводів та

гідів-перекладачів,

координація діяльності та

підтримка громадських

об’єднань екскурсійних

працівників)

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2.4.Підвищення рівня безпеки

2.4.1. Створення

роз’яснювального довідника

по роботі з іноземними

туристами та проведення

відповідних навчань для

поліції Києва, а саме:

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0

2.4.1.1. Створення

роз’яснювального довідника

по роботі з іноземними

туристами 

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

2019, 2020,

2021

250,0 250,0 0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2.4.2. Реалізація

інформаційної кампанії «Kyiv

Safe & Nice»

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

50,0 50,0 0,0

3. Вдосконалення

нормативно-правової бази у

сфері туризму

3.1.Розробка пропозицій

щодо внесення змін до

законодавчих актів

0,0

3.1.1. Внесення змін до

законодавчих актів щодо

направлення коштів,

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

2019, 2020,

2021

0,0 Відповідні

пропозиції були

направлені до



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

отриманих від справляння

туристичного збору, на

розвиток туристичної сфери

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

ВРУ. Знаходяться

на розгляді

3.1.2. Відновлення дозволів

на право здійснення

туристичного супроводу та

ліцензування турагентської

діяльності

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0 Відповідні

пропозиції були

направлені до

Міністерства

економічного

розвитку та

торгівлі України у

2018 році.

Знаходяться на

розгляді

3.1.3. Ініціювання передачі

повноважень з ліцензування

туроператорської діяльності

та категоризації закладів

розміщення до органів

місцевого самоврядування

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0 Відповідні

пропозиції були

направлені до

Міністерства

економічного

розвитку та

торгівлі України у



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2018 році.

Знаходяться на

розгляді

4. Підвищення ефективності

управління туристичної

сфери

4.2.Обмін досвідом та

співпраця

2019, 2020,

2021

0,0

4.2.1. Створення єдиної

платформи на базі КМДА для

налагодження регулярної

взаємодії з представниками

приватного сектора,

громадськими організаціями

та асоціаціями (у т. ч.

організаторами заходів,

туристичними операторами

тощо), а саме:

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0

4.2.1.1. Створення та

забезпечення діяльності

міжвідомчої ради по туризму

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

2019, 2020,

2021

0,0 Міжвідомча

міська рада по

туризму та

екскурсіях

створена.

Готується



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

відповідний

проект

розпорядження

ВО КМР (КМДА)

щодо внесення

змін до

Положення ради

та її складу

4.2.1.2. Організація та

проведення семінарів,

форумів, нарад, конференцій

тощо з питань розвитку

туризму в місті Києві для

представників приватного

сектора, громадських

організацій та асоціацій (у т.

ч. організаторів заходів,

туристичних операторів

тощо)

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

2 000,0 2 000,0 0,0 Не проводились у

зв'язку з

недостатнім

фінансуванням

4.2.1.3. Підготовка та

проведення заходів до

Всесвітнього Дня туризму та

Дня туризму в Україні, в

тому числі організація та

проведення спеціальної

премії Kyiv Tourism Awards

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

2019, 2020,

2021

500,0 500,0 0,0 Проведення

заходів

заплановано на ІІ

півріччя 2019



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

4.2.2. Організація співпраці

та обміну досвідом щодо

розвитку туристичної галузі з

міжнародними туристичними

організаціями (зокрема,

ЮНВТО), іншими містами

України та світу:

2019, 2020,

2021

0,0

4.2.2.1. Сплата членського

внеску до ЮНВТО та участь

у заходах організації з метою

обміну досвідом щодо

розвитку туристичної галузі з

міжнародними туристичними

організаціями, іншими

містами України та світу

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

700,0 700,0 0,0 Заплановано вступ

до міжнародної

організації

«European Cities

Marketing».

Організаційні

питання щодо

вступу та оплати

членських внесків

опрацьовуються зі

структурними

підрозділами

КМДА 

4.2.2.2. Вступ та сплата

членських внесків до ICCA

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

200,0 200,0 0,0 Заплановано вступ

до міжнародної

організації

«ICCA».

Організаційні

питання щодо

вступу та оплати



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

членських внесків

опрацьовуються зі

структурними

підрозділами

КМДА 

4.3.Вдосконалення системи

моніторингу та аналізу

розвитку туристичної сфери

міста

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

0,0

4.3.1. Вдосконалення системи

збору та обробки

статистичних даних,

проведення аналізу і

планування туристичної

діяльності, а саме:

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

2019, 2020,

2021

0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

4.3.1.1. Проведення

соціологічних досліджень

туристичних потоків до міста

Києва 

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

міської державної

адміністрації)

2019, 2020,

2021

550,0 550,0 0,0 Проведені

закупівлі,

дослідження

заплановані  на ІІ

квартал 2019 року

4.3.2. Проведення

маркетингових досліджень з

метою визначення якості

послуг підприємств

готельного господарства,

кількісних та якісних

показників туристичних

потоків

Комунальне

підприємство

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

"Київський міський

туристично-інформацій

ний центр" ( КП "КМ

ТІЦ"),

Управління туризму та

промоцій виконавчого

органу Київської

міської ради (Київської

2019, 2020,

2021

150,0 150,0 0,0 Не проведено у

зв'зку з

недостатнім

фінансуванням 



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-
ний

бюджет

Бюджет
м.Києва

Кошти
небюд-
жетних
джерел

Стан
виконання

заходів
(результативні

показники
виконання
програми) 

міської державної

адміністрації)

Всього 67 269,0 0,0 67 269,0 0,0 822,9 0,0 822,9 0,0

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн. 

Усього Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Бюджетні асигнування з урахуванням змін 

Усього Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Проведені видатки 

Усього Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Відхилення

67 269,0 66 769,0 500,0 822,9 822,9 66 446,1 65 946,1 500,0



 

Пояснювальна записка 

про хід виконання 

Міської цільової програми розвитку туризму 

в місті Києві на 2019-2021 роки 

за І квартал 2019 року 

1. Оцінка ефективності виконання  

Для поетапної реалізації довгострокових проектів, визначених Стратегією, була 

розроблена та затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 470/6521 

Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки. 

 

рік заплановано з 

міського бюджету в 

Програмі, млн. грн. 

передбачено в 

бюджеті у 

2019 році, млн. 

грн. 

% від 

потреби 

профінансова

но, млн. грн. 

2019 67,269 1,572 2,3 0,822 

 

З метою створення позитивного іміджу м. Києва як туристичної столиці 

європейського рівня, популяризації його туристичного потенціалу та розвитку 

інфраструктури і, як наслідок, збільшення туристичних потоків до міста Управлінням 

туризму та промоцій  у І кварталі 2019 року здійснено наступні заходи: 

 

1. Забезпечено функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних 

центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни). Вирішено питання 

щодо створенні ТІЦу у приміщенні Київської міської державної адміністрації (вул. 

Хрещатик, 36). Оголошені тендерні закупівлі. 

 

2. Протягом І кварталу 2019 року проводились такі масштабні та туристично-

привабливі події: Nova   Poshta Kyiv Half Marathon 2019, фестиваль документального 

кіно DOCU DAYS, тощо. 

З метою популяризації вищевказаних заходів та залучення до них уваги киян та 

гостей міста здійснювалася їх інформаційна підтримка, зокрема на офіційних  

туристичних он-лайн ресурсах Києва: Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління 

туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, www.visitkyiv.travel. 

Також, забезпечено підписання меморандуму про співпрацю з «Interkultur» щодо 

проведення у місті Києві у 2020 році Міжнародної культурної події «International Choir 

Competition - 2020». 

Крім того, у 2017 році розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 842 «Про затвердження 

щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва» сформовано 

перелік щорічних основних туристично-привабливих подій столиці України. 

 

http://www.visitkyiv.travel/


3. Взято участь у 4 міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з 

метою популяризації туристичних можливостей м. Києва: 

- IMTM Tel Aviv(12-13.02.2019); 

- ITB Berlin (6-10.03.2019); 

- UITT «Подорожі та туризм» (27-29.03.2019). 

 

4. Забезпечено роботу гарячої телефонної лінії та служби юридичної та 

інформаційної допомоги, створених у 2017 році. 

 

5. Протягом І півріччя 2019 року з метою створення дієвого механізму координації 

та контролю за якістю надання екскурсійних послуг проведено низку робочих 

зустрічей та консультацій з Всеукраїнською асоціацією гідів та Лігою екскурсоводів 

м. Києва. 

 

6. Спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій розроблений 

опис процесу ведення та відображення інформації про заклади розміщення на 

офіційному порталі КМДА для подальшого створення на мапі ІАС «Майно» шару 

«Заклади розміщення» та подальшого його адміністрування. 

 

7. Заплановано вступ до міжнародних організацій «ICCA» та «European Cities 

Marketing». Організаційні питання щодо вступу та оплати членських внесків 

опрацьовуються зі структурними підрозділами КМДА. 

 

8. Розпочато підготовчу роботу до проведення у травні 2019 року соціологічного 

дослідження туристичних потоків до м. Києва. 

 

9. Забезпечується робота КП "Київський міський туристично-інформаційний центр" 

щодо розвитку діяльності відділів кінокомісії та ділового туризму. 

 

 

Основні показники туристичної галузі м. Києва (динаміка). 
Показник Од. виміру 2017  2018 2019 

(прогноз) 

Іноземні відвідувачі тис.осіб 1 611,0 1 930,0 1949,0 

Внутрішні туристи тис.осіб 2 500,0 2 570,0 3 000,0 

Туристичний збір млн.грн 25,1 32,9 35,0 

 

  

 

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  

З метою забезпечення подальшого ефективного виконання Програми необхідне 

фінансуванні завдань та заходів Міської цільової програми розвитку туризму в 

місті Києві на 2019-2021 роки у повному обсязі. 


