ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
вул.Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202-72-78, Сall-центр (044) 15-51
E-mail: org@guekmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 04633423

15.05.2019 № 050/04-2019
на № ____________ від _____________

Заступникові міського голови –
секретарю Київської міської ради
В. ПРОКОПІВУ
Про надання звіту про виконання
Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018–2020 роки
за січень-березень 2019 року
Шановний Володимире Володимировичу!
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) на виконання пункту 2
рішення Київської міської ради від 12.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» та пункту 12
розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) від 05.01.2018 № 8 направляє звіт про виконання Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки
за січень-березень 2019 року разом з додатками (додається).
Додаток: Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки за січень-березень 2019 року на ___ арк. в 1 прим.
З повагою
Директор

Ірина Зубець
Вікторія Мохонько
Сергій Хабін 202 76 71

Наталія МЕЛЬНИК

Додаток
Форма № 01–ЗВІТ (квартальна)
Звіт
про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
за січень-березень 2019 року

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва
Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва
Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств
Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання
1
Розробка
довгострокової
Концепції
2018-2019
Виконано.
інтенсифікації економічного розвитку міста
Комунальною
науково-дослідною
установою
Києва шляхом визначення пріоритетних точок
«Науково-дослідний інститут соціально-економічного
зростання/кластерів у промисловому та
розвитку міста» в рамках Тематичного переліку на
підприємницькому секторах економіки міста
2018 рік розроблено Концепцію інтенсифікації
економічного розвитку міста Києва шляхом
визначення пріоритетних точок зростання/кластерів у
промисловому та підприємницькому секторах
економіки міста, яку в I кварталі 2019 року передано
Департаменту
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для
подальшої роботи
2
Активізація підготовки пропозицій та проектів
2018–2020
Проведено робочу нараду на базі ПАТ «НВО
законодавчих актів щодо розробки механізмів
«Київський завод автоматики» щодо узгодження
підтримки точок зростання (у т. ч. системи
пропозицій сторін соціального діалогу з питань
преференцій і пільг, зокрема, зниження
роботи промислового комплексу м. Києва, зокрема
розміру податку на землю)
удосконалення механізму оформлення документів для
скорочення розміру податку на землю щодо кожного
окремого підприємства (26.03.2019)

1

3

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Розробка та реалізація плану дій для
подальшого розвитку існуючих, створення та
якісного освоєння промислових зон

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018–2020

4

Здійснення організаційної підтримки роботи
груп взаємопов’язаних підприємств та
кластерів

2018–2020

5

Сприяння співробітництву наукових закладів з
реальним сектором економіки міста Києва

2018–2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Розроблено проект Комплексної міської цільової
програми сприяння розвитку підприємництва,
промисловості та споживчого ринку на 20192022 роки. На даний час проект рішення Київської
міської ради про затвердження Комплексної міської
цільової програми проходить процедуру погодження в
установленому порядку
У I кварталі 2019 року продовжено роботу освітнього
інвестиційно-технологічного
Кластеру
легкої
промисловості, учасниками якого є: Київський
національний університет технологій та дизайну,
Черкаський державний бізнес-коледж, ПАТ «Чинбар»,
ТОВ «НВК «Гідростиль», ТОВ «РА.ДА», ТОВ «Данамода» та компанія «Український суттєвий альянс». У
рамках Кластеру заплановано реалізацію науковоінвестиційних проектів.
Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
проведено
засідання
освітньо-інвестиційного
Кластеру легкої промисловості у місті Києві, під час
проведення
якого
заслухано
монографію
«Формування
кластерних
підходів
у
легкій
промисловості» (26.02.2019).
Також, проектом Комплексної міської цільової
програми сприяння розвитку підприємництва,
промисловості та споживчого ринку на 20192022 роки передбачено заходи щодо підтримки та
виробництва
експортоорієнтованої
та
імпортозамінюючої продукції
Обговорення питання про наукові розробки та
можливість їх запровадження на промислових
підприємствах
міста
Києва
та
практичного
використання у міському господарстві заплановано
під час проведення спільного засідання президії Ради

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

2

6

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Утворення і підтримка розвитку зон стрімкого
економічного зростання з пріоритетним
розташуванням за межами історичного центру
(у т. ч. шляхом створення індустріальних
парків)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
директорів підприємств, установ та організацій
міста Києва у II кварталі 2019 року
В рамках забезпечення розвитку інноваційноорієнтованих промислових підприємств м. Києва
продовжується робота над реалізацією проекту
«Створення промислового вузла «Київська бізнесгавань» у Деснянському районі».
У 2018 році за 4 земельними ділянками на вул.
Пухівській у Деснянському районі площами 20,86 га,
23,84 га, 22,07 га, 36,91 га комунальним
підприємством «Київське інвестиційне агентство»
24.04.2018 проведено тендер, за результатами якого
17.05.2018 укладено договір з переможцем –
комунальним підприємством «Київський міський
центр земельного кадастру та приватизації землі» про
надання послуг з розробки проекту землеустрою щодо
відведення відповідних земельних ділянок.
Проекти землеустрою, розроблені комунальним
підприємством «Київський міський центр земельного
кадастру та приватизації землі» за чотирма
земельними ділянками загальною площею 107,75 га, у
встановленому
порядку
проходять
процедуру
погодження.
У січні-березні 2019 року продовжувалися заходи із
забезпечення реалізації даного проекту, зокрема
розпочато процедуру оновлення робочої групи з
питань реалізації проекту створення промислового
вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському
районі" (підготовлено та забезпечено супроводження
проекту розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
держаної
адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 10 лютого 2014
року № 170 «Про утворення робочої групи з питань

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

3

7

8

9

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
реалізації проекту створення промислового вузла
«Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі»)
Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішніх ринках
Розвиток
інформаційної
системи
2018–2020
Продовжувалася
робота
щодо
наповнення
«Промисловість і наука Києва» з метою
інформаційної системи «Промисловість і наука
популяризації
продукції
промислового
Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про
комплексу міста Києва на внутрішньому та
товари, які планується закупити розпорядниками
зовнішньому ринках
коштів бюджету м. Києва (у системі запроваджено
автоматичне двостороннє інформування: замовників –
про виробничі можливості промислового комплексу
м. Києва, столичних підприємств – про потребу
міського господарства у товарній продукції).
Станом на 01.04.2019 система містить відомості про
9325 видів продукції, що потрібна міському
господарству, та інформацію про 261 промислове
підприємство м. Києва, які звітують до Головного
управління статистики в м. Києві за формами 1-П та
1-ПЕ.
Створено міжнародну версію інформаційної системи
«Промисловість і наука Києва» англійською мовою
для
представлення
можливостей
київських
промислових підприємств за межами України
Організація виставкових заходів та конкурсів
2018–2020
У I кварталі 2019 року захід не виконувався
(у т. ч. «Кращий експортер року», «Столичний
стандарт якості» тощо)

Підтримка та залучення київських виробників

У I кварталі 2019 року захід не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Виконання заходу заплановано в
рамках
проекту
Комплексної
міської
цільової
програми
сприяння
розвитку
підприємництва, промисловості та
споживчого ринку на 20192022 роки. На даний час проект
рішення Київської міської ради
про затвердження Комплексної
міської
цільової
програми
проходить процедуру погодження
в установленому порядку
Виконання заходу заплановано в

4

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
до участі у виставкових заходах, конкурсах
тощо

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

10

Співпраця з Торгово-промисловою палатою
України та Київською торгово-промисловою
палатою
з
питань
максимального
використання
потенціалу
торгових
представництв України за кордоном

2018–2020

11

Розробка
міських
цільових
програм
виробництва
необхідної
столичному
господарству
продукції
промислового
комплексу м. Києва

2018–2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
рамках
проекту
Комплексної
міської
цільової
програми
сприяння
розвитку
підприємництва, промисловості та
споживчого ринку на 20192022 роки. На даний час проект
рішення Київської міської ради
про затвердження Комплексної
міської
цільової
програми
проходить процедуру погодження
в установленому порядку

У січні-березні 2019 року проводилися організаційнорозпорядчі заходи щодо організації проведення
V Національного
експертного
форуму
та
Міжнародного аграрного форуму, зокрема створено
робочу
групу/оргкомітет
для
підготовки
та
проведення форуму та проведено його перше
засідання (22.03.2019)
Розроблено проект Комплексної міської цільової
програми сприяння розвитку підприємництва,
промисловості та споживчого ринку на 20192022 роки. На даний час проект рішення Київської
міської ради про затвердження Комплексної міської
цільової програми проходить процедуру погодження в
установленому порядку.
У рамках Програми розроблено також Концепцію
нарощування промисловими підприємствами м. Києва
експортного потенціалу, зокрема в країни ЄС, якою
визначено
інструменти
підтримки
експортоорієнтованих промислових підприємств
м. Києва (станом на 01.04.2019 районними в
місті Києві
державними
адміністраціями
опрацьовувалося питання щодо реалізації зазначеної
Концепції на промислових підприємствах міста
Києва)

5

Період реалізації
завдання/заходу
№
Назва завдання/заходу Програми
Програми,
рік/роки
1
2
3
Завдання 1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС
12
Проведення інформаційно-консультативних
2018–2020
заходів з імплементації законодавства ЄС з
питань промислових стандартів та оцінок
відповідності ЄС

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією)
організовано та проведено тематичний семінар
«Інноваційні перетворення як чинник адаптації
промисловості міста Києва до вимог Європейського
Союзу» у Київському міському центрі перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій
(27.03.2019)

Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу
Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва
13
Розробка і подання до центральних органів
2018–2020
Протягом звітного періоду до Департаменту
виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у
промисловості
та
розвитку
підприємництва
т. ч. щодо спрощення адміністративних
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням
міської державної адміністрації) не надходило
та закриттям бізнесу)
звернень/пропозицій від суб’єктів господарювання
щодо
спрощення
адміністративних
процедур,
пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям
бізнесу.
У I кварталі 2019 року Департаментом промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) опрацьовувалися отримані наприкінці
2018 року пропозиції щодо проблемних питань
ведення бізнесу та вирішення цих питань на
місцевому та державному рівнях, які в подальшому
будуть
направлені
відповідним
структурним
підрозділам виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для
розгляду їх в установленому порядку
14
Прозоре обговорення проектів регуляторних
2018–2020
На Єдиному веб-порталі територіальної громади міста
актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч.
Києва (https://kyivcity.gov.ua) у січні-березні 2019 року

6

15

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
за
рахунок
залучення
суб’єктів
господарювання міста Києва та їх об’єднань
до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз
затрат і вигід» та М-Тесту)

Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена
(у т. ч. розгляд на експертній групі окремих
скарг підприємців, поданих суб’єктами
підприємництва на дії чи бездіяльність
КМДА)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
оприлюднено 11 проектів регуляторних актів з
відповідними повідомленнями про оприлюднення та
аналізами регуляторного впливу, з яких:
7 – проектів рішень Київської міської ради (із них
4 проекти оприлюднено повторно);
4 – проекти розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
постійно проводиться аналіз регуляторного впливу
стосовно дотримання вимог Методики оцінки витрат
та економічних вигід «cost-benefit analysis» та Мтесту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16.12.2015 № 1151, і у разі необхідності
надавалися розробнику регуляторного акту відповідні
роз’яснення
У I кварталі 2019 року прийнято 4 скарги суб’єктів
підприємницької діяльності, а саме:
 ТОВ «Рінко» та ТОВ «Укртрансрейл» щодо
приведення Правил приймання стічних вод абонентів
у систему каналізації міста Києва, затверджених
розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 12.10.2011 № 1879 у відповідність
до змін, що відбулися в законодавстві України;
 ПП «МАРКОН» щодо демонтажу та вивезення
елементів паркану, воріт будівельного майданчику, а
також баштового крану - моделі Liebherr 91ЕС,
заводський № 35537045, що працював на об’єкті
«Будівництво готельного комплексу із закладами
громадського харчування та паркінгом для легкового
автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16
Подільського району міста Києва»;

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

7

16
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18

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 громадської
спілки
«Київська
асоціація
скрапленого газу» щодо забезпечення ефективної
роботи робочої групи з підготовки пропозицій щодо
визначення критеріїв, розробки правил та норм
розміщення автогазозаправних станцій та пунктів всіх
типів як об’єктів підвищеної небезпеки на території
міста Києва;
 суб’єктів
підприємництва
щодо
надання
інформації на якій стадії погодження знаходиться
проект рішення Київської міської ради «Про
затвердження
Положення
про
проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві».
Зазначені скарги будуть розглянуті у II кварталі
2019 року на засіданні Експертної групи за участі
представників структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), ПрАТ «АК «Київводоканал»
та КП «Київблагоустрій»
У I кварталі 2019 року захід не виконувався

Проведення
опитування
суб’єктів
2018–2020
господарювання щодо пропозицій дерегуляції
господарської діяльності
Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
Розвиток та розширення напрямків діяльності
2018–2020
Для надання допомоги підприємцям з питань ведення
КП «Київський міський бізнес-центр» (у т. ч.
діяльності у столиці функціонує КП «Київський
ремонт приміщення (сума капітальних
міський бізнес-центр». У січні-березні 2019 року
вкладень буде надана додатково, в разі її
Центром укладено 20 договорів з суб’єктами
визначення))
підприємництва на надання офісних, інформаційноконсультативних та інших послуг; надано понад
4,9 тис. консультацій
Проведення консультацій та навчання малого і
2018–2020
У січні-березні 2019 року:
середнього бізнесу з питань провадження
 3 підприємця звернулися за консультаціями та
підприємницької діяльності
роз’ясненнями на гарячу лінію Департаменту
промисловості
та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Реалізація заходу запланована на
II квартал 2019 року

Навчання підприємців заплановано
на II квартал 2019 року

8

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

19

Впровадження інформаційної онлайн-служби
для підприємців з можливістю отримання
переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій
для
відкриття
різних
видів
бізнесу
(віртуальний бізнес-центр)

2018-2020

20

Проведення та участь у заходах взаємодії
бізнесу та влади (форуми, координаційні ради
тощо)

2018–2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 з 3 підприємцями відбулися особисті зустрічі
директора Департаменту та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) у
2018 році проводилася робота з впровадження
проекту створення он-лайн служби для підприємців з
можливістю отримання переліку всіх необхідних
дозволів та ліцензій для відкриття різних видів
бізнесу, основою якого є розроблена та діюча
канадська версія он-лайн служби BizPal.
На даний час Департаментом інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) проведена робота з інтеграції зазначеної
он-лайн
служби
з
Єдиним
веб-порталом
територіальної
громади
міста
Києва
(https://kyivcity.gov.ua)
Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) взято
участь у форумі «Відповідальний діалог бізнесу та
політики», який став першою спробою українських
підприємців об’єднатися та побудувати відкритий
діалог із політиками на передодні виборів, отримати
публічну підтримку від кандидатів і готовність
реалізовувати ініціативу бізнесу (04.03.2019).
Продовжено роботу Координаційної ради з питань
розвитку підприємництва при виконавчому органі
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). У зв’язку з кадровими змінами
проводилася робота з оновлення складу.
Продовжено роботу регіональної ради підприємців у

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

9

21

22

23

24

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва
Організація
та
регулярне
проведення
2019-2020
Київського міського конкурсу бізнес-проектів
та бізнес-планів
Проведення та участь у круглих столах,
2018–2020
навчанні,
бізнес-зустрічах,
семінарах,
тренінгах тощо
Підтримка створення та розвитку об’єктів
2018–2020
інноваційної
інфраструктури
(бізнесінкубаторів, технопарків, програм підтримки
стартапів, коворкінг-центрів)

Надання
фінансово-кредитної
суб’єктам
малого
та
підприємництва в м. Києві

підтримки
середнього

2018–2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
місті Києві. У зв’язку з кадровими змінами
проводилася робота з оновлення складу.
У I кварталі 2019 року проведено 1 засідання
регіональної ради (20.02.2019)
У I кварталі 2019 року захід не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Реалізація заходу запланована на
II квартал 2019 року

У січні-березні 2019 року взято участь у 3 круглих
столах, нараді, засіданні, зустрічі та конференції
У столиці діє розгалужена мережа об’єктів
інфраструктури підтримки підприємництва.
Станом на 01.04.2019 за останніми оперативними
даними Головного управління статистики у м. Києві
налічувалося 5088 об’єктів інфраструктури підтримки
підприємництва,
зокрема:
162 бізнес-центри,
13 бізнес-інкубаторів, 34 технопарки, 433 лізингові
компанії, 268 кредитних спілок, 56 фондів підтримки
підприємництва,
1497 інвестиційних
фондів
і
компаній, 479 інноваційних фондів і компаній,
647 інформаційно-консультативних
установ,
310 громадських об’єднань підприємців, 226 бірж та
963 страхові організації.
Активно співпрацювали з місцевими органами влади
17 установ інфраструктури підтримки підприємництва
(бізнес-центри,
бізнес-інкубатори,
інформаційні
центри сприяння підприємництву)
Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
підготовлено проект рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до Положення про фінансовокредитну підтримку суб’єктів малого та середнього
підприємства у місті Києві, затверджений рішенням

10

25

26

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Проведення
заходів
підприємництва

з

нагоди

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Дня

Завдання 2.4. Розвиток споживчого ринку
Підвищення подальшого рівня якості та
культури
побутового
обслуговування
населення м. Києва шляхом проведення
міського
конкурсу-огляду
суб’єктів
господарювання
сфери
побутового
обслуговування
на
присвоєння
звання
зразкового у м. Києві

2018–2020

2018–2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про
затвердження Положення про надання фінансовокредитної
підтримки
малим
та
середнім
підприємствам у місті Києві», який проходить
погодження в постійних комісіях Київської міської
ради.
Проведено нараду з банками-партнерами та НімецькоУкраїнським фондом з розгляду питань щодо
фінансово-кредитної підтримки малих та середніх
підприємств у місті Києві (20.02.2019).
Також Програму презентовано під час засідання
Комітету підприємців малого та середнього бізнесу
при Торгово-промисловій палаті України (19.03.2019).
Крім того, взято участь у нараді з фінансовокредитними
установами
щодо
вирішення
організаційних питань щодо проведення Третього
фінансового ярмарку для малого та середнього
бізнесу. Організатор заходу виступив Німецькоукраїнський фонд (06.03.2019)
У I кварталі 2019 року робота не виконувалася

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Згідно Указу Президента України
від 05.10.1998 № 1110/98 «Про
день
підприємця»
свято
відзначають щорічно, у першу
неділю
вересня.
Заходи
з
підготовки розпочнуться у травні
2019 року

Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 07.03.2019 № 410 «Про підсумки
проведення міського конкурсу-огляду суб’єктів
господарювання сфери побутового обслуговування на
присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2018 році».
Переможцями міського конкурсу-огляду визначено
11 об’єктів побуту
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Проведення щоквартального моніторингу
об’єктів побуту з метою надання їм
консультативної
та
інформаційнороз’яснювальної допомоги, спрямованої на
дотримання
Правил
побутового
обслуговування та забезпечення участі
підприємств у реалізації міських соціальних
програм
Залучення на споживчий ринок столиці
продовольчих ресурсів шляхом проведення
ярмарків

Підтримка суб’єктів господарювання та
залучення їх до організації торговельного
обслуговування під час загальноміських
заходів, тематичних ярмарків та фестивалів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018–2020

2018–2020

2018–2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
У січні-березні 2019 року обстежено 65 об’єктів
побуту

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення
ярмарків у місті Києві» (зі змінами) у січні-березні
2019 року в місті проведено 570 сезонних та
сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано
близько 15,7 тис. т різної сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів, а саме:
 плодоовочевої продукції – 6,6 тис. т;
 м’яса та м’ясопродуктів – 1,4 тис. т;
 риби та рибопродуктів – 0,9 тис. т;
 інших продовольчих товарів – 6,8 тис. т
У січні-березні 2019 року:
 організовано та забезпечено функціонування
11 стаціонарних закладів ресторанного господарства
під час святкування Водохреща (19.01.2019);
 організовано торговельне обслуговування на
території Меморіального комплексу «Національний
музей історії України у Другій світовій війні» під час
відзначення Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав (створено 52 робочих
місця, 15.02.2019) тощо.
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 28.03.2019 № 549 «Про проведення
фестивалю «Грета рибне місце» на Поштовій
площі, 3».
Організатор
заходу
–
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Сектор 1.2. Інвестиції
Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва
Завдання 1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці
30
Спрощення процедур інвестування в різні
2018-2020
сфери життєдіяльності / економіки міста

31

Розробка концепцій промислового вузла
«Київська бізнес-гавань» та індустріального
парку в складі промислового вузла «Київська
бізнес-гавань»

2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
ТОВ «Хітмейкерс КО» та ПАТ «Київський річковий
порт». Проведення фестивалю заплановано з
20.04.2019 по 15.10.2019

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2018 році проект рішення Київської міської ради
«Про затвердження Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві», прийнятий за
основу рішенням Київської міської ради від
22.02.2018 № 336/4400, у другому читанні 12.07.2018
на пленарному засіданні Київської міської ради не
було прийнято (не набрав необхідної кількості
голосів).
У січні-березні 2019 року в рамках повторного
погодження проекту рішення Київської міської ради
«Про затвердження Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві»:
 опрацьовано
пропозиції
та
зауваження
структурних
підрозділів
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської держаної
адміністрації) до нового Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві;
 забезпечено
оприлюднення
доопрацьованого
проекту рішення Київської міської ради «Про
затвердження
Положення
про
проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві» на офіційному
веб-порталі Київської міської державної адміністрації
https://kyivcity.gov.ua
У 2018 році за 4 земельними ділянками на
вул. Пухівській у Деснянському районі площами
20,86 га, 23,84 га, 22,07 га, 36,91 га комунальним
підприємством «Київське інвестиційне агентство»
24.04.2018 проведено тендер, за результатами якого
17.05.2018 укладено договір з переможцем –
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Завдання 1.2. Просування інвестиційного потенціалу міста
Просування інвестиційного потенціалу міста
2018-2020
шляхом участі у Міжнародній виставці
нерухомості «МІРІМ» (м. Канни, Республіка
Франція), «European Open Days Week» (м.
Брюссель, Королівство Бельгія), Ярмарці
китайських інвестицій за кордоном «China
Overseas Investment Fair COIFAIR» (м. Пекін,
Китай),
Міжнародному
інвестиційному
форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї,

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
комунальним підприємством «Київський міський
центр земельного кадастру та приватизації землі» про
надання послуг з розробки проекту землеустрою щодо
відведення відповідних земельних ділянок.
Проекти землеустрою, розроблені комунальним
підприємством «Київський міський центр земельного
кадастру та приватизації землі» за чотирма
земельними ділянками загальною площею 107,75 га, у
встановленому
порядку
проходять
процедуру
погодження.
У січні-березні 2019 року продовжувались заходи із
забезпечення реалізації даного проекту, зокрема
розпочато процедуру оновлення робочої групи з
питань реалізації проекту створення промислового
вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському
районі» (підготовлено та забезпечено супроводження
проекту розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
держаної
адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 10 лютого
2014 року № 170 «Про утворення робочої групи з
питань реалізації проекту створення промислового
вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському
районі»)

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Взято участь у:
Business for Smart Cities Expocongress (м.Київ, 2931.01.2019);
засіданні Міжнародного Трейд-клубу (м. Київ,
31.01.2019) та проведено презентацію інвестиційних
проектів міста;
Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2019»
(м. Канни, Франція 12-15.03.2019). На виставці Київ
був представлений окремим стендом з насиченою
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

ОАЕ) тощо

33

Забезпечення максимального використання
потенціалу закордонних візитів вищого
керівництва
м. Києва
для
залучення
міжнародної спільноти до інвестування

2018-2020

34

Співпраця з міжнародними рейтинговими
агентствами: Financial Times, Tholons

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
програмою
подій,
серед
яких
інвестиційна
конференція «Kyiv as an Investment Gateway to
Ukraine»;
Глобальному інфраструктурному саміті інвесторів
(м. Берлін, ФРН, 18-19.03.2019 року)
В рамках участі у Міжнародній виставці нерухомості
«МІРІМ-2019» (м. Канни, Франція) було проведено
понад 75 ділових зустрічей та переговорів з
учасниками виставки, зокрема у сфері промоцій та
реалізації міських проектів відбувся обмін досвідом з
організаціями «Invest in Hungary», «Invest in Riga»,
«Invest in Italian cities». Також, під час інвестиційної
конференції «Kyiv as an Investment Gateway to
Ukraine» були представлені основні досягнення КП
«Київське інвестиційне агентство» за останні 3 роки,
яке реалізувало близько 40 проектів на суму 1,5 млрд
грн.
У рамках заходу відвідувачам стенду було
презентовано «Інвестиційний огляд м. Києва», Річний
звіт міста Києва, буклет та відеоролик щодо
економічного та інвестиційного потенціалу столиці
«Invest in Kyiv» та розповсюджено інформацію про
інвестиційні проекти на флеш-накопичувачах

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

За результатами конкурсу видання Foreign Direct
Investment Magazine (видання Financial Times) Київ
увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за
рентабельністю бюджетних інвестицій (Return on
budget investment), а також отримав відзнаку за
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
зниження бюрократії в конкурсі «fDi Strategy Awards»
Завдання 1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста
Імплементація
нового
Положення
про
2018
Проект рішення Київської міської ради «Про
проведення інвестиційних конкурсів у місті
затвердження
Положення
про
проведення
Києві
інвестиційних конкурсів у місті Києві», прийнятий за
основу рішенням Київської міської ради від
22.02.2018 № 336/4400, у другому читанні 12.07.2018
на пленарному засіданні Київської міської ради не
було прийнято (не набрав необхідної кількості
голосів).
Розпочато процедуру повторного погодження в
установленому порядку проекту рішення Київської
міської ради «Про затвердження Положення про
проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві».
Імплементація нового Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у місті Києві буде
здійснюватися після прийняття рішення Київської
міської ради
Формування єдиного публічного реєстру
2018-2020
На веб-порталі «Invest in Kyiv» розміщено 5 (п’ять)
інвестиційних проектів.
нових проектів у найважливіших сферах міського
господарства: соціальній (облаштування мотузкового
парку, створення об'єктів роздрібної торгівлі
продуктами харчування, що користуються найвищим
споживчим попитом у місті Києві), медичній
(будівництво закладу медичного призначення),
спортивній (створення велосипедної мережі «bikesharing»), впровадження ІТ-технологій (будівництво
мережі Wi-Fi) .
Оновлено інформацію щодо зміни статусу інших
проектів
Патронаж після підписання інвестиційного
2018-2020
Протягом січня-березня 2019 року укладено 6
договору та підтримка інвестора з боку міста
додаткових угод до раніше укладених інвестиційних
договорів.
У зв’язку з невиконанням інвестиційних договорів
інвесторам було направлено 2 листа-претензії

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Проект рішення у другому читанні
12.07.2018 не було прийнято (не
набрав
необхідної
кількості
голосів).
Розпочато процедуру повторного
погодження
в
установленому
порядку проекту рішення
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Розвиток «єдиного вікна» для роботи з
інвесторами
на
базі
комунального
підприємства
«Київське
інвестиційне
агентство»

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

39

Розробка стандартів та форм для підвищення
якості підготовки інвестиційних програм і
проектів

2019-2020

40

Проведення
відкритих
інвестиційних конкурсів

2018-2020

та

прозорих

Сектор 1.3. Ринок праці
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва
Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу
41
Підвищення попиту на ринку праці за рахунок
2018-2020
створення
нових
робочих
місць
у
перспективних
секторах
економіки
та
залучення нових роботодавців до міста

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
У січні-березні 2019 року до комунального
підприємства «Київське інвестиційне агентство»
надійшло 9 анкет ініціаторів інвестиційних ініціатив,
за якими розпочато роботу щодо можливості їх
реалізації
Захід не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Розробка стандартів та форм для
підвищення якості підготовки
інвестиційних програм і проектів
буде
здійснюватися
після
імплементації нового Положення
про проведення інвестиційних
конкурсів у місті Києві

Протягом січня-березня 2019 року:
 укладено 4 інвестиційні договори у транспортній
сфері
(облаштування
зупинок
громадського
транспорту, створення мережі перехоплюючих
велосипедних пунктів з прокату, обслуговування та
тимчасового зберігання велосипедів);
 залучено кошти до спеціального фонду бюджету
міста Києва (відповідно до умов укладених
інвестиційних договорів) – понад 1,9 млн грн (17,3%
виконання річного завдання на 2019 рік)

За останніми наявними даними у січні 2019 року в
місті Києві прийнято на роботу на створені нові
робочі місця 8,6 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб –
4,9 тис. осіб, у фізичних осіб – 3,7 тис. осіб.
Протягом
січня–березня 2019 року
роботодавці
проінформували службу зайнятості міста про
наявність 28,3 тис. вакансій, що на 18,4% більше ніж у
відповідному
періоді
2018 року.
За
видами
економічної діяльності: 16,8% вакансій пропонується
в оптовій та роздрібній торгівлі; майже 13% – на
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

42

Сприяння розвитку самозайнятості мешканців

2018-2020

43

Проведення інформаційно-роз’яснювальних
кампаній серед роботодавців з питань
компенсації витрат на сплату єдиного
соціального внеску за працевлаштування
безробітних

2018-2020

44

Проведення моніторингу створення нових
робочих місць за рахунок реалізації
інфраструктурних та інвестиційних проектів
міста

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
транспорті та у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування; 10,6% – у сфері
державного управління й оборони; а також 8,8% – на
підприємствах
та
установах
переробної
промисловості.
Станом на 01.04.2019 у базі даних столичної служби
зайнятості налічувалося 12,1 тис. вакансій. Середній
розмір заробітної плати за вакансіями становив
7,4 тис. грн
З метою розвитку підприємництва безробітні
громадяни
проходять
навчання
з
основ
підприємницької діяльності за сприяння міської
служби зайнятості.
Протягом січня–березня
2019 року проходили
відповідну професійну підготовку 69 безробітних;
34 особи з числа безробітних скористалася своїм
правом та отримали одноразову виплату допомоги по
безробіттю
для
організації
підприємницької
діяльності
Київським міським центром зайнятості у січніберезні 2019 року проведено: 218 семінарів для
роботодавців;
10 зустрічей
роботодавців
з
претендентами; 10 презентацій роботодавців; 46 мініярмарків вакансій; 11 днів відкритих дверей
роботодавця; понад 1,8 тис. відвідувань роботодавців,
до участі в яких залучено 3,5 тис. роботодавців.
Протягом січня–березня 2019 року працевлаштовано
158 безробітних на нові робочі місця з наданням
компенсації єдиного внеску роботодавцям
Передпроектними пропозиціями, які розроблені
КП «Київське інвестиційне агентство» та опрацьовані
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), протягом І кварталу
2019 року здійснювалася підготовка пропозицій до
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4
умов конкурсів, згідно з якими передбачається
створення нових робочих місць в рамках реалізації
наступних проектів:
 «Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в
місті Києві» - орієнтовна кількість робочих місць 13
одиниць;
 «Облаштування спортивних майданчиків на
території парку «Нивки» - орієнтовна кількість
робочих місць 5 одиниць;
 «Облаштування мотузкового парку на території
парку «Позняки» у Дарницькому районі» - орієнтовна
кількість робочих місць 8 одиниць.
На
сьогодні
триває
процедура
проведення
інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для
реалізації зазначених проектів.
На виконання інвестиційних договорів про створення
об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними
виробами, що користуються найвищим споживчим
попитом у місті Києві, укладених за результатами
інвестиційного конкурсу (замовник – Департамент
промисловості
та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)),
станом
на 01.04.2019 в столиці функціонує 190 об’єктів
роздрібної торгівлі, в яких створено додатково
959 робочих місць
Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці
Розвиток комунікацій між учасниками ринку
2018-2020
У
січня-березні
2019 року
суб’єктами
праці (центрами зайнятості, роботодавцями,
господарювання,
які
надають
послуги
з
освітніми
закладами,
суб’єктами
посередництва у працевлаштуванні, надано майже
господарювання, які надають послуги з
0,3 тис. інформаційних консультацій. Станом на
посередництва
у
працевлаштуванні,
01.04.2019 діють 57 договорів про співпрацю між
громадськими організаціями)
міською службою зайнятості та суб’єктами
господарювання.
Протягом звітного періоду з центрами зайнятості
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4
співпрацювало 5,6 тис. роботодавців.
З початку 2019 року міською службою зайнятості
оновлено існуючі та/або ініційовано укладення нових
угод, меморандумів, спільних наказів, планів спільних
дій щодо співпраці з 84 соціальними партнерами.
З метою підвищення ефективності підготовки
робітничих кадрів, налагодження тісної співпраці з
роботодавцями-замовниками робітничих кадрів та
закладами професійної (професійно-технічної) освіти
станом на 01.04.2019 укладено 1797 угод з
1624 підприємствами, установами та організаціями.
На базі навчально-практичних центрів (за галузевим
спрямуванням) закладів професійної (професійнотехнічної) освіти у січні–березні 2019 року проведено:
 засідання круглого столу на тему: «Модернізація
професійної освіти і навчання у сфері легкої
промисловості: проблеми та перспективи підготовки
здобувачів професійних кваліфікацій для швейної
галузі»;
 презентацію Центру з підготовки здобувачів освіти
за професіями «електрозварник ручного зварювання»,
«електрозварник
на
автоматичних
та
напівавтоматичних
зварювальних
машинах,
«зварник» в рамках візиту Голови Європейського
фонду освіти в Україні Чезаре Онестіні;
 за сприяння спілки «Національне галузеве
партнерство в легкій промисловості України «Fashion
Globus Ukraine» 3 заклади професійної (професійнотехнічної) освіти взяли участь у Всеукраїнському
конкурсі професійної майстерності «Прорив легкої
промисловості України»
Міжнародною організацією праці у рамках проекту
«Інклюзивний ринок праці для створення робочих
місць в Україні», який передбачає вдосконалення
механізмів управління ринком праці, розвиток

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

20

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

технологій тощо)
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Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили
Проведення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед роботодавців щодо здійснення
професійного навчання працівників на
виробництві

Забезпечення
організації
професійного
навчання зареєстрованих безробітних

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
професійних навиків та зміцнення соціального
діалогу, з 1 січня 2019 в усіх районних філіях
Київського міського центру зайнятості впроваджено в
роботу Інститут кар’єрного радника, що дозволяє
забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта
служби зайнятості та якісне надання послуг із
планування
кар’єри
з
урахуванням
потреб
роботодавців та можливостей шукачів роботи
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5

З метою інформування роботодавців щодо здійснення
професійного навчання безробітних, зокрема на
виробництві,
фахівцями
служби
зайнятості
проводиться системна робота щодо вивчення (шляхом
анкетування, опитування, тощо) та формування
потреби роботодавців в організації професійного
навчання зареєстрованих безробітних. Результати
опрацьовуються та узагальнюються для формування
навчальних груп.
Протягом січня–березня 2019 року опитано шляхом
анкетування 0,9 тис. роботодавців, 25 з яких готові
співпрацювати зі службою зайнятості у напрямку
організації професійного навчання зареєстрованих
безробітних.
Стажування на підприємствах за відповідний період
пройшли 39 осіб, з яких працевлаштовано 33 особи
Київським міським центром зайнятості у звітному
періоді укладені договори про співробітництво з
13 навчальними закладами міста Києва.
Інформування відвідувачів районних філій Київського
міського центру зайнятості щодо можливості
професійного навчання за направленням служби
зайнятості відбувалося шляхом індивідуальних
консультацій та на офіційному сайті Київського
міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie).
Протягом
січня-березня
2019 року
проходили
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49

Сприяння організації роботи з підтвердження
результатів неформального професійного
навчання за робітничими професіями

2018-2020

50

Ініціювання розробки та впровадження
системи
безперервного
підвищення
кваліфікації, в т. ч. дистанційно

2018-2020

51

Удосконалення
професійної
орієнтації
населення, особливо молоді, на актуальні на
ринку праці професії

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
професійне навчання 0,4 тис. осіб з числа безробітних
Підтвердження результатів неформального навчання
осіб за робітничими професіями виконується
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження порядку
підтвердження
результатів
неформального
професійного навчання осіб за робітничими
професіями».
У січні-березні 2019 року особи для підтвердження
результатів неформального професійного навчання до
міської служби зайнятості не зверталися
До Тематичного переліку науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, що виконуються
комунальною
науково-дослідною
установою
«Науково-дослідний інститут соціально-економічного
розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста
Києва, на 2019 рік включено наукову роботу з
«Розробки та впровадження системи безперервного
підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно».
У I кварталі 2019 року проводився збір та вивчення
матеріалів
Протягом січня-березня 2019 року з метою сприяння
посиленню конкурентоспроможності молодих осіб на
ринку праці спеціалістами служби зайнятості
проведено:
 75 семінарів реального трудового життя (охоплено
2,9 тис. учнів);
 30 семінарів для молоді за темами: «Особливості
зайнятості молоді», «Молодь на ринку праці» та
«Оволодій новою професією» (охоплено 0,3 тис. осіб);
 43 професіографічні екскурсії на підприємства
міста (охоплено 1,1 тис. учнів).
Також, спеціалістами служби зайнятості надано
5,1 тис.
профінформаційних
та
4,3 тис.
профконсультаційних послуг.
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4
Крім того, у звітному періоді:
 розпочато проведення профорієнтаційних заходів
«Світ майбутньої професії», Фестивалю «ПрофFEST2019» (залучено понад 9 тис. осіб) та «Подорож до
країни залізничника» спільно з регіональною філією
«Південно західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
(12.03.2019);
 комунальною установою «Київський молодіжний
центр» організовано роботу відкритої молодіжної
медіа-школи
«Відеоблогер»
(25.03-30.03.2019,
охоплено 200 осіб). Зокрема, у січні–березні
2019 року проведено екскурсії на підприємствах,
установах та організаціях, ділові ігри, майстер-класи,
знайомства з професіями (графічний дизайнер,
журналіст, відеоблогер, біоінформатик (охоплено
понад 500 учнів) тощо
52
Сприяння підвищенню рівня охоплення
2018-2020
Станом на 01.04.2019 у місті Києві проходили
професійним навчанням осіб з інвалідністю
навчання та перекваліфікацію за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів згідно з
укладеними договорами у професійно-технічних,
вищих (I-IV рівнів акредитації) та інших навчальних
закладах 344 особи з інвалідністю.
Протягом січня-березня 2019 року за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
проходили навчання 12 осіб з інвалідністю, зокрема
2 особи проходили стажування на підприємствах.
Закінчили навчання та працевлаштовані службою
зайнятості 8 осіб
Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві
Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні»)
53
Проведення
активної
співпраці
з
2018-2020
В місті активно працюють міська та районні робочі
контролюючими
та
правоохоронними
групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і
органами, сторонами соціального діалогу з
зайнятості населення, до складу яких входять
питань детінізації трудових відносин та
представники фіскальних органів, органів Пенсійного
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фонду, Державної служби з питань праці та органів
Національної поліції України.
У січні–березні 2019 року проведено 22 засідання
робочих груп (комісій), на яких заслухано
118 керівників підприємств та організацій столиці, що
мають невиправдано низький рівень заробітної плати.
За результатами засідань суб’єктам господарювання
рекомендовано вжити відповідних заходів щодо
поступового підвищення заробітної плати до
середнього рівня по місту Києву (за відповідним
видом економічної діяльності) з урахуванням
фінансових можливостей.
За результатами розгляду звернень громадян
інформація щодо фактів виплати неофіційної
заробітної плати або неналежного оформлення
трудових відносин направляється до міських
підрозділів Державної фіскальної служби України,
Державної службі України з питань праці та
Національної поліції України в порядку інформування
та відповідного реагування
Інформація щодо економічних та соціальних переваг
отримання легальних доходів та оформлення
належним чином трудових відносин, забезпечення
участі в системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування, постійно висвітлюється на
Єдиному
веб-порталі
територіальної
громади
міста Києва
(https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_1661
22.html?cat=26) та на сайті Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
(http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-zaktualnyh-pytan.html).
За інформацією Головного управління Державної
фіскальної службі у м. Києві за рахунок проведеної

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

24
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Ініціювання розробки системи економічного
стимулювання до легалізації заробітних плат
(преференції, пільги, податкова амністія тощо)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
індивідуальної роз’яснювальної роботи у січні–
березні 2019 року підвищили рівень заробітної плати
майже 4,4 тис. суб’єктів господарювання (додатково
надійшло до бюджету майже 19,4 млн грн податку на
доходи фізичних осіб)
Департаментом соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготовлено та направлено
заявку комунальній науково-дослідній установі
«Науково-дослідний інститут соціально-економічного
розвитку міста» на включення роботи з «Розробки
системи економічного стимулювання суб’єктів
господарювання до легалізації заробітних плат
(преференцій, пільг, податкових амністій тощо, в
межах чинного правового поля» до Тематичного
переліку
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських
робіт,
що
виконуються
Комунальною
науково-дослідною
установою
«Науково-дослідний інститут соціально-економічного
розвитку міста», за рахунок коштів бюджету
міста Києва, на 2019 рік

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Зазначену роботу до Тематичного
переліку на 2019 рік не включено
(лист КНДУ «Науково-дослідний
інститут соціально-економічного
розвитку міста» від 30.01.2019
№ 050/31-52)

Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин
Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста
56
Інвентаризація земель міста, організація
2018-2019
Головне управління Держгеокадастру у м. Києві
землеустрою та ведення міського земельного
здійснює
реєстрацію
земельних
ділянок
в
кадастру (у т. ч. оновлення Державного
Державному земельному кадастрі відповідно до
земельного кадастру), включаючи розміщення
розроблених технічних документацій із землеустрою
у публічному доступі такої інформації:
щодо інвентаризації земель.
У І кварталі 2019 року:
 укладено 26 договорів оренди земельних ділянок;
 20 додаткових угод;
 зареєстровано 684 кадастрові справи.
При виконанні підготовчих робіт з розробки технічної
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

56.1

- реєстру земель комунальної власності,
договорів
оренди/продажу
землі
(вкл.
оприлюднення повного тексту договорів,
інформації про заборгованість зі сплати
місцевих податків та зборів);

2018-2020

56.2

- реєстру власників/землекористувачів (у т. ч.
орендарів);

2018-2020

56.3

- даних щодо вільних земельних ділянок для
інвестування;

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель комунальної власності міста Києва у березні
2019 року виконано збір та аналіз вихідних даних на
загальну площу 2290 га земель комунальної власності
в межах 230 кадастрових кварталів
Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному
Веб-порталі територіальної громади міста Києва
https://kyivcity.gov.ua.
Зокрема постійно розміщується інформація про:
 орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно
з договорами оренди: землекористувачів, ставки
орендної плати, заборгованість за договорами,
кадастрові номери, термін дії договорів, адреси
ділянок, цільове призначення земельних ділянок,
площа;
 договори оренди земельних ділянок, термін дії
яких закінчився
Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному
Веб-порталі територіальної громади міста Києва
https://kyivcity.gov.ua.
Зокрема постійно розміщується інформація про:
 орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно
з договорами оренди: землекористувачів, ставки
орендної плати, заборгованість за договорами,
кадастрові номери, термін дії договорів, адреси
ділянок, цільове призначення земельних ділянок,
площа;
 договори оренди земельних ділянок, термін дії
яких закінчився
Інформація щодо земельних ділянок, які підлягають
продажу на земельних торгах (аукціонах), та умов їх
проведення розміщена на Єдиному Веб-порталі
територіальної
громади
міста Києва
(https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelndilian
ky/dilianky_shcho_hotuiutsia_do_prodazhu.html/).

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

56.4

- переліку земель, що оподатковуються, у т. ч.
за пільговими ставками;

2018-2020

56.5

- графічного зображення ділянки на основі
топографічних
зйомок
та
просторової
прив’язки
в
масштабах,
передбачених
законодавством України;

2018-2020

56.6

- актуальної фотофіксації земельних ділянок;

2018-2020

56.8

- даних
щодо
цільового
призначення
земельних ділянок (у т. ч. функціональне
призначення на перспективу відповідно до
Генерального плану міста Києва);

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Станом на 01.04.2019 опрацьовувалося 378 вільних
земельних ділянок для продажу на земельних торгах
(аукціоні) права оренди або у власність, за
результатами яких підготовлено та надано до
Департамента економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 19 інвестиційних пропозицій
Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному
Веб-порталі територіальної громади міста Києва
https://kyivcity.gov.ua.
Зокрема постійно розміщується інформація про:
 орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно
з договорами оренди: землекористувачів, ставки
орендної плати, заборгованість за договорами,
кадастрові номери, термін дії договорів, адреси
ділянок, цільове призначення земельних ділянок,
площа;
 договори оренди земельних ділянок, термін дії
яких закінчився
Сформовані земельні ділянки реєструються у
Державному
земельному
кадастрі
Головним
управлінням Держгеокадастру у м. Києві.
Інформація про зареєстровані земельні ділянки у
Державному
земельному
кадастрі
є
загальнодоступною для перегляду для всіх бажаючих
в мережі Інтернет на Публічній кадастровій карті
України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta)
Матеріали фотофіксації долучаються до кадастрових
справ, які передаються Київській міській раді для
передачі земельних ділянок у власність, оренду,
поновленні договорів оренди земельних ділянок
Інформація щодо цільового призначення земельних
ділянок розміщена на Єдиному Веб-порталі
територіальної
громади
міста
Києва
(https://old.kyivcity.gov.ua/news/61396.html)

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

27

№
1
56.9

56.10

56.11

57

58

59

Назва завдання/заходу Програми

- інформації
забудову;

про

2
визначену

площу

під

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

- інформації про форму права власності
(власник, користувач) як на землю, так і на
об’єкти нерухомого майна за затвердженою
системою показників;
- оціночної вартості земельної ділянки тощо

2018-2020

Вдосконалення процедур надання земельних
ділянок для будівництва (вкл. оформлення
права користування земельними ділянками,
орендні
відносини
та
удосконалення
функціонування ринку земель)
Розробка
проекту
землеустрою
щодо
встановлення межі міста Києва

2018

Стимулювання ефективного використання
земель та отримання плати в об’єктивному
розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди
земель під об’єктами нерухомості до
викупу/суперфіцію, у т. ч.:

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Інформація про визначену площу під забудову
розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної
громади
міста
Києва
(https://old.kyivcity.gov.ua/news/61396.html)
Інформація про користувачів земельних ділянок
розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної
громади
міста
Києва
(https://old.kyivcity.gov.ua/news/61395.html)
Оціночна вартість земельних ділянок визначається
шляхом виготовлення Департаментом земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на
замовлення користувачів землі довідок про розмір
нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Вказані довідки необхідні для нарахування та сплати
користувачами землі земельного податку або орендної
плати за землю.
У І кварталі 2019 року виготовлено 2440 довідок
Захід виконано у 2018 році

2018-2020

У зв’язку зі зміною законодавства Київською міською
радою прийнято рішення від 06.07.2017 № 772/2934
«Про розроблення проекту землеустрою щодо
встановлення та зміни меж міста Києва»

2018-2020

Департаментом земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготовлено проект Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України», який після доопрацювання та врахування
зауважень
юридичного
управління
апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Не
погоджено
окремими
суміжними
землекористувачами
проект
землеустрою
щодо
встановлення та зміни меж міста
Києва
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

- ефективне
використання
земель
та
отримання плати за землю (у т. ч. орендної
плати);
- комплекс землевпорядних, землеоціночних
робіт і містобудівної документації з
підготовки ділянок до продажу

2018-2020

60

Внесення змін до законодавства у сфері
земельних
правовідносин
з
метою
автоматизації процесів та забезпечення
онлайн-доступу, зокрема реформування та
автоматизація процесів продажу земель / прав
оренди на землю через електронні торги
(аукціони)

2018-2020

61

Синхронізація реєстрів / баз даних (земельний
та містобудівний кадастри)

2018-2020

59.1

59.2

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
міської
державної
адміністрації)
погоджено
Департаментом
фінансів
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та передано на погодження першому
заступнику голови Київської міської державної
адміністрації листом від 01.04.2019 № 006-309
У І кварталі 2019 року надходження від плати за
землю становили 1458,6 млн грн, з них орендна плата
за землю – 849 941,6 тис. грн
У І кварталі 2019 року:
 проводилися землевпорядні, землеоціночні роботи
містобудівної документації з підготовки ділянок до
продажу, розроблено ряд тендерних документацій
щодо предметів закупівлі послуг з підготовки до
продажу ряду земельних ділянок;
 укладалися договори на виконання експертної
грошової оцінки земельних ділянок, призначених для
продажу;
 продано
6
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення
з
розташованими на них об’єктами нерухомого майна.
Отримано коштів від продажу землі у сумі
15 924,83 тис. грн
Захід не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Для автоматизації процесів та
забезпечення
онлайн-доступу,
зокрема
реформування
та
автоматизація процесів продажу
земель/прав оренди на землю через
електронні
торги
(аукціони)
необхідно прийняти відповідні
нормативні акти на рівні держави

Проводився аналіз проекту щодо синхронізації
реєстрів/баз даних (земельного та містобудівного
кадастрів), розроблялися технічні вимоги щодо його
реалізації
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Розробка плану земельно-господарського
устрою території міста (згідно з Генеральним
планом м. Києва)

62

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2020

63

Встановлення меж територій з особливими
режимами
використання
(заповідники,
природоохоронні
території,
прибережні
захисні смуги тощо)

2018-2020

64

Стимулювання формалізації титулів на
земельні ділянки (у т. ч. земельні ділянки
ОСББ), запровадження спрощеного механізму
оформлення права власності на землю
співвласниками багатоквартирного будинку, в
якому утворено ОСББ/ЖБК, за принципом
«Єдиного вікна» з фінансуванням витрат на
підготовку технічної документації з міського
бюджету, у т. ч.:

2018-2020

64.1

- проведення інформаційно-роз’яснювальних
кампаній щодо оформлення земельних ділянок

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Захід не виконувався

Підготовлено проект рішення Київської міської ради
«Про створення ландшафтного заказника місцевого
значення «Осокорківські луки», яким передбачено
створення ландшафтного заказника орієнтовною
площею 148 га на південь від озера Тягле та вулиці
Колекторній в Дарницькому районі.
Проект рішення планується розглянути у ІІ кварталі
2019 року на пленарному засіданні Київської міської
ради
Станом на 01.04.2019 роботи з оформлення права
власності
на
землю
співвласниками
багатоквартирного будинку, в якому утворено
ОСББ/ЖБК не виконувалися.
Порядок передачі безоплатно у власність або в
постійне
користування
співвласникам
багатоквартирного будинку земельних ділянок, на
яких розташовані багатоквартирні будинки (даліПорядок), у відповідності до частини другої статті 42
Земельного кодексу України Кабінетом Міністрів
України не прийнятий.
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) звернувся до Кабінету Міністрів
України про надання інформації щодо стану розробки
та прийняття Порядку (лист від 29.03.2019 № 006-304)
Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з
користувачами земельних ділянок щодо оформлення

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
Відповідно до Міської цільової
програми використання та охорони
земель міста Києва на 20192021 роки, затвердженої рішенням
Київської
міської
ради
від 04.12.2018
№ 29/6280,
проведення заходу заплановано на
2021 рік

Розроблення
документацій
із
землеустрою для оформлення
земельних ділянок здійснюється на
замовлення
співвласників
багатоквартирних будинків, в
якому утворено ОСББ/ЖБК.
Відсутність робіт з оформлення
права
власності
на
землю
співвласниками багатоквартирного
будинку, в якому утворено
ОСББ/ЖБК.
Фінансування витрат на підготовку
технічної документації за рахунок
коштів бюджету м. Києва на
2019 рік не передбачено

30

№
1

64.2

Назва завдання/заходу Програми
2
(у т. ч. для ОСББ/ЖБК);

- визначення меж земельних ділянок окремих
будинків в кварталах житлової забудови

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
земельних ділянок (поновлення договорів оренди
земельних ділянок), зокрема ОСББ/ЖБК. А саме,
направлялися листи з роз’ясненням питання
необхідності оформлення земельних ділянок та
поновлення договорів оренди земельних ділянок
За результатами опрацювання переліку земельних
ділянок під об’єктами нерухомості комунальної
власності оголошено публічні закупівлі з надання
послуг за темою: «Розробка технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва
по об’єктах комунальної власності (об’єкти житлового
фонду)».
Однак, торги були скасовані у відповідності до статті
31 Закону України «Про публічні закупівлі».
Відповідно до наданої інформації відповідальних осіб.
Разом з тим, документація щодо інвентаризації
вносилася до міського земельного кадастру після її
розробки на замовлення зацікавлених осіб

Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади
Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик
65
Розробка та затвердження Генерального плану
2018-2019
Роботи щодо розробки Генерального плану м. Києва
Києва, а також відповідної містобудівної
призупинені.
документації (у т. ч. планів зонування,
У І кварталі 2019 року проведено 5 громадських
детальних планів територій) з урахуванням
обговорень із стратегічної екологічної оцінки ДПТ
наявних галузевих концепцій розвитку і
європейських норм/стандартів в галузі сталого
міського планування та будівництва
66
Здійснення
аналізу/
аудиту
проекту
2018-2019
КО «Інститут Генерального плану м. Києва» направив
Генерального плану м. Києва до 2025 року із
основні положення проекту нового Генерального
залученням
міжнародних
(німецьких)
плану м. Києва менеджеру програми Ради Європи
експертів
(лист від 12.03.2019 № 01-767) з метою здійснення
аналізу Генерального плану м. Києва до 2025 року
67
Розробка і впровадження механізмів участі
2018-2020
При Департаменті містобудування та архітектури
громадськості у прийнятті містобудівних
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

На сьогодні відсутня можливість
визначити належного користувача
земельних ділянок, точні площі та
межі земельних ділянок, як
наслідок неможливо оформити
право користування земельними
ділянками

Відсутність погодження історикоархітектурного опорного плану
міста
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69

70

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
рішень відповідно до сучасних європейських
практик

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
міської державної адміністрації) діє архітектурномістобудівна рада, на засіданнях якої за участю
представників
громадськості
розглядаються
містобудівна та проектна документація і надаюся
рекомендації з питань планування, забудови та іншого
використання
територій
відповідному
органу
містобудування та архітектури.
В обов’язковому порядку проводяться громадські
слухання, підлягають розробленню проекти детальних
планів територій та інша містобудівна документація,
що
забезпечує
взаємодію
між
інститутами
громадського суспільства та органами державної
влади, обговорення детальних планів територій
(відповідно до ст. 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»)
Планування міських просторів та розташування
об'єктів архітектури здійснювалося на підставі діючих
державних будівельних норм:
 Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

Впровадження сучасної нормативної та
законодавчої бази планування міських
просторів, зокрема, створення київського
стандарту та бібліотеки типових елементів
міського середовища для підвищення якості
міського планування з урахуванням потреб
громади та сучасних європейських практик.
Запровадження конкурсного проектування в
галузі розробки містобудівної документації,
архітектурного планування та об’єктів
ландшафтної архітектури

2018-2020

2019

Захід не виконувався

Впровадження
процедури
стратегічної
екологічної оцінки та інших видів експертиз і
оцінок,
передбачених
європейським
законодавством, при розробці Генерального
плану м. Києва

2020

Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відсутня затверджена методика на
державному рівні конкурсного
проектування в галузі розробки
містобудівної документації та
архітектурного планування
Здійснення
стратегічної
екологічної оцінки планується в
рамках розробки Генерального
плану міста Києва до 2025 року,
яка наразі призупинена у зв’язку з
відсутністю погодженого історикоархітектурного опорного плану
міста
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Розробка Концепції збереження та розвитку
ландшафтів м. Києва

71

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2020

72

Розробка Концепції просторового розвитку
м. Києва (включаючи сучасні принципи
забудови міста, дотримання заходів безпеки,
організації
покращення
зв’язаності
середовища та якості рекреацій), зокрема:

2018-2020

72.1

- визначення
інструментів
добудови
проблемних житлових будинків/довгобудів (у
т. ч. за участю комунальних підприємств) та їх
добудова;

2018-2020

72.2

- розробка та поетапна реалізація програми
комплексної
реконструкції
кварталів
застарілої житлової забудови («хрущовки»,
панельна
забудова
першого
періоду
індустріального домобудування тощо)

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
Розробка
Концепції
передбачається після проведення
інвентаризації земель міста Києва

Розроблено структуру містобудівної Концепції
Київської агломерації, включаючи сучасні принципи
просторового
розвитку
прилеглих
поселень,
розміщення об'єктів спільних інтересів, покращання
транспортних зв'язків та якості навколишнього
середовища,
яку
розглянуто
на
засіданні
спеціалізованої підгрупи та передано на розгляд
експертам Ради Європи з метою отримання їх
рекомендацій
Проводився
збір
інформації,
організація
та
проведення, у межах наданих повноважень, виїзних
нарад, засідань робочих груп та комісій за участю
зацікавлених сторін з метою напрацювання алгоритму
подальших дій щодо визначення інструментів
добудови проблемних житлових будинків/довгобудів.
Комунальними підприємствами, підпорядкованими
Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), продовжувалася
добудова житлового будинку на: вул. Теремківська, 3
(КП «Спецжитлофонд»). У І кварталі 2019 року
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» отримано сертифікат
відповідності закінченого будівництва об’єкта на
вул. Пасхаліна, 17 (вул. Ілліча, 17)
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.07.2017 № 828 Департамент
будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) визначено замовником
розробки
проекту
Програми
комплексної
реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Розробка
ландшафтного
плану
міста,
проведення інвентаризації ландшафтів.

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
житлового фонду в місті Києві (далі – Програма).
Визначено основні завдання проекту Програми та
продовжувався збір інформації для її підготовки
Реалізація заходу запланована з 2020 року.

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Реалізація заходу буде здійснена
після затвердження Генерального
плану м. Києва

Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору
Впровадження
інформаційно-аналітичних
2018-2020
Департаментом містобудування та архітектури
інструментів
прийняття
управлінських
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
містобудівних рішень (у т. ч. ведення
міської державної адміністрації) укладено договір від
містобудівного
кадастру,
оновлення
07.08.2018 № 08/2018 з ТОВ «ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ»
інформаційних
ресурсів
містобудівного
на
надання
послуг
«Модернізація
міської
кадастру, моніторинг забудови, інструменти
інформаційно-аналітичної
системи
забезпечення
аналізу ефективності використання міських
містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр
територій, поточного стану та динаміки
м. Києва» Етап І»). Термін дії договору до 31.12.2019.
розвитку
інфраструктури,
моделювання
На сьогодні виконано роботи за підетапом 1.2
містобудівної ситуації тощо)
етапу І проекту «Модернізація міської інформаційноаналітичної системи забезпечення містобудівної
діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр
м. Києва» на суму 1614,5 тис. грн
Інвентаризація об’єктів міського простору та
2018-2020
Перелік діючих договорів оренди, орендодавцем за
розвиток системи містобудівного кадастру,
якими виступає Департамент комунальної власності
включаючи розміщення у публічному доступі
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
актуальної інформації про продаж / оренду
(Київської
міської
державної
адміністрації),
об’єктів
комунальної
власності
(вкл.
розміщено на офіційному сайті Департаменту
оприлюднення повного тексту договорів,
(http://www.gukv.gov.ua/ оренда – діючі договори–
інформації про заборгованість зі сплати
оренди).
місцевих податків та зборів тощо), зокрема,
Питання оприлюднення повного тексту договорів
розробка вимог та регламентів технічної
оренди реалізовуватиметься після введення в дію
взаємодії між інформаційними системами
інформаційно-аналітичної
системи
«Управління
майновим комплексом територіальної громади міста
Києва».
Інформація про укладені договори купівлі-продажу із
зазначенням номеру, дати договору, покупця та
предмету
договору,
акту
приймання-передачі
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

76

Забезпечення розвитку наявної і створення
нової соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури
(а
не
надмірного
використання ресурсу існуючої), зокрема,
розроблення Комплексної схеми транспорту
м. Києва,
з
врахуванням
висновків
Інтегрованого плану розвитку транспортної
інфраструктури міста Києва

77

Створення та оновлення топографічної основи

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
розміщується
на
сайті
Департаменту
http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/
У 2018 році розпочато роботи з розробки
Комплексної схеми транспорту міста Києва
відповідно до договору, укладеного Департаментом
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з КО «Інститут Генерального плану
м. Києва»,
щодо
надання
послуг
«Розробка
Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі
інтегрованого
плану
розвитку
транспортної
інфраструктури міста Києва та його приміської зони»
від 19.12.2017 № 131/ГПмд-17. Термін дії договору –
до 31.12.2019.
У І кварталі 2019 року проводилася робота над
ІІІ етапом з розробки Комплексної схеми транспорту
м. Києва.
Розпочато роботу над розробками:
 пп 3.3 – прогнозованої транспортної моделі (на
розрахунковий період-етап 20 років);
 пп 3.4 – прогнозованої
транспортної
моделі
(І черга будівництва-етап 7 років, та перспектива-етап
40-50 років);
 пп 3.5 – варіантів прогнозованої транспортної
системи (міський пасажирський транспорт);
 пп 3.6 – варіантів прогнозованої транспортної
системи (магістральної вулично-дорожньої мережі).
Роботи виконувалися відповідно до календарного
плану
У 2018 році періоді Департаментом містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
укладено договір з КО «Інститут Генерального плану
м. Києва» від 19.04.2018 № 1426Т18 про надання
послуг з оновлення цифрової топографічної основи

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

35

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

78

Реформування інституту пайової участі у
створенні
інженерно-транспортної
та
соціальної інфраструктури

2018-2020

79

Удосконалення
процедур
отримання
замовниками документів, що дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт,
прийняття
в
експлуатацію
закінчених
будівництвом об’єктів (зокрема, з питань
безпеки та цивільного захисту, супутніх
документів та процедур)

2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
М1:2000 та М1:10000. Термін дії договору – до
31.12.2019.
За І квартал 2019 року:
 виконано та профінансовано роботи пп. 1.1, 1.2
етапу I Комплексу вишукувань наземними методами
для
забезпечення
«Оновленню
цифрової
топографічної основи М1:2000 та М1:10000» на
суму 1620,1 тис .грн;
 розпочато роботу над п. 1.3;
 виконано роботи ІІ етапу;
 опрацьовувалися Департаментом містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
матеріали
до
III
етапу
щодо
приведення
(трансформації) наявних інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру до державної геодезичної
системи координат УСК-2000 (МСК-80)
Відповідно до рішення Київської міської ради
від 13.09.2018 № 1370/5434 «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 15 листопада
2016 року» № 411/1415 «Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури
міста Києва», у період з 01.01.2019-31.12.2019
застосовуватимуться понижуючі коефіцієнти на рівні
0,80 для нежитлових площ, за умови, що об’єкт
будівництва розташований на земельній ділянці, яка
належить замовнику на праві власності
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

36

80

81

82
83

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Ініціювання змін до державних будівельних
норм з метою забезпечення їх відповідності
сучасним вимогам
Оприлюднення
інформації
щодо
всіх
документів забудовників, необхідних для
створення об’єктів будівництва (у т. ч.
дозволи на будівництво, містобудівні умови та
обмеження,
проектно-кошторисна
документація тощо), зокрема, оприлюднення
документів на офіційному сайті Державної
архітектурно-будівельної інспекції України –
www.dabi.gov.ua

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відповідно
до
Порядку
ведення
реєстру
містобудівних умов та обмежень, затвердженого
наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
від 31.05.2017 № 135, електронна скан-копія
примірника містобудівних умов та обмежень є
документом
безстрокового
зберігання,
доступ
користувачів до даних Реєстру здійснюється через
веб-сайт уповноваженого органу містобудування та
архітектури або його сторінку на офіційному веб-сайті
органу влади, при якому він утворений.
На сайті Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) https://kga.gov.ua/
розміщено відомості щодо документів про присвоєння
поштових адрес новозбудованим об’єктам нерухомого
майна
Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва
Запровадження дієвої системи архітектурно2020
Реалізація заходу запланована з 2020 року
будівельного контролю.
Ініціювання
законодавчих
змін
щодо
2018-2020
У 2018 році Департаментом земельних ресурсів
посилення
відповідальності
(у
т. ч.
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
матеріальної) за неоформлення користування
міської державної адміністрації) підготовлено
земельними ділянками, самовільне зайняття
пропозиції щодо внесення змін до Податкового
ділянок і самочинне будівництво, а також
кодексу України.
наділення
місцевих
органів
влади
Законопроект № 7363 «Про внесення змін до
додатковими
повноваженнями
щодо
Податкового кодексу України та деяких законодавчих
здійснення контролю
актів України щодо стимулювання створення та
діяльності дрібних фермерських господарств і
деконцентрації повноважень у сфері земельних
відносин», розглянуто Верховною Радою України
06.02.2018. Законопроект не прийнято.
2018-2020
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

84

Запобігання
прийняттю
сумнівних
/
протизаконних рішень КМР / структурними
підрозділами КМДА (вплив міського голови
на ці процеси, зокрема через механізм вето)

2018-2020

85

Виявлення та повернення самовільно зайнятих
ділянок, приведення їх в стан, придатний для

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією)
щомісячно
Кабінету
Міністрів
України
направляються пропозиції щодо змін законодавства,
зокрема з питань земельних відносин
Проекти рішень Київської міської ради та
розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
постійно перевіряються на відповідність вимогам
чинного законодавства.
Департаментом внутрішнього фінансового контролю
та аудиту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) відповідно
до п. 6.3 розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.10.2017 № 1316 «Про внесення
змін до розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 «Про
деякі
питання
функціонування
Інформаційноаналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит»
здійснювався аналіз розроблених Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) проектів рішень Київської міської ради
щодо набуття та припинення прав на землю
фізичними та юридичними особами.
Протягом січня-березня 2019 року до підготовлених
проектів рішень Київської міської ради щодо набуття
та припинення прав на землю фізичними та
юридичними особами надано 3 листи із зауваженнями
та пропозиціями, які розглядалися в установленому
порядку
Постійно проводяться перевірки з метою виявлення та
повернення самовільно зайнятих ділянок.

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

38

№
1

86

87

88

Назва завдання/заходу Програми
2
подальшого використання.

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Реалізація містобудівного моніторингу та
розвиток Центру моніторингу забудови міста
Києва
Розвиток потенціалу міської громади щодо
контролю порушень за допомогою сучасних
технологій (мобільні додатки, електронний
портал тощо)

2018-2020

Вдосконалення орендних відносин у сфері
землекористування шляхом забезпечення прав
міста

2018-2020

2018-2020

Сектор 1.5. Туризм
Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів
Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру
89
Розробка маркетингової програми розвитку
2019-2020
туризму в м. Києві
90

Забезпечення подальшого наповнення та
просування туристичного порталу, лістинг
міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Матеріали за результатами таких перевірок
направляються до компетентних органів (зокрема
правоохоронних) для притягнення винних осіб до
відповідальності
Продовжує функціонування Міжвідомчий центр
моніторингу
забудови
міста
(http://monitor.mkk.kga.gov.ua/)
Діє електронний ресурс інформаційно-аналітична
система «Майно» (https://gis.kievcity.gov.ua/), який є
комплексом програмних, технічних та інформаційних
засобів автоматизації процесів збирання, обліку,
актуалізації та використання даних. Зокрема в даній
системі розміщено інформацію щодо самочинного,
законного будівництва, дозвільні документи на
будівництво тощо
У І кварталі 2019 року надходження від орендної
плати за:
 землю становили 849,9 млн грн;
 укладено 26 договорів оренди земельних ділянок
та 20 додаткових угод.
Департаментом земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснювалося постійне
інформування правонабувачів щодо вжиття ними
необхідних заходів для оформлення права оренди
земельних ділянок

У І кварталі 2019 року захід не виконувався
У І кварталі 2019 року захід не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Фінансування
міста Києва
передбачено
Фінансування
міста Києва
передбачено

робіт із бюджету
у 2019 році не
робіт із бюджету
у 2019 році не

39

91

92

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
для мандрівників і туроператорів
Просування туристичного потенціалу та
бренду міста шляхом проведення PR-заходів
та участі у міжнародних туристичних подіях
(ярмарках, конференціях тощо)

Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму
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

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

2018-2020

У І кварталі 2019 року взято участь у 3 міжнародних
виставкових заходах, а саме:
 IMTM2019
(м. Тель
Авів,
Ізраїль,
12.02-13.02.2019);
 ITBBerlin2019
(м. Берлін,
Німеччина,
06.03-10.03.2019);
 UITT2019 «Україна – подорожі та туризм»
(м. Київ, Україна, 27.03–29.03.2019)

2018-2020

У столиці України проводилися різноманітні
туристично-привабливі
події
відповідно
до
Щорічного єдиного календаря культурно-масових
подій міста Києва (розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 14.07.2017 № 842).
На офіційних туристичних он-лайн ресурсах Києва
(Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та
промоцій Київської міської державної адміністрації,
www.visitkyiv.travel) здійснювалася інформаційна
підтримка масштабних заходів та туристичнопривабливих подій, що проводилися протягом І
кварталу 2019 року, з метою популяризації та
привернення до них уваги киян і гостей міста, а саме:
 Новий рік між двома дзвіницями (19.12.201814.01.2019);
 Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019 (07.04.2019);
 XVI Міжнародний фестиваль документального
кіно про права людини Docudays UA-2019 (2230.03.2019).
Забезпечено підписання між виконавчим органом
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
та
компанією
INTERKULTUR
Mangement GmbH Меморандуму про проведення
Міжнародних Хорових Змагань (International Choir

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Competition) у серпні 2020 року (05.03.2019)
У І кварталі 2019 року захід не виконувався

Створення офіційного конвеншн-бюро міста,
2019-2020
презентація ділового потенціалу столиці на
міжнародній арені
94
Створення умов для розвитку сучасних видів
2019-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
туризму (у т. ч. весільного туризму,
гастрономічного туризму тощо)
Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів
Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури
95
Облаштування пішохідних зон, туристично
2018-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
привабливих місць та зон відпочинку, зупинок
туристично-екскурсійного транспорту в центрі
міста
96
Забезпечення основних туристичних місць
2018-2020
Проведено
огляд
та
фотофіксацію
об’єктів
навігацією та об’єктами санітарно-гігієнічного
туристичної навігації для її подальшого оновлення
призначення
97
Створення
туристичних
центрів
та
2018-2020
Забезпечено
функціонування
2
туристичновстановлення
терміналів
з
метою
інформаційних центрів у міжнародних аеропортах
інформаційного супроводу туристів
«Київ ім. І. Сікорського» та «Бориспіль».
Опрацьовувалися
питання
щодо
створення
Туристично-інформаційного
центру
(ТІЦ)
в
адміністративному
комплексі
за
адресою
вул. Хрещатик, 36.
Підготовлено
тендерну
документацію щодо закупівель обладнання для ТІЦ
Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів
98
Створення та забезпечення роботи гарячої
2018-2020
Забезпечувалося функціонування гарячої телефонної
телефонної лінії, служби юридичної та
лінії та юридичної підтримки туристів «61-16».
інформаційної допомоги туристам у місті
На телефонну лінію надійшло 737 звернень (з початку
Києві
роботи лінії)
99
Створення
додатків
для
персональних
2018-2020
Мобільний додаток Kyivcityguide створено, до якого
пристроїв з метою отримання туристичних
інтегровано 16 екскурсій.
маршрутів та інформації (у т. ч. мобільного
Зазначений мобільний додаток завантажили 7 тис.
додатка «Kyiv City Guide»)
користувачів. Проводилася робота щодо його
підтримки
100
Створення єдиної туристичної ID-картки гостя
2018-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
93

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
Фінансування
міста Києва
передбачено
Фінансування
міста Києва
передбачено

робіт із бюджету
у 2019 році не
робіт із бюджету
у 2019 році не

Фінансування робіт із бюджету
міста Києва у 2019 році не
передбачено

У м. Києві діє комерційний проект

41

№
1

Назва завдання/заходу Програми

2
столиці та налагодження співпраці з
міжнародними туристичними картковими
системами та програмами
Завдання 2.3. Розвиток туристичної пропозиції
101
Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка
порядку надання екскурсійних послуг,
розширення та вдосконалення тематики
екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація
екскурсоводів
та
гідів-перекладачів,
координація
діяльності
та
підтримка
громадських
об’єднань
екскурсійних
працівників)
102
Інвентаризація
об'єктів
туристичнорекреаційного значення

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2019-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

У І кварталі 2019 року проведено 4 робочі зустрічі у
рамках співпраці та консультацій з асоціаціями,
спілками туристичної та екскурсійної сфер та іншими
громадськими об’єднаннями щодо створення дієвого
механізму координації та контролю за якістю надання
екскурсійних
послуг
(громадська
спілка
«Всеукраїнська
асоціація
гідів»,
громадська
організація «Ліга екскурсоводів м. Києва»)
У І кварталі 2019 року захід не виконувався

Завдання 2.4. Підвищення рівня безпеки
Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe
2018-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
& Nice»
104
Створення роз’яснювального довідника по
2019-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
роботі з іноземними туристами та проведення
відповідних навчань для поліції Києва
Оперативна ціль 3. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму
Завдання 3.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів
105
Внесення змін до законодавчих актів щодо
2019-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
направлення
коштів,
отриманих
від
справляння туристичного збору, на розвиток
туристичної сфери
103

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
Картки туриста м. Києва, тому
відсутня необхідність створення
комунального продукту

Інвентаризацію
основних
туристично-рекреаційних об’єктів
проведено у 2016 році.
У 2019 році проведення робіт із
інвентаризації зазначених об’єктів
не передбачається
Друк буклетів «KyivSafe&Nice» у
2019 році не передбачається
Фінансування робіт із бюджету
міста Києва у 2019 році не
передбачено

Пропозиції подано у 2018 році до
проекту Закону України від
20.04.2018 № 8317 «Про внесення
змін до Закону України «Про
туризм»
щодо
удосконалення
державної політики у сфері
туризму», який знаходить на
розгляді Верховної Ради України

Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичної сфери
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№
1

Назва завдання/заходу Програми

2
Завдання 4.1. Обмін досвідом та співпраця
106
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)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Спільно
з
Департаментом
інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) розроблений опис процесу ведення та
відображення інформації про заклади розміщення на
відокремленому веб-порталі територіальної громади
м. Києва для створення на мапі ІАС «Майно» шару
«Заклади
розміщення»
та
подальшого
його
адміністрування.
На сторінці Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), єдиного веб-порталу
територіальної громади м. Києва, розміщено «Перелік
податкових агентів, які справляють туристичний збір»
(https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_1
50/upravlinnya_turizmu_ta_promotsiy/File_1551944947_
303384/)
(розпорядження
виконавчого
органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)
від 31.01.2019 № 173)
107
Організація співпраці та обміну досвідом
2018-2020
Відповідно до рішення Київської міської ради від
щодо розвитку туристичної галузі з
18.12.2018 № 470/6521 «Про затвердження Міської
міжнародними туристичними організаціями
цільової програми розвитку туризму в місті Києві на
(зокрема, ЮНВТО), іншими містами України
2019-2021 роки» ведеться підготовча робота
та світу
(переговори; опрацювання договорів, статуту;
відкриття рахунків тощо) щодо вступу до
міжнародних організацій «ICCA» та «European Cities
Marketing».
Завдання 4.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста
108
Проведення маркетингових досліджень з
2018-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
метою визначення якості послуг підприємств
готельного господарства, кількісних та
якісних показників туристичних потоків
109
Вдосконалення системи збору та обробки
2019-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
статистичних даних, проведення аналізу і

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

2018-2020

Фінансування робіт із бюджету
міста Києва у 2019 році не
передбачено
Фінансування робіт із бюджету
міста Києва у 2019 році не
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№
1

Назва завдання/заходу Програми
2
планування туристичної діяльності

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
передбачено

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури
Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури
110
Визначення та впровадження ефективних
2018-2020
З метою впровадження ефективних механізмів
механізмів управління теплоенергетичним
управління теплоенергетичного комплексу м. Києва у
господарством міста Києва з метою
І кварталі 2019 року:
забезпечення
мешканців
якісними
та
 підписано
21.03.2019
Меморандум
між
доступними
комунальними
послугами
виконавчим органом Київської міської ради (Київська
(удосконалення управлінських процесів у
міська
державна
адміністрація),
сфері теплопостачання)
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», Європейським банком
реконструкції
та
розвитку
(далі – ЄБРР) та Міжнародною фінансовою
корпорацією, Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID), в рамках якого планується
впровадити програмно-апаратний комплекс SCADA,
що забезпечить високий контроль роботи обладнання
всього теплового комплексу м. Києва.
Наразі завершується підготовка технічного завдання
для
впровадження
SCADA
на
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Запустити комплекс в
роботу планують до кінця 2020 року
111
Ініціювання розробки на національному рівні
2018-2020
Законом України «Про внесення змін до Закону
нових методів тарифоутворення (у т. ч.
України «Про теплопостачання» щодо стимулювання
стимулюючих) та участі міста Києва у
виробництва теплової енергії з альтернативних
пілотних проектах щодо їх впровадження
джерел
енергії»
передбачено
встановлення
стимулюючих
тарифів
теплопостачальним
підприємствам на теплову енергію, вироблену з
альтернативних джерел, для потреб бюджетних
установ та населення, на рівні 90% тарифу на теплову
енергію, вироблену з газу для потреб бюджетних
установ та населення.
На виконання вимог цього Закону протягом

44

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

112

113

Енергетичне господарство
Модернізація теплогенеруючих потужностей
та ліквідація малоефективних

Ремонт, оновлення та розбудова електричних і
теплових інженерних мереж (включаючи
оптимізацію схеми енергопостачання міста)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2019

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
січня-березня 2019 року прийнято 6 розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо встановлення
тарифів на теплову енергію, вироблену на установках
з використанням альтернативних джерел енергії, для
потреб населення та бюджетних установ

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Реконструкція центрального теплового пункту на
Харкiвському
шосе,
148-б
з
влаштуванням
iндивiдуальних теплових пунктів та реконструкцiєю
iнженерних мереж – завершується коригування
кошторисної документації в частині благоустрою
території, після чого буде проведено конкурсні торги
з визначення виконавця робіт
Програмою економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) (далі – Програма) у 2019 році передбачено
заходи з реконструкції 11 об’єктів теплових мереж,
на яких заплановано здійснити заміну 9196,3 м
теплової мережі (у двотрубному вимірі), та
капітального ремонту теплових мереж на 29 об’єктах.
Загальна довжина трубопроводів всіх діаметрів в
двотрубному вимірюванні згідно з технічним
завданням, яке планується перекласти, становитиме
21245,00 метрів. Протягом звітного періоду 2019 року
велася робота з укладання договорів на розробку
проектно-кошторисної документації та коригування
існуючих проектів.
Крім того, Програмою передбачено проведення:
 реконструкції центрального теплового пункту
(далі – ЦТП) на просп. Соборності, 16-Б – проектнокошторисна документація розроблена та проходить
експертизу;
 будівництво ТМ для приєднання до центральних
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

114

115

116

Впровадження інтелектуальних механізмів
прогнозування споживання енергоресурсів з
метою скорочення надмірної генерації
(інформаційно-аналітичні
системи
та
програмні комплекси для прогнозування
споживання)
Водопостачання та водовідведення
Реконструкція Бортницької станції аерації.

Заміна і санація зношених, а також розбудова
нових водопостачальних мереж (включаючи
оптимізацію схеми водопостачання міста)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2020

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
теплових мереж ПАТ «Київенерго» житлових
будинків №№26, 28 на вул. Чистяківська –
здійснювалося погодження схеми та обсягів
благоустрою території будівництва;
 реконструкцiї ЦТП по вулиці Береттi, 14 та 10-А –
проектно-кошторисна документація розроблена та
проходить експертизу
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

В рамках кредитної угоди між урядами України та
Японії проходить реалізація проекту з реконструкції
Бортницької станції аерації.
У січні-березні 2019 року Японське агентство
міжнародного співробітництва погодило тендерну
документацію з міжнародної процедури закупівлі
щодо вибору генпідрядної організації для виконання
будівельних робіт. 15 березня 2019 року ПрАТ «АК
«Київводоканал» оголошено міжнародну процедуру
закупівлі
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено виконання робіт з
будівництва та реконструкції водопровідних мереж на
3 об’єктах:
 реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на
територiї Нацiонального музею iсторiї України у
Другiй свiтовiй вiйнi – підрядною організацією
виконувалися будівельні роботи. Відсоток будівельної
готовності об’єкту становить - 91,0%;
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

117

Розвиток міської централізованої системи
каналізації шляхом подальшого будівництва
та реконструкції колекторів і мереж

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 водопостачання та каналізування малоповерхової
забудови району «Бiличi» та «Ново-Бiличi» у
Святошинському районі м. Києва - проведено
обстеження
збудованих
каналізаційних
та
водопровідних мереж, а також конструкцій КНС, за
результатами
підготовлено
технічний
звіт.
Скориговану документацію передано на експертизу;
 будiвництво водопровiдної мережi Д=1400 мм вiд
вул. М. Гречка до Великої Кiльцевої дороги –
здійснюються підготовчі роботи для проведення
коригування проектно-кошторисної документації
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено будівництво та
реконструкцію 12 каналізаційних мереж:
 реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького
каналізаційного колектора – отримано картку
благоустрою;
– реконструкція Шліхтеровського каналізаційного
колектора - виконуються будівельні роботи;
 реконструкція каналізаційного колектора Д=10001200 мм по вул. Дегтяренка - ТОВ
«Концерн
«Київпідземшляхбуд»
виконував
земляні
та
будівельно-монтажні
роботи
з
прокладанням
каналізаційних труб;
 реконструкція каналізаційного колектора Д=2400
мм по вул. М.Лебедєва – проводяться підготовчі
роботи для коригування проектно-кошторисної
документації (збільшення заробітної плати, метеріалів
та зміна технічних рішень);
 будівництво Південно-західного каналізаційного
колектора.
Отримано
картку
з
порушення
благоустрою, виконуються проектні роботи;
 будівництво каналізаційного колектора від

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

118

Застосування нових технологій раціонального
водокористування, підвищення ефективності
очищення стічних вод та запобігання
забрудненню водних об’єктів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Мостицького до Головного міського – проводяться
підготовчі роботи для коригування кошторису
(збільшення заробітної плати та вартості матеріалів);
 будівництво
каналізаційного
колектора
по
вул. Стеценка
–
ТОВ
«КОНЦЕРН
«КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД» виконувались бетонні
роботи (лоток та днище) та роботи з антикорозійного
захисту. Здійснювалася відкачка грунтових вод з
камери 18, 19;
 реконструкція Головного мiського каналізаційного
колектора – розроблено технічне завдання на
проектування. Проводиться робота з оцінки найбільш
економічно вигідної комерційної пропозиції на
виконання робіт з розробки ТЕО;
 реконструкція каналізаційного колектора Д=10001200-2000-2200 мм по просп. Правди – розроблено
технічне завдання на проектування. Укладання
договору на розробку проектної документації
заплановано на початок ІІ кварталу 2019 року;
 реконструкція каналізаційного колектора Д=800900-2000 ММ по вул. Вербовiй та каналізаційного
колектора Д=400-500 ММ по просп. Оболонський –
завершені
роботи
з
інженерно-геодезичних
вишукувань, з ТОВ «Інжпроектсервіс» укладено
договори на розробку проектної документації;
 реконструкція Лівобережного колектора з об'їзною
дорогою від камери № 6 до камери № 47 в
Дарницькому районі м. Києва – виконувалися роботи
з розробки проектної документації
В 2019 році розпочато підготовку до реконструкції
дюкерних переходів через р. Дніпро. Виконавець
будiвельних робiт – ТОВ «Натеко енерго монтаж».
Проводилися роботи з підготовки до процедури
закупівлі на розробку робочої документації.
Реконструкція
дюкерних
переходів
дозволить

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Початок
реалізації
проекту
затримано у зв’язку з тривалою
тендерною процедурою вибору
генпідрядної
організації
(специфічний вид реконструкції).
Процедура тричі оголошувалася
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

119

Реконструкція
каналізаційних
насосних
станцій з впровадженням енергоощадних
технологій

2018-2020

120

Будівництво свердловин малої потужності для
відновлення роботи бюветних комплексів

2018-2020

121

Житлове та ліфтове господарство
Реконструкція,
модернізація
та
заміна
застарілих і зношених ліфтів (у т. ч.
диспетчерських систем)

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
безпечно транспортувати стоки з правого берега
м. Києва до очистних споруд Бортницької станції
аерації, що в своєю чергу дозволить запобігти
забрудненню акваторії р. Дніпро
Продовжуються роботи з реконструкції споруд
першої черги Бортницької станції аерації
на
вул. Колекторній, 1-А, а саме насосна станція
І підйому.
Проект реалізується відповідно до графіків виконання
робіт до укладених договорів
Програмою економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 21.12.2017
№1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено
будiвництво 2 артезiанських свердловин малої
продуктивностi на вулицях Богатирській, 2-А та
Живописній, 2 – розроблено проектно-кошторисну
документацію, проводилася процедура визначення
виконавця будівельних робіт.
Крім того, здійснювалися процедури визначення
виконавця робіт з ремонту 33 бюветних комплексів
Розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 04.03.2019 № 359 затверджено
адресний перелік робіт з реконструкції 456 та
капітального ремонту 3 ліфтів. Роботи у І кварталі
2019 року не виконувалися

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
протягом 2018 року. Договір
генпідряду укладено в кінці грудня
2018 року

Роботи будуть розпочато після
отримання
рішення
Антимонопольного
комітету
України
на
повідомлення
Департаменту
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про нову
державну допомогу на виконання
частини 8 статті 9 Закону України
«Про
державну
допомогу
суб’єктам господарювання»
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№

Назва завдання/заходу Програми

1
122

2
Запровадження
комплексної
програми
капітального ремонту житлового фонду із
застосуванням енергоощадних технологій і
обладнання за принципом співфінансування з
мешканцями (власником житла)

123

Створення програмно-апаратного комплексу
диспетчеризації в житлово-комунальному
господарстві

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
В рамках виконання Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житловокомунальної інфраструктури міста Києва на
2016-2020 роки реалізуються міські механізми
співфінансування:
 програма 70/30 (конкурс проектів) з реалізації
впровадження
енергоефективних
заходів
у
багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК (рішення
Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865);
 капітальних ремонтів, технічного переоснащення,
реконструкції і реставрації для житлових будинків,
побудованих більше 10 років тому, в яких діють
ОСББ/ЖБК та комунальної власності (рішення
Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784)
Здійснено перехід об’єднаних диспетчерських служб
районів на єдиний програмно-апаратний комплекс.
Надання
послуг
операційно-диспетчерського
обслуговування мешканцям цих районів здійснюється
у єдиній інформаційно-електронній базі, інформація
яких узагальнюється центральною диспетчерською
службою 1557.
В рамках виконання пункту 19.1 «Розвиток
програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в
житлово-комунальному господарстві» Комплексної
міської цільової програми «Електронна столиця» на
2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 18.12.2018 № 641/6512, формувалися
технічні вимоги для забезпечення проведення
публічних
закупівель
(за
умови
наявності
фінансування)

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів
Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора
124
Проведення комплексної термомодернізації (у
2018-2020
У І кварталі 2019 року продовжувалися роботи з
т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму)
термомодернізації 5 закладів освіти, розпочатих у
2018 році:
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

125

Впровадження енергоощадних технологій.

2018-2020

126

Створення систем дистанційного управління
енергоспоживанням

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 ШДС «Ластівка» – повністю виконано монтаж
вікон, частково виконано роботи з утеплення фасаду
(70%), підземної частини цоколю (60%), заміни
покрівлі (40%) та монтажу внутрішніх інженерних
мереж (95%);
 ДНЗ «Монтессорі-сад» – повністю виконано
монтаж вікон, виконано роботи з утеплення фасаду
(95%), підземної частини цоколю (80%), заміни
покрівлі (90%) та монтажу внутрішніх інженерних
мереж (95%);
 ДНЗ № 599 на вул. Василя Стуса, 26-А – здійснено
коригування проектно-кошторисної документації
(далі – ПКД). Отримано експертний звіт.
Здійснювалася
підготовка
документації
для
проведення конкурсних торгів з визначення
генпідрядної організації;
 ДНЗ №584 «Софiї Русової» на просп. Правди, 82 –
здійснено коригування ПКД. Отримано експертний
звіт, здійснювалася підготовка документації для
проведення конкурсних торгів з визначення
генпідрядної організації;
 ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9 – здійснено
коригування проектної документації, яку передано на
експертизу
Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26.09.2016 №904 «Про реконструкцію систем
теплопостачання,
гарячого
водопостачання
та
електропостачання закладів бюджетної сфери із
застосуванням відновлювальних джерел енергії», в
частині включення 2 об’єктів (ДНЗ №63,
СШ І ступеня «Золотий ключик») до переліку об’єктів
На етапі підготовки знаходяться 2 проекти
розпорядження виконавчого органу Київської міської

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

127

Модернізація
електроспоживаючого
обладнання та освітлення

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018

Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства
Оснащення будинків приладами обліку
2018-2019
енергоресурсів
129
Впровадження
систем
регулювання
2018-2019
споживання тепла (індивідуальні теплові
пункти)
130
Комплексна термомодернізація, в т.ч. через
2018-2020
застосування
ЕСКО-механізму,
співфінансування
з
громадянами,
впровадження системи кредитування
128

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
ради (Київської міської державної адміністрації) на
виконання робіт з реконструкції індивідуальних
теплових пунктів (далі – ІТП) в закладах бюджетної
сфери та об’єктах комунальної власності за рахунок
бюджетних коштів.
В звітному періоді проведено публічні закупівлі та
укладено договори з переможцями на виконання
будівельно-монтажних робіт з модернізації ІТП у 69
закладах бюджетної сфери м. Києва за рахунок
грантових коштів фонду Е5Р. Розпочато будівельномонтажні роботи
Виконано.
Оснащення установ, що фінансуються з бюджету
міста Києва, енергоефективними кухонними плитами
– проект завершено в 2014 році.
Модернізація систем освітлення в установах, що
фінансуються з бюджету міста Києва, проект
завершено в 2017 році
У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися
У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2019 році виділення асигнувань з
бюджету м. Києва не передбачено
У 2019 році виділення асигнувань з
бюджету м. Києва не передбачено

З метою реалізації державної політики щодо
енергозбереження
та
підвищення
рівня
енергоефективності у житловій сфері реалізовувалися:
 заходи Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
(рішення Київської міської ради від
17.03.2016
№ 232/232);
 стимулююча програма відшкодування «теплих»
кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК на впровадження
енергоефективних заходів (рішення Київської міської
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Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
ради від 07.07.2016 № 565/565). Рішенням Київської
міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет
міста Києва на 2019 рік» на зазначену програму
виділено 10 млн грн. Протягом січня-березня
2019 року 17 ОСББ отримали відшкодування
«теплих» кредитів на суму 1940,27 тис. грн.
Розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 29.05.2018 № 909 затверджено
базові рівні споживання теплової енергії на об’єктах
енергосервісу, які перебувають у комунальній
власності територіальної громади міста Києва
(90 об’єктів).
Протягом звітного періоду 2019 року через систему
електронних
публічних
закупівель
«Prozorro»
проведено 81 тендер на закупівлю енергосервісу
районними управліннями освіти та укладено 81
енергосервісний договір закладами комунальної
власності територіальної громади м. Києва (залучено
близько 12,2 млн. грн. інвестицій через укладання
енергосервісних договорів)
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Створення
у
2020
році
центру
2020
енергоефективності
в
м. Києві
та
запровадження
системи
навчання
та
інформування з питань енергозбереження
Оперативна ціль 3. Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг
Завдання 3.1. Правове забезпечення регуляторної та контрольної діяльності житлово-комунальної інспекції в м. Києві
132
Створення
правового
підґрунтя
для
2018
Виконано у 2018 році
впровадження
системи
контролю
за
Кабінет Міністрів України прийняв постанову
діяльністю надавачів житлово-комунальних
від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку
послуг усіх форм власності
проведення перевірки відповідності якості надання
деяких комунальних послуг та послуг з управління
багатоквартирним
будинком
параметрам,
передбаченим договором про надання відповідних
послуг»
131
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№
1
133

134

135

136

137

Назва завдання/заходу Програми
2
Запровадження стандартів ЄС у сфері захисту
прав споживачів житлово-комунальних послуг

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
Виконано у 2018 році
Кабінет Міністрів України прийняв постанову
від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку
проведення перевірки відповідності якості надання
деяких комунальних послуг та послуг з управління
багатоквартирним
будинком
параметрам,
передбаченим договором про надання відповідних
послуг»
Запровадження систем оцінки якості надання
2018-2020
Виконано у 2018 році
комунальних послуг
Кабінет Міністрів України прийняв постанову
від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку
проведення перевірки відповідності якості надання
деяких комунальних послуг та послуг з управління
багатоквартирним
будинком
параметрам,
передбаченим договором про надання відповідних
послуг»
Завдання 3.2. Забезпечення подальшого розвитку Центру комунального сервісу
Розвиток територіальних підрозділів Центру
2018
Виконано у 2018 році
комунального сервісу
У м. Києві функціонує 10 районних сервісних центрів,
2 загальноміських і 53 територіальних відділення.
Відповідно до рішення Київської міської ради від
19.04.2018 № 512/4576 «Про організацію ресурсних
центрів створення та функціонування об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків на базі
комунального концерну «Центр комунального
сервісу» організовано ресурсні центри за принципом
«єдиного
вікна»
з
питань
реєстрації
та
функціонування
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків
Перенесення послуг в електронний формат
2018-2020
Протягом
звітного
періоду
здійснювалося
(через електронний портал)
супроводження та модернізація офіційного сайту
комунального концерну «Центр комунального
сервісу» (https://cks.com.ua/)
Завдання 3.3. Забезпечення відповідності якості комунальних послуг затвердженим нормативам
Ініціювання запровадження стандартів ЄС у
2018-2020
Кабінет Міністрів України прийняв постанову

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№
1

138

Назва завдання/заходу Програми
2
сфері комунальних послуг

Впровадження системи моніторингу та
санкцій за недотримання встановлених
нормативів щодо якості комунальних послуг

Завдання 3.4. Ритуальні послуги
Будівництво нового міського крематорію у
2020 році

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку
проведення перевірки відповідності якості надання
деяких комунальних послуг та послуг з управління
багатоквартирним
будинком
параметрам,
передбаченим договором про надання відповідних
послуг»
Протягом січня-березня 2019 року Управлінням
(інспекцією) самоврядного контролю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проведено:
 51 виїзну перевірку щодо забезпечення мешканців
міста Києва послугою з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій;
 64 виїзні перевірки щодо виявлення та усунення
порушень у сфері надання послуг з централізованого
опалення та гарячого водопостачання.
Крім того, в січні 2019 року проведено 164
обстеження житлових будинки на предмет їх
очищення від снігу механізованим способом

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2019 році плануються роботи зі зміни цільового
призначення земельної ділянки. На даний час не
отримано згоду землекористувача на вилучення
ділянки для будівництва нового крематорія
Оперативна ціль 4. Залучення власників квартир до управління житловим фондом
Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ
140
Стимулювання
створення
ОСББ
через
2018-2020
Рішенням Київської міської ради від 19.04.2018
механізми відшкодування з бюджету міста
№ 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів
адміністративних витрат на підготовку
створення та функціонування об’єднань співвласників
документації, утворення та реєстрацію
багатоквартирних будинків на базі комунального
концерну «Центр комунального сервісу» створено
ресурсні центри на базі Концерну у складі єдиної
міської служби для комплексного обслуговування
споживачів
житлово-комунальних
послуг
за
принципом
«єдиного
вікна»
для
побудови
139

2020
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

141

Супроводження створення та діяльності
ОСББ, включаючи запровадження цільових
навчальних
програм
та
проведення
інформаційно-роз'яснювальних заходів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
ефективного механізму вирішення проблемних питань
киян, пов’язаних з реєстрацією та діяльністю ОСББ,
зокрема в ресурсних центрах
пропонується
безкоштовний юридичний і бухгалтерський супровід
протягом шести місяців з дня реєстрації ОСББ.
У січні-березні 2019 року в м. Києві створено
35 ОСББ (у відповідному періоді 2018 року –
40 ОСББ). Всього створено 1379 ОСББ, що становило
11,9% загальної кількості багатоквартирних житлових
будинків
За
ініціативи
Київської
міської
державної
адміністрації (далі – КМДА) створена і діє «Школа
обізнаного киянина» (Ш.О.К.), в якій можна
записатися на навчання та у онлайн форматі
«питання-відповіді» отримати роз'яснення щодо
подальших перспектив управління багатоквартирними
будинками, пов'язаних із прийняттям Закону України
«Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку». Лекторами цієї школи є
фахівці виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та
комунальних підприємств, керівники успішних ОСББ
та ЖБК, юристи, економісти, які навчають як
самостійно управляти багатоквартирним будинком,
створювати ОСББ тощо.
Також, в районних в місті Києві державних
адміністраціях, сервісних і ресурсних центрах
Комунального концерну «Центр комунального
сервісу» надаються консультації щодо порядку
створення та реєстрації ОСББ.
При комунальному концерні «Центр комунального
сервісу» існує Центр
навчання
ефективним
комунікаціям
«Платформа
комфорту»,
який
проводить семінари щодо управління житловим
будинком, створення ОСББ, вибору управителя та

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

142

Створення системи моніторингу і контролю за
діяльністю
керуючих
компаній
з
обслуговування житлового фонду районів м.
Києва з управління житловим фондом

2018-2020

143

Затвердження
цільових
програм
щодо
поліпшення житлового фонду та проведення
енергоефективних
заходів
на
умовах
співфінансування
з
мешканцями
багатоквартирних будинків

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
впровадження енергозберігаючих заходів у житлових
будинках.
Разом з тим, представниками Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у січні-лютому 2019 року проведено
інформаційні кампанії у кожному районі столиці з
громадськістю, представниками районної влади,
міжнародними та громадськими організаціями,
експертами галузі щодо механізму співфінансування
ремонтних робіт спільного майна у багатоквартирних
будинках міста Києва (Міська програма 70/30) та інші
заходи
Згідно із рішенням Київської міської ради від
09.10.2014 № 284/284 «Про уповноважену особу
багатоквартирного будинку з питань житловокомунального господарства» у звітному періоді
2019 року видано 7 посвідчень уповноваженим
особам багатоквартирних будинків.
У будинкових громадах житлових будинків, які
перебувають на обслуговуванні районних підприємств
комунальної
форми
власності,
районними
комунальними підприємствами «Керуюча компанія з
обслуговування
житлового
фонду» проведено
інформаційні збори з мешканцями щодо надання
послуг з утримання будинків та прибудинкових
територій, послуг з управління багатоквартирним
будинком та порядку проведення ремонтних робіт
відповідно до вимог Закону України «Про житловокомунальні послуги»
У рамках реалізації Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житловокомунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020
роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016
№ 232/232) у звітному періоді продовжувалася

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
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Назва завдання/заходу Програми

1

2

144

Закріплення
пріоритету
фінансування
енергоефективних заходів у житловому фонді
в разі розподілу профіциту бюджету

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності
Завдання 1.1. Прийняття Плану сталої міської мобільності міста Києва
145
Розробка та затвердження стратегічного
2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
реалізація:
 програми 70/30 (конкурс проектів) з реалізації
впровадження
енергоефективних
заходів
у
багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК (рішення
Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865);
 міського
механізму
співфінансування
реконструкції, реставрації, проведення капітальних
ремонтів, технічного переоснащення спільного майна
у багатоквартирних будинках, термін експлуатації
яких перевищує 10 років, за прогресивною шкалою
фінансування робіт, виконавцями якої є комунальні
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду» у відповідних районах м. Києва,
розпорядниками бюджетних коштів - відповідні
районні в місті Києві державні адміністрації
(Програма співфінансування капітальних ремонтів –
рішення Київської міської ради від 20.11.2018
№ 56/6107)
Відповідно до проекту рішення Київської міської ради
від 01.06.2018 №08/231-1911/пр «Про основні
напрями бюджетної політики міста Києва на 2019 рік»
у 2019 році основними пріоритетами бюджету
м. Києва в частині видатків є видатки за такими
напрямами:
- енергоефективність
та
енергозбереження
в
бюджетній сфері;
 розвиток транспортної інфраструктури;
 капітальні інвестиції в сфері охорони здоров’я,
зокрема оснащення медичних закладів сучасним
обладнанням

Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Виконання заходу передбачається
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
документа з розвитку міського транспорту
«План сталої міської мобільності міста Києва»

Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту
Стримування приросту рівня автомобілізації
шляхом
підвищення
комфорту
та
популяризації громадського транспорту, а
також
використання
індивідуального
велотранспорту для щоденних трудових
поїздок:
146.1
- інформаційно-комунікаційні кампанії з
популяризації громадського транспорту та
заохочення
користування
велосипедним
транспортом;

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
в рамках проекту міської цільової
програми розвитку транспортної
інфраструктури м. Києва на 20192023 роки

146

146.2

- реконструкція існуючих та будівництво
нових мереж громадського транспорту
(трамвайне,
тролейбусне,
автобусне
сполучення)

2018-2020

2018-2020

З метою популяризації та заохочення користування
велосипедним транспортом у І кварталі 2019 року за
підтримки
U-Cycle
(громадської
організації
«Асоціація велосипедистів Києва»):
 поведено акцію до міжнародного зимового дня
«Велосипедом на роботу» (08.02.2019);
 запущено міжнародну Програму сертифікації Bike
Friendly, яка зазвичай представлена логотипами,
нанесеними на видному місці (наприклад на дверях
закладу), та картами з позначками всіх закладів, що
беруть участь у програмі (лютий 2019 року).
Крім того, 14 березня 2019 року на постійній комісії
Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та
реклами відбулася презентація реалізації Концепції
розвитку велосипедної інфраструктури в місті Києві
У І кварталі 2019 року:
 по об’єкту «Реконструкція трамвайної лінії по
вул. Алма-Атинській» розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.03.2019 № 392
затверджено ПКД по стадії «П»;
 по об’єкту «Комплексна реконструкція трамвайної
лінії та зупинки «Контрактова Площа» – виконано
проектні роботи по стадії «Р»
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№

Назва завдання/заходу Програми

1
147

2
Дестимуляція використання індивідуального
автотранспорту для щоденних трудових
поїздок
шляхом
квотування
кількості
паркомісць в адміністративно-діловому ядрі та
історичних ареалах міста
Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції
148
Розвантаження
міста
від
зовнішнього
вантажного транзиту та впровадження
системи вагового контролю вантажного
транспорту на в'їздах до м. Києва: придбання
пристрою системи зважування автотранспорту
в русі
149
Підвищення
транспортної
ефективності
мостових переходів через р. Дніпро шляхом
реалізації систем масових пасажирських
перевезень (Mass Rapid Transit), у складі
кожного з них:
149.1
- реконструкція
мережі
швидкісного
рейкового транспорту м. Києва на базі
існуючої
залізничної
та
трамвайної
інфраструктури від ж/м Троєщина –
ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з
заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка;

149.2

150

- будівництво тролейбусної лінії від ж/м
Троєщина до Севастопольської площі та
реконструкція тролейбусної лінії від просп.
Генерала Ватутіна до ст. метро «Дарниця» з
організацією відокремленої лінії автобусного
та тролейбусного руху
Підвищення
транспортної
ефективності

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2020

2018

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Реалізація заходу запланована з 2020 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Захід виконано у 2018 році

2018-2020

Розроблена у 2018 році проектна документації для
об’єкту
«Реконструкція
мережі
швидкісного
рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої
залізничної та трамвайної інфраструктури від
ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві
Дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка»
проходила процедуру експертизи

2018-2020

Роботи не виконувалися

2018-2020

Програмою економічного і соціального розвитку

Причини гальмування виконання
заходу:
 ПАТ «Укрзалізниця»
є
балансоутримувачем залізничної
колії та платформ, які будуть
використовуватися
швидкісним
рейковим транспортом;
 значна орієнтовна кошторисна
вартість, через що розглядається
можливість
щодо
залучення
кредитних коштів
У 2019 році асигнування на
виконання робіт не передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
відрізків вулично-дорожньої мережі шляхом
ліквідації
«порожньої»
пропускної
спроможності
перегонів
та
розподілу
надлишкового поперечного профілю вулиць
між
іншими
категоріями
учасників
дорожнього руху (влаштування виділених та
відокремлених смуг громадського транспорту,
велосмуг та велодоріжок).

151

Оптимізація маршрутної мережі громадського
транспорту
шляхом
імплементації
рекомендацій звіту «Дослідження сталого
розвитку міського транспорту», виконаного в
результаті спільної роботи експертів КМДА та
Світового Банку в 2018–2020 роках

152
152.1

Покращення дорожньої навігації:
- придбання та встановлення інформаційних

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2018-2020

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачені кошти на виконання
проектних робіт 7 веломаршрутів.
На сьогоднішній день оголошена процедура закупівлі
проектних робіт на будівництво велодоріжки по
Набережному шосе від Поштової площі до моста
Патона, а також підготовлено та направлено до
Департаменту фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
тендерну
документацію щодо будівництва веломоршруту
«Солом'янка-Центр»
У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися.
Загалом, з початку реалізації запропонованих
Світовим банком рекомендацій (з 2015 року) закрито
49 автобусних маршрутів в режимі маршрутного
таксі, які повністю або частково дублювали маршрути
пасажирського транспорту загального користування у
звичайному режимі руху.
Одночасно
відкрито
(зокрема
і
згідно
з
рекомендаціями експертів Світового банку):
 11 нових тролейбусних маршрутів;
 4 нові автобусні маршрути у режимі маршрутного
таксі;
 4 автобусні маршрути в звичайному режимі руху;
 1 трамвайний маршрут.
Крім того, внесено зміни у шляхи слідування:
 11 автобусних маршрутів в звичайному режимі
руху;
 23 автобусних маршрутів у режимі маршрутного
таксі;
 7 тролейбусних маршрутів
У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися

Впровадження заходу потребує
щорічного придбання до 2025 року
(з урахуванням заміни застарілого
рухомого складу та насичення
існуючої мережі):
 85-90 тролейбусів великої та
надвеликої місткості;
 80-90 автобусів великої та
надвеликої місткості;
 30-35 сучасних модульних
трамвайних вагонів з низьким
рівнем підлоги

У

2019 році

асигнування

на

61

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
табло змінної інформації на вулично-дорожній
мережі м. Києва;
- заміна, відновлення та впровадження
дорожніх знаків та знаків маршрутного
орієнтування.

152.2

153

154

154.1

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

2018-2020

Упродовж звітного періоду проводилися роботи з
заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків
та знаків маршрутного орієнтування до вимог ДСТУ
4100-2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.
Загальні технічні умови. Правила застосування»,
зокрема:
 впроваджено 271 дорожніх знаків та знаків
маршрутного орієнтування;
 замінено 1904 дорожніх знаків та знаків
маршрутного орієнтування;
 відновлено 240 дорожніх знаків та знаків
маршрутного орієнтування

Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи
Розробка динамічної транспортної моделі
міста
Києва:
придбання
необхідного
устаткування та програмного забезпечення

2018-2020

Департаментом містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) укладено договір з
ТОВ «А+С Україна» від 28.12.2018 на послуги з
Модернізації
програмного
забезпечення
для
створення транспортної моделі міста Києва та його
приміської зони на загальну суму 4361,5 тис. грн.
Відповідно до календарного плану роботи заплановані
на 2019-2020 роки.
У звітному періоді опрацьовувалося питання щодо
виділення бюджетних асигнувань на 2019 рік

Впровадження
інтелектуальних
систем
керування дорожнім рухом та рухом
громадського транспорту на основі динамічної
транспортної моделі:
- будівництво ІІ черги автоматизованої
системи керування дорожнім рухом (АСКДР)
з реконструкцією та розширенням будинку
центрального пункту керування (вул. Б.
Хмельницького, 54);

2019-2020

Визначено замовника виконання робіт – КП «Центр
організації дорожнього руху» відповідно до
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
16.01.2019 № 71 «Про будівництво ліній зв’язку

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
придбання інформаційних табло
змінної інформації не передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

154.2

- будівництво ліній зв’язку автоматизованої
системи керування дорожнім рухом (АСКДР);

2018-2020

154.3

- будівництво
автоматизованої
інформаційної системи керування дорожнім
рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва
(інформаційні електронні табло, керовані
дорожні знаки, детектори транспорту та
метеонагляду, відеокамери);

2018-2020

154.4

- автоматизована
система
управління
транспортом
м. Києва.
Автоматизована

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
автоматизованої системи керування дорожнім рухом
(АСКДР)», відповідно до якого будівництво ліній
зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім
рухом (АСКДР) планується здійснити у 20192021 роках (при наявності відповідного фінансування)
У І кварталі 2019 року спеціалізованим комунальним
підприємством
«Київтелесервіс»
підготовлено
технічні вимоги для забезпечення підключення ліній
зв’язку АСКДР до мережевої інфраструктури
Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій, підприємств, установ та організацій,
що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, відповідно до пункту 4.3
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
16.01.2019 № 71 «Про будівництво ліній зв’язку
автоматизованої системи керування дорожнім рухом
(АСКДР)»
У 2019 році планується встановили 20 стаціонарних
комплексів
автоматичної
фото/відео
фіксації
правопорушень (І черга впровадження), які будуть
змонтовані по зовнішньому периметру доріг на
об'єктах
вулично-дорожньої
інфраструктури
і
будівлях.
У І кварталі 2019 році проведено закупівлю
програмно-апаратного комплексу для автоматичної
фото- та відеофіксації подій із ознаками порушень
правил дорожнього руху у вигляді перевищення
встановлених обмежень швидкості руху транспортних
засобі в зоні контролю, фіксації проїзду транспортних
засобів з розпізнаванням державних номерних знаків
На базі комунальної корпорації «Київавтодор»
11.12.2018
відкрито
диспетчерський
центр

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
система
керування
дорожнім
рухом.
Автоматизована система диспетчерського
управління. Програмно-технічний комплекс
центрального пункту керування;

154.5

154.6

155

- паспортизація і організація проведення
робіт з облаштування 60 пунктів моніторингу
транспорту;
- придбання комплектуючих матеріалів
(сигнальний кабель зв’язку, елементи та
конструктиви
кріплення
спецапаратури,
муфти, ізоляційна стрічка тощо) модернізація
обладнання
Інтеграція
єдиної
міської
системи
відеоспостереження із системою керування
дорожнім рухом та рухом громадського
транспорту

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

2019-2020

4
моніторингу роботи комунального транспорту та
збору інформації, створено моніторингову залу для
нагляду за роботою комунального транспорту
(розташування,
маршрут
руху
технологічного
транспорту тощо).
У звітному періоді:
 проведено налаштування 544 GPS-трекерів на
транспортних засобах комунальної снігоприбиральної
техніки КК «Київавтодор», КО «Київзеленбуд» та
керуючих компаній з обслуговування житлового
фонду міста Києва;
 відновлено працездатність публічного веб-порталу
https://clean.kyivcity.gov.ua;
 перевірено
390
транспортних
засобів
КК «Київавтодор».
Крім того, в рамках проекту Автоматизованої системи
обліку транспортної роботи, як складової частини
Автоматизованої системи диспетчерського управління
(далі – АСДУ), впроваджено електронний шляховий
лист в АП-5, АП-8 та ТРЕД-2.
Відповідно до плану КП «Київпастранс» планує
виконати роботи з впровадження проекту в усіх філіях
підприємства до кінця року
Роботи не виконувалися

2019-2020

Роботи не виконувалися

2018-2020

Продовжено роботу щодо подальшої інтеграції
комплексної системи відеоспостереження міста Києва
з програмно-апаратним комплексом диспетчерського
центру моніторингу роботи комунального транспорту

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2019 році асигнування на
виконання робіт не передбачено
У 2019 році асигнування на
придбання
комплектуючих
матеріалів не передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

та збору інформації
156

156.1

Автоматизація диспетчерського керування
міським
та
приміським
громадським
транспортом (обладнання транспорту GPSтрекерами та бортовими комп’ютерами,
впровадження електронних шляхових листів
тощо):
- придбання та встановлення GPS-трекерів в
громадському транспорті.

2018-2020

Створення єдиного транспортного інтернетпорталу Києва:
157.1
- вдосконалення та об’єднання даних з
2020
існуючих інтернет-ресурсів в одну платформу
(сайт).
Завдання 1.5. Вдосконалення системи та порядку паркування
158
Інвентаризація існуючих паркомісць та
2018-2020
виявлення територіальних ресурсів для
створення нових у 2019–2020 роках.

Рухомий
склад
громадського
транспорту
КП «Київпастранс»
оснащений
бортовими
комп’ютерами з вбудованим GPS-трекером в рамках
впровадження автоматизованої системи оплати
проїзду (далі - АСОП).
Виконувалися роботи з адаптації обладнання до
АСДУ

157

159

160

Ініціація законодавчих змін щодо посилення
відповідальності та невідворотності покарання
за порушення правил зупинки та паркування
автотранспорту
Схема розміщення гаражів та автостоянок

2018

2018-2019

Реалізація заходу запланована з 2020 року

Наказом КП «Київтранспарксервіс» від 04.03.2019
№ 23
призначено
проведення
обстеження
Святошинського та Оболонського районів для
виявлення нових місць можливого розташування
паркомісць.
Після завершення вказаного обстеження планується
проведення обстеження інших районів м. Києва
Захід виконано у 2018 році

У грудні 2017 року Департаментом містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
укладено угоду з КО «Інститут Генерального плану
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

161

Створення перехоплюючих паркінгів біля
ключових пересадочних вузлів громадського
транспорту (Park&Ride) та впровадження
механізмів стимулювання їх використання.

2018-2020

162

Впровадження
принципів
«Розумної
парковки»
(перехід
на
безготівковий
розрахунок, створення онлайн-мапи вільних
місць тощо) у 2017–2018 роках

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
м. Києва» щодо надання послуг «Схема розміщення
гаражів та автостоянок в м. Києві». Роботи виконані
за І та ІІ етапом календарного плану до договору.
У І кварталі 2019 року велася робота над III етапом з
розробки Схеми розміщення гаражів та автостоянок в
м. Києві
Рішенням Київської міської ради від 29.11.2018
№ 222/6273 внесено зміни до таблиці 1 додатка 5
рішення Київської міської ради від 23.06.2011
№ 242/569 «Про встановлення місцевих податків і
зборів у м. Києві», зокрема передбачено створення
«перехоплюючих» паркувальних майданчиків за
такими адресами:
 просп. Глушкова, 5;
 просп. Глушкова (біля станції метро «Теремки»);
 просп. Глушкова (навпроти буд. №№ 55-59)
(станція метро «Теремки»);
 вул. Старобориспільська (станція метро «Червоний
хутір», майданчик № 1);
 вул. Старобориспільська (станція метро «Червоний
хутір», майданчик № 2);
 просп. Бажана (станція метро «Славутич»);
 просп. Броварський (біля станції метро «Лісова»);
 на перетині просп. Курбаса та Кільцевої дороги
(кінцева швидкісного трамваю № 3);
 на перетині вул. Тираспольської та вул. Щусєва
(вул. Тираспольська, 12)
В
рамках
інформаційно-аналітичної
системи
«Управління майновим комплексом територіальної
громади міста Києва» (ІАС «Майно») створено
модуль «Паркування», який призначений для ведення,
зберігання, відображення інформації про паркувальні
майданчики міста Києва, їх розташування, вартість
паркувальних місць, звітність з надходження та
дохідності паркувальних місць, інтерактивну мапу

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2019 році асигнування на
виконання робіт не передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
«Єдиний паркувальний простір міста Києва», що
складається і двох шарів: центральна частина міста,
решта території міста. Дані формуються за видами:
муніципальні паркувальні майданчики; комерційні
паркувальні майданчики (торгові центри, бізнесцентри, автостоянки); безкоштовні паркувальні
майданчики
(торгові
центри,
бізнес-центри);
центральна частина міста; перехоплюючі паркувальні
майданчики.
Забезпечувалося
постійне
супроводження
та
наповнення КП «Київтранспарксервіс» зазначеної
системи
інформацією
щодо
паркувальних
майданчиків, окрім наявної кількості вільних
машиномісць.
На
сайті
КП
«Головний
інформаційнообчислювальний центр» забезпечено можливість
придбання
(оплати)
талонів
на
паркування
транспортних засобів на території міста Києва (з
розподілом на 1-3 зони) довгострокової дії
(місяць/квартал)
Захід виконано у 2018 році

Впровадження гнучкої тарифної політики
2018
паркування у 2018 році
Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище
164
Збільшення частки електротранспорту в
2018-2020
Роботи не виконувалися
структурі пасажирських перевезень, у т. ч.
шляхом впровадження рухомого складу,
незалежного від лінійної електромережі
(тролейбус з автономним ходом, електробус)
165
Популяризація приватного електротранспорту
2018-2020
З метою сприяння користуванню компактним та
та розвиток необхідної інфраструктури КМДА
екологічним транспортом надано право до 2020 року
шляхом зменшення вартості за паркування та
пільгового паркування водіям електромобілів та
виділення окремих паркомісць, зменшення
велосипедів (рішення Київської міської ради від
податкового навантаження та надання інших
27.09.2018 № 1527/5591 «Про внесення змін до
преференцій для компаній, що займаються
рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року
розвитком електротранспорту
№ 22/887 «Про затвердження Концепції розвитку
163

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Проблемою
залишається
наповнення модуля «Паркування»
інформацією
про
приватні
паркувальні майданчики та ті, що
не мають адреси

У 2018-2019 роках асигнування на
придбання
електробусів
не
передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху
Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму
166
Запровадження принципу неприйнятності
будь-якого
рівня
смертності
в
ДТП
(VisionZero):
166.1
- облаштування вулиць та доріг інженерно2018-2020
технічними рішеннями щодо сповільнення
швидкісного автомобільного руху;

166.2

166.3

- влаштування
пристроїв
примусового
зниження швидкості руху (ППЗШ) на
об’єктах;
- розробка міської концепції із забезпечення
безпеки дорожнього руху;

2018-2020

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
паркувального простору в місті Києві»).
На виконання зазначено рішення у звітному періоді
також розглядалася можливість облаштування
окремих місць на паркувальних майданчиках
зарядними пристроями для електромобілів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

В рамках виконання проектів-переможців конкурсу
Громадський бюджет на 2019 рік (рішення Київської
міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет
міста Києва на 2019 рік») Департаментом
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) планується реалізувати такі проекти:
 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців
Березняків» (ID проекту – 723, гранична вартість –
341,2 тис. грн);
 «Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні
Сирець» (ID проекту – 1000, гранична вартість –
495,0 тис. грн);
 «Безпечні переходи з острівцями безпеки» (ID
проекту – 1194, гранична вартість – 408,0 тис. грн)
У І кварталі 2019 року впроваджено 6 об’єктів
примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та
відремонтовано 108 об’єктів
У 2018 році розроблено проект Міської комплексної
цільової програми «Поліпшення організації та безпеки
дорожнього руху в м. Києві до 2022 року».
Зазначений проект 21.01.2019 підтримано на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку та
винесено на пленарне засідання сесії Київської міської
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

166.4

167

168

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

- проведення аудиту організації та безпеки
дорожнього руху вулично-дорожньої мережі
міста.
Створення Центру безпеки дорожнього руху з
функцією
розробки
і
впровадження
превентивних
заходів
безпеки
та
вдосконалення схем організації дорожнього
руху КМДА
Обладнання
вулично-дорожньої
мережі
засобами фіксації порушень ПДР та
системами відеоспостереження

2020

4
ради.
Станом на 01.04.2019 проект рішення на пленарному
засіданні сесії Київської міської ради не розглядався
Реалізація заходу запланована з 2020 року

2018

Захід виконано у 2018 році

2018-2020

169

Збільшення
частки
регульованих
та
інженерно-обладнаних наземних пішохідних
переходів відповідно до розпоряджень КМДА

2018-2020

170

Збільшення частки каналізованих
вулично-дорожньої мережі

вузлів

2018-2020

171

Модернізація

мереж

2018-2020

та

розширення

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2019 році планується встановили 20 стаціонарних
комплексів
автоматичної
фото/відео
фіксації
правопорушень (І черга впровадження), які будуть
змонтовані по зовнішньому периметру доріг на
об'єктах
вулично-дорожньої
інфраструктури
і
будівель.
У І кварталі 2019 році проведено закупівлю
програмно-апаратного комплексу для автоматичної
фото- та відеофіксації подій із ознаками порушень
правил дорожнього руху у вигляді перевищення
встановлених обмежень швидкості руху транспортних
засобі в зоні контролю, фіксації проїзду транспортних
засобів з розпізнаванням державних номерних знаків
За звітний період:
 проведено відкритих торгів із закупівлі робіт з
будівництва 5 світлофорних об’єктів;
 проводилися роботи з будівництва 2 світлофорних
об’єктів:
на
просп. Голосіївський,
122
та
просп. Голосіївський – вул. Марченка
При підготовці технічних завдань та при проектуванні
об’єктів з реконструкції і капітального ремонту
вулиць та доріг обов’язково передбачається
каналізування вузлів вулично-дорожньої мережі
У І кварталі 2019 року КП «Київміськсвітло»
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
зовнішнього освітлення вулиць, магістралей,
пішохідних
переходів,
тротуарів
та
прибудинкових територій

172

173

Ініціювання змін до нормативно-правової бази
в частині зниження швидкісного режиму у
населених пунктах, а також впровадження
сучасних стандартів будівництва, ремонту та
експлуатації
об’єктів
транспортної
інфраструктури
КМДА.
(Наразі
ДП
«Укравтодор» та Міністерство інфраструктури
України ініціювало внесення таких змін.
Очікується,
що
внесення
змін
до
законодавства та набуття чинності відбудуться
до кінця 2018 року)
Реконструкція
каналізаційних мереж з
влаштуванням
стаціонарного
снігоплавильного пункту в м. Києві

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
модернізації та розширення мереж зовнішнього
освітлення:
 розроблено дефектних актів по 148 об’єктах;
 розробленно та уточненно ПКД по 51 об’єкту;
 надано ПКД на експертизу по 34 об’єктах;
 отримано позитивний висновок Держекспертизи
по 27 об’єктах.
Також, в рамках виконання проектів-переможців
конкурсу Громадський бюджет на 2019 рік (рішення
Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467
«Про бюджет міста Києва на 2019 рік»)
Департаментом
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
планується
реалізувати
проект
«Встановлення
розумного
економічного LED освітлення пішохідних переходів з
сенсорними датчиками» (ID проекту – 1198, гранична
вартість – 612 тис. грн)
Захід виконано у 2018 році

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У І кварталі 2019 року розроблено проектнокошторисну
документацію
з
влаштування
стаціонарного снігоплавильного пункту в м. Києві та
проводилася робота щодо підготовки проекту
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо

70

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від
26.07.2017
№ 886
«Про
реконструкцію каналізаційних мереж з влаштуванням
стаціонарного снігоплавильного пункту в м. Києві», в
частині зміни назви об'єкту

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Впровадження
механізмів
незалежного
контролю якості робіт під час будівництва,
ремонту та експлуатації об’єктів транспортної
інфраструктури:
174.1
- співпраця з незалежними міжнародними та
2018-2020
У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися
національними компаніями, що здійснюють
аудит якості будівельних робіт об’єктів
транспортної інфраструктури
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору
175
Створення безбар’єрного, комфортного та
2018-2020
Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018
безпечного пішохідного простору, доступного
№ 460/6511 затверджено Міську комплексну цільову
для всіх категорій користувачів, шляхом
програму «Київ без бар’єрів» на 2018–2021 роки»,
збільшення
кількості
регульованих
та
якою, зокрема, передбачені заходи щодо: обладнання
інженерно-обладнаних наземних пішохідних
(дообладнання) житлових будівель пандусами,
переходів
обладнання існуючих об’єктів дорожньо-транспортної
інфраструктури,
вулично-дорожньої
мережі
спеціальними та допоміжними засобами, обладнання
пішохідних переходів пониженими бордюрами,
облаштування спеціальних місць для паркування
транспортних
засобів
осіб
з
інвалідністю,
облаштування регульованих переходів напрямними
огородженнями
та
спеціальними
звуковими
світлофорами для створення безпечних умов руху
людей із вадами зору, збільшення на автобусних
маршрутах загального користування кількості
транспортних засобів, пристосованих для перевезення
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
тощо
174
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№
1
176

176.1

176.2

176.3

176.4

Назва завдання/заходу Програми
2
Створення нових пішохідних зон та
маршрутів, у т. ч. за рахунок пішоходизації
окремих вулиць та площ:
- реконструкція мікрорайону Русанівка з
облаштуванням
пішохідної
зони
та
організацією
комфортних
умов
для
пересування всіх учасників дорожнього руху;
- реконструкція Лук’янівської площі з
облаштуванням
пішохідної
зони
та
організацією
комфортних
умов
для
пересування всіх учасників дорожнього руху;
- реконструкція вул. Ярославів Вал з
облаштуванням
пішохідної
зони
та
організацією
комфортних
умов
для
пересування всіх учасників дорожнього руху;
- реконструкція Контрактової площі та вул.
П. Сагайдачного з облаштуванням пішохідної
зони та організацією комфортних умов для
пересування всіх учасників дорожнього руху

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

4

2020

Реалізація заходу запланована з 2020 року

2020

Реалізація заходу запланована з 2020 року

2020

Реалізація заходу запланована з 2020 року

2019-2020

Розширення зон пішохідної доступності
2019-2020
станцій метрополітену, міської електрички та
швидкісного трамваю шляхом будівництва
других виходів: будівництво (добудова)
виходу з ст. м. «Виставковий центр» до
існуючого підземного переходу на вул.
Академіка Глушкова
178
Встановлення засобів фізичного обмеження
2018-2020
паркування транспортних засобів на тротуарах
та в пішохідних зонах: придбання та
встановлення
боллардів
(автоматичних,
гідравлічних блокіраторів)
Завдання 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху
177

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У звітному періоді по об’єкту «Комплексна
реконструкція
трамвайної
лінії
та
зупинки
«Контрактова Площа» в межах Контрактової Площі,
вул. Костянтинівської,
вул. Межигірської,
вул. Верхній Вал та підземного пішохідного переходу
на вул. Спаській у Подільському районі міста Києва» виконано проектні роботи стадії «Р»
КП «Київський метрополітен», як замовник робіт з
будівництва, звернулося до КП ШЕУ Голосіївського
району щодо надання основних даних та вимог до
завдання на проектування будівництва (добудови)
виходу з ст. м. «Виставковий центр» до існуючого
підземного переходу на вул. Академіка Глушкова з
метою його складання, погодження та затвердження
У І кварталі 2019 року встановлено 1 166 делініаторів
(обмежувальних стовпчиків)
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№

Назва завдання/заходу Програми

1
179

2
Створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної
веломережі для щоденних трудових поїздок та
активного відпочинку

180

Розвиток велопаркувального простору шляхом
будівництва: перехоплюючих велопарковок
біля
станцій
швидкісного
рейкового
транспорту та у складі транспортнопересадкових
вузлів;
велопарковок
тимчасового зберігання перед вхідними
групами підприємств, установ та навчальних
закладів;
місць
постійного
зберігання
велосипедів у складі житлових комплексів:
- облаштування
та
утримання
400
велосипедних стійок для короткочасного
зберігання велосипедів на вулицях м. Києва (у
т. ч. велоперехоплюючих паркінгів);
- архітектурний конкурс на оформлення
місць зберігання велосипедів поруч з
багатоквартирними житловими будинками.

180.1

180.2

181

Підвищення
інтенсивності
експлуатації
велосипедів шляхом впровадження сервісу
короткострокової
оренди
велосипедів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачені кошти на виконання
проектних робіт 7 веломаршрутів.
На сьогоднішній день оголошена процедура закупівлі
проектних робіт на будівництво велодоріжки по
Набережному шосе від Поштової площі до моста
Патона, а також підготовлено та направлено до
Департаменту фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
тендерну
документацію щодо будівництва веломоршруту
«Солом'янка-Центр»

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

2018-2020

У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися

У 2019 році асигнування на
облаштування
велосипедних
стійок не передбачено

2019-2020

Роботи не виконувалися

Облаштування
місця
для
зберігання
велосипедів
здійснюється забудовниками при
проектуванні
та
будівництві
житлових будинків

2018-2019

В рамках підготовки інвестиційного проекту
«Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в
місті Києві»:
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
(Bikesharing): створення системи міського
велопрокату на 300 станцій та 3000
велосипедів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 забезпечено випуск розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.03.2019 № 362 «Про
проведення інвестиційних конкурсів із залучення
інвесторів до реалізації проекту «Створення
велосипедної мережі «bike-sharing» в місті Києві»;
 затверджено умови інвестиційного конкурсу зі
створення мережі прокату велосипедів, якими
передбачено створення у м. Києві 264 пунктів прокату
та забезпечити наявність у них 2000 велосипедів.
Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу
буде розміщено в газеті «Хрещатик Київ» та на
офіційному порталі Києва www.kyivcity.gov.ua в
ІІ кварталі 2019 року
Влаштування велосипедних смуг чи доріжок є
обов’язковою умовою при підготовці завдань на
розробку проектно-кошторисної документації на
будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти
об’єктів дорожньої інфраструктури

Врахування велосипедної інфраструктури при
2018-2020
плануванні, будівництві та реконструкції
об’єктів транспортної інфраструктури та
благоустрою територій, передбачаючи при
проектуванні нанесення необхідної розмітки
для велосмуг та / або облаштування
веломаршрутів
Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції
183
Пріоритетний розвиток систем швидкісного
2018-2020
Роботи не виконувалися
тролейбусного / автобусного сполучення
(будівництво тролейбусної лінії від ж/м
Троєщина до Севастопольської площі та
реконструкція тролейбусної лінії від просп.
Р. Шухевича (просп. Генерала Ватутіна) до ст.
м. «Дарниця» з організацією відокремленої
лінії автобусного та тролейбусного руху у
2018–2022 роках)
184
Пріоритетний розвиток систем швидкісного
2018-2020
Програмою економічного і соціального розвитку
рейкового транспорту
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачається фінансування в
182

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2018-2019 роках асигнування на
виконання робіт не передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

185

Створення транспортно-пересадочних вузлів

2018-2020

186

Якісне
оновлення
рухомого
складу
громадського транспорту, який відповідає
сучасним
європейським
вимогам
громадського транспорту

2018-2020

187

Впровадження в системі громадського
транспорту нічних маршрутів та маршрутів
вихідного дня на основі аналізу відповідного
попиту

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
межах виділених асигнувань робіт з прокладання колії
до станції «Бульвар Кольцова» на об’єкті
«Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від
вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»
У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися
У І кварталі 2019 року КП «Київпастранс» 11.02.2019
підписано договір з ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан
Моторс», за результатами проведених публічних
закупівель, на придбання 55 міських тролейбусів
довжиною не менше 18,5 метрів з низьким рівнем
підлоги.
У І кварталі 2019 року поставки тролейбусів не
здійснювалися
У І кварталі 2019 року роботи не виконувалися

Створення швидкого та зручного транзитного
2018-2020
Роботи не виконувалися
транспортного хабу шляхом будівництва
автостанцій приміського, міжміського та
міжнародного сполучення, інтегрованих з
залізничними вокзалами та аеропортом
«Жуляни»
Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління транспортною системою міста
Завдання 4.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста
189
Реорганізація,
підвищення
операційної
188

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2019 році асигнування на
виконання робіт не передбачено
Закупівля
громадського
пасажирського
транспорту
здійснюється в рамках бюджетних
призначень на відповідний рік

Впровадження заходу потребує
щорічного придбання до 2025 року
(з урахуванням заміни застарілого
рухомого складу та насичення
існуючої мережі):
 85-90 тролейбусіввеликої та
надвеликої місткості;
 80-90 автобусів великої та
надвеликої місткості;
30-35
сучасних
модульних
трамвайних вагонів з низьким
рівнем підлоги
У 2018-2019 роках асигнування на
виконання робіт не передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
ефективності
та
прозорості
діяльності
галузевих підприємств:
- партнерство
з
міжнародними
та
національними компаніями, що надають
консультаційні послуги (у т. ч. з аудиту).

189.1

190

191

192

Впорядкування послуг, що здійснюються
приватними перевізниками, шляхом перегляду
принципів співпраці перевізників з містом,
вдосконалення конкурсної процедури з
розподілу маршрутів тощо
Впровадження систем безготівкової оплати
проїзду в громадському транспорті та єдиного
електронного квитка з широким набором
тарифів

Створення єдиного диспетчерського центру
керування комунальним транспортом

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2018

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Департаментом
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
спільно
з
підпорядкованими комунальними підприємствами
постійного проводиться робота з міжнародними
аудиторськими фірмами (Helping Local Business
Ukraine, Ernst & Young, Deloitte) щодо проведення
аудиту
фінансової
звітності
та
надання
консультаційних послуг
Захід виконано у 2018 році

У січні-березні 2019 року:
 проводилося тестування автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському
транспорті міста Києва незалежно від форм власності
(АСОП) із використанням разового квитка,
транспортної картки та Муніципальної Картки
Киянина;
 проходило тестування веб-рішення «Електронний
квиток» у рамках функціонування інформаційної
системи «Особистий Кабінет Киянина»;
 формувалася мережа суб’єктів господарювання
(агентів), що мають належну інфраструктуру
обслуговування (користувачів) пасажирів, обладнання
та відповідні права для здійснення операцій з продажу
електронних квитків, поповнення транспортного
ресурсу
На базі комунальної корпорації «Київавтодор»
11.12.2018
відкрито
диспетчерський
центр
моніторингу роботи комунального транспорту та

76

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

193

194

Вдосконалення систем моніторингу, аналізу та
прогнозування розвитку транспортної системи
міста на основі статичної та динамічної
транспортних моделей (збір статистичних
даних, оновлення геоінформаційних даних):
проведення
щорічного
опитування
домогосподарств щодо видів використання
транспорту та мобільності у м. Києві та
містах-супутниках
Інтеграція геоінформаційної системи обліку та
управління інфраструктурними об’єктами
міста з містобудівним кадастром: розробка
програмного модуля обліку та управління

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2019-2020

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
збору інформації, створено моніторингову залу для
нагляду за роботою комунального транспорту
(розташування,
маршрут
руху
технологічного
транспорту тощо).
У звітному періоді:
 проведено налаштування 544 GPS-трекерів на
транспортних засобах комунальної снігоприбиральної
техніки КК «Київавтодор», КО «Київзеленбуд» та
керуючих компаній з обслуговування житлового
фонду міста Києва;
 відновлено працездатність публічного веб-порталу
https://clean.kyivcity.gov.ua;
 перевірено
390
транспортних
засобів
КК «Київавтодор».
Крім того, в рамках проекту Автоматизованої системи
обліку транспортної роботи, як складової частини
Автоматизованої системи диспетчерського управління
(далі – АСДУ), впроваджено електронний шляховий
лист в АП-5, АП-8 та ТРЕД-2.
Відповідно до плану КП «Київпастранс» планує
виконати роботи з впровадження проекту в усіх філіях
підприємства до кінця року
Роботи не виконувалися

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Опитування населення щодо видів
використання
транспорту
та
мобільності у м. Києві та містахсупутниках планується виконати в
рамках підготовки аналітичної
записки щодо створення місцевої
асоціації «Київська агломерація»

У Департаменті містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) планується здійснити
модернізацію
міської
інформаційно-аналітичної
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
інфраструктурними об’єктами міста у складі
ІАС «Майно»

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога
Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців
Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою
195
Проведення
капітального
ремонту,
2018-2020
реконструкції
та
придбання
предметів
довгострокового користування

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
системи забезпечення містобудівної діяльності та
інтегрувати її з зовнішніми міськими системами.
У 2018 році проведено закупівлю послуг із
модернізації
міської
інформаційно-аналітичної
системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК
МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап
1, 2, 3), що передбачає інтеграцію містобудівного
кадастру з інформаційно-аналітичною системою
«Майно».
У І кварталі 2019 року здійснено фінансування за
виконані роботи в сумі 1614,5 тис. грн. Разом з тим у
наступних роках передбачено реалізацію програми
«Модернізація міської інформаційно-аналітичної
системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК
МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва (етап 2,
3)», в рамках якого планується розширити функціонал
програмного комплексу та реалізувати політику
публічності містобудівної інформації.
Роботи виконуються згідно календарним планом

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 03.04.2019 № 572 затверджено
розподіл асигнувань в сумі 25605,8 тис грн на
фінансування капітального ремонту в 2019 році
(адресний перелік об’єктів).
У звітному періоді проведення капітального ремонту
(часткового)
передбачено
у
18
установах,
підпорядкованих Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі – ДСП),
зокрема:
 у 13 установах складено дефектні акти;
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

196

Розробка та реалізація Міської комплексної
цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з
рішенням Київської міської ради від 22 червня
2017 року № 618/2780

197

Створення додаткових установ із піклування
про незахищених та малозабезпечених осіб, у
т. ч.:
- формування мережі районних центрів з
надання послуг соціального характеру;

197.1

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 у 5 установах оголошено закупівлі на проведення
робіт;
 у 2 установах – на стадії проведення закупівель.
В частині капітальних вкладень передбачено
реконструкцію громадської будівлі спального корпусу
№1 Комунальної організації «Територіальне медичне
об’єднання санаторного лікування у місті Києві» на
вул. Миколи Юнкерова, 28», орієнтовна кошторисна
вартість - 10598,7 тис грн. На даний час спільно з
Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) проводилися роботи з проведення
відповідних організаційних заходів щодо передачі
вказаного приміщення на баланс ДСП для подальшої
реконструкції
На сьогодні в м. Києві діє Міська комплексна цільова
програма «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки,
затверджена рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 460/6511, в рамках якої проводилися
заходи з пристосування міста для рівного доступу
маломобільних груп населення до публічних
просторів, транспорту, державних установ

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Департаментом соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з комунальною
науково-дослідною установою «Науково-дослідний
інститут соціально-економічного розвитку міста» у
2018 році розроблено методологію та концепцію
діяльності центрів з надання послуг соціального
характеру, пропозицій щодо системи методичного
управління даною мережею в рамках Тематичного
переліку
науково-дослідних
та
дослідно-
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

197.2

- створення мережі центрів (закладів)
соціальної реабілітації для дітей та молоді з
інвалідністю;

2018-2020

197.3

- створення закладу на Лівому березі з
надання послуг для осіб без постійного місця
проживання;

2019

197.4

- створення
спеціалізованого
закладу
психоневрологічного профілю для осіб з
інвалідністю;
- створення соціального гуртожитку для
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх
числа;
- придбання квартир для створення та
відкриття нових дитячих будинків сімейного
типу;

2020

4
конструкторських робіт.
У І кварталі 2019 року роботи не проводились
Рішенням Київської міської ради від 18.10.2018
№ 1905/5969 створено Центр комплексної реабілітації
для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста
Києва за адресою вул. Райдужна, 51 (далі – Центр).
У січні 2019 року Центр розпочав роботу. Послуги
отримали 49 дітей з інвалідністю
У 2019 році планується створення Лівобережного
будинку соціального піклування для осіб без
визначеного
місця
проживання
за
адресою
вул. М. Шевельова (Руднєва), 100. У звітному періоді
проводилася робота щодо залучення благодійних та
громадських організацій для проведення ремонтних
робіт в будівлі
Реалізація заходу запланована з 2020 року

2018

Завдання виконано у 2018 році

197.5

197.6

197.7

- створення мережі соціальних квартир для
вразливих груп населення (матері-одиначки,
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, та особи з їх числа).

2019-2020

У І кварталі 2019 року захід не виконувався

2018-2019

Київським міським центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді реалізуються соціальні заходи
«Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та
вагітних жінок (соціальна квартира)» у форматі
соціальної квартири матері та дитини відповідно до
спільної
реалізації
проекту з
Міжнародним
благодійним
фондом
«Українська
фундація
громадського здоров’я».

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Залишається невирішеним питання
цільового використання зазначеної
будівлі як об’єкту соціальної
інфраструктури

У 2019 році кошти з міського
бюджету на придбання квартир
для створення нових дитячих
будинків сімейного типу не
передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

198
198.1

198.2

198.3

Забезпечення
житлом
громадян,
які
потребують поліпшення житлових умов:
- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа;
- розвиток
соціального
житла,
що
безоплатно
надається
городянам,
які
потребують соціального захисту (на підставі
договору найму на певний строк);
- забезпечення
житлом
черговиків
квартирного
обліку
та
відселення
з
непридатних для проживання (аварійних)
приміщень;

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
У січні-березні 2019 року заходами соціального
супроводу з розміщенням в соціальній квартирі
охоплено 7 жінок та 8 дітей (з них: 5 жінок та 7 дітей,
постраждалих від домашнього насильства).
Загалом заходами індивідуальної роботи охоплено
24 клієнтки, яким надано 746 індивідуальних послуг,
проведено 148 групових заходів, під час яких
27 учасникам надано 604 соціальні послуги
(соціально-педагогічні,
психологічні,
соціальноекономічні,
соціально-медичні,
інформаційні,
юридичні)

2018-2020

У І кварталі 2019 року захід не виконувався

2018-2020

У І кварталі 2019 року захід не виконувався

2018-2020

Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році Департаменту будівництва та
житлового
забезпечення
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) передбачені асигнування у сумі
100,0 млн грн на придбання житла для черговиків
квартирного обліку.
У звітному періоді визначено необхідний набір
квартир
та
розпочато
процедуру
пошуку
забудовників, у яких будуть придбані квартири для
черговиків квартирного обліку.
Станом на 30.03.2019 у районних в місті Києві
державних адміністраціях на квартирному обліку

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

В бюджеті міста Києва на 2019 рік
кошти на реалізацію завдання не
передбачені
В бюджеті міста Києва на 2019 рік
кошти на реалізацію завдання не
передбачені
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

198.4

- будівництво
житла;

(придбання)

доступного

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
перебувало 69634 сім’ї та одиноких громадян (на
загальних
підставах
–
36590;
у
списку
першочерговиків – 26627; у списку позачерговиків –
6417
(за даними
Єдиного
загальноміського
автоматизованого банку даних «Квартоблік»)).
Департаментом
будівництва
та
житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з
початку звітного року передано 199 житлових
приміщень до районних в місті Києві державних
адміністрацій, організацій, підприємств та установ для
забезпечення мешканців міста Києва житлом.
Комунальними підприємствами міста Києва у січніберезні 2019 року за рахунок залучених коштів
продовжувалися роботи з будівництва 12 житлових
будинків:
на
вул. Милославській,
вул. С. Сагайдака,101
(діл.
22-25),
просп. 40-річчя Жовтня, 74-А,
вул. Качалова,
40
(І черга), на перетині вул. Мілютенка та вул. ШоломАлейхема, у пров. Платонівському, мікрорайоні
«Соцмістечко» (буд. 1, 2 на діл. 11) та
пров. Моторному, 11 (буд. 1, 2, 3), та роботи з
реконструкції будинків на вул. Дмитрівській, 60/19,
бульв. Кольцова, 24-А
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році Департаменту будівництва та
житлового
забезпечення
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) передбачені асигнування у сумі
50,0 млн грн. на будівництво доступного житла. На
даний час ведеться робота щодо визначення
житлового будинку, у якому буде реалізовуватися
захід

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

1
198.5

2
- забезпечення житлом на умовах оренди
громадян,
які
потребують
поліпшення
житлових умов;

198.6

- добудова проблемних житлових будинківдовгобудів (у т. ч. за участю комунальних
підприємств);

2018-2020

198.7

- створення
міського
маневреного
житлового
фонду
для
тимчасового
проживання мешканців аварійних будинків
або
будинків,
що
перебувають
на
капітальному ремонті (реконструкції)

2018-2020

199

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
В звітному періоді проведено 1 засідання Комісії з
питань розгляду заяв про надання житлових
приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів
війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів,
підпорядкованих Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), на якому:
 розглянуто 7 звернень громадян про поселення;
 2 особам надано право на проживання
У звітному періоді здійснювався збір інформації,
організація та проведення у межах наданих
повноважень виїзних нарад, засідань робочих груп та
комісій, за участю всіх зацікавлених сторін, з метою
напрацювання алгоритму подальших дій.
На даний час комунальне підприємство (далі – КП)
«Спецжитлофонд» здійснюється добудова житлового
будинку на вул. Теремківська, 3.
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» отримано сертифікат
відповідності закінченого будівництвом об’єкта на
вул. Ю. Пасхаліна, 17 (вул. Ілліча, 17). У 2019 році
передбачено
завершити коригування
проекту
завершення
добудови
будинків-довгобудів
на
вул. С. Сосніни, 4-а у Святошинському районі за
рахунок власних коштів підприємства. У звітному
періоді освоєно залучених коштів на суму 282 тис. грн
Захід не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2018-2019 роках кошти на
будівництво (придбання) житла
для
створення
міського
маневреного
фонду
для
тимчасового
проживання
мешканців аварійних будинків не
передбачені

Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
Підвищення професійної компетенції та
2018-2020
Мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
якісного складу працівників соціальної сфери
молоді м. Києва (далі – КМЦСССДМ) у І кварталі
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
міста Києва шляхом проведення тренінгів та
семінарів
за
основними
напрямами:
здійснення соціальної роботи: з сім’ями, які
перебувають в складних життєвих обставинах,
з прийомними сім’ями, дитячими будинками
сімейного типу, патронатними вихователями,
з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими
батьківського піклування, та особами з їх
числа, зокрема надання послуги наставництва,
з демобілізованими учасниками АТО та
членами їх сімей тощо

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
2019 року комплексно здійснювалося підвищення
компетентності працівників з числа фахівців із
соціальної роботи, а також працівників, які займають
інші посади. Всього проведено 170 методичних
заходів, зокрема: 84 організовані КМЦСССДМ, 86 –
районними ЦСССДМ та закладами. Серед них 28
заходів із підвищення компетенції проведено
партнерськими
громадськими
та
державними
організаціями. Заходами охоплено 1639 осіб.
Працівники соціальної сфери міста Києва беруть
участь у тематичних семінарах та тренінгах, які
організовані Центром підвищення кваліфікації
Міністерства соціальної політики України.
З метою підвищення професійного рівня спеціалістів
та забезпечення належної якості у наданні
комплексних соціальних послуг ветеранам та членам
їхніх сімей протягом звітного періоду були проведені
тренінги для фахівців із соціальної роботи, які дотичні
до надання послуг цільовій аудиторії клієнтів
(10 осіб): тренінг-семінар «Залучення додаткових
ресурсів, співпраця з громадськими та державними
організаціями на рівні району та міста» спільно із
представниками комунальної бюджетної установи
(КБУ) «Київський міський центр допомоги учасникам
антитерористичної операції», семінар для спеціалістів
районних центрів СССДМ, дотичних до роботи з
ветеранами та членами їхніх сімей: «Сприяння
наданню комплексної допомоги ветеранам та членам
їхніх сімей в системі ЦСССДМ – міжвідомча
співпраця: переадресація та отримання зворотного
зв’язку; особливості роботи з ветеранами, які мають
поранення чи інвалідність», а також координаційна
робоча зустріч з працівниками КБУ «Київський
міський центр допомоги учасникам АТО», в якій
взяли участь 65 осіб

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

84

№

Назва завдання/заходу Програми

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

1
200

2
Проведення
соціальних
досліджень,
моніторингу соціальних послуг, наукового
супроводу соціальної роботи

201

Впровадження
альтернативних
та
інноваційних форм і методів соціальної
роботи, зокрема, проведення тренінгів для
спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї,
дітей та молоді щодо вдосконалення
родинного догляду за дітьми, які опинилися в
складних життєвих обставинах

2019

202

Розроблення і впровадження регіонального
плану стосовно збільшення обсягів надання

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Впродовж грудня 2018 року – січня 2019 року
Департаментом соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проведено анкетування з
метою визначення оцінки потреб сімей, які виховують
дітей та молодь з інвалідністю, у соціальних послугах.
В опитуванні взяли участь 10 районів столиці.
В міській цільові програмі «Діти. Сім’я. Столиця на
2019-2021 роки» передбачено реалізацію соціальних
заходів «Координаційний центр з розвитку системи
соціальних послуг, моніторингу та оцінки якості
послуг». Розроблено модель системи моніторингу та
оцінки соціальних послуг в м. Києві, що включає:
 опис методики моніторингу та індикаторів;
 методичні рекомендації щодо імплементації
системи МіО.
Протягом звітного періоду 2019 року продовжувалося
запровадження системи моніторингу і оцінки в роботу
мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Відповідно до Положення Київський міський центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює
методичне забезпечення діяльності місцевих центрів,
центрів
соціально-психологічної
допомоги,
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, соціальних
центрів матері та дитини, центрів для ВІЛінфікованих дітей та молоді тощо, в т.ч. і у форматі
тренінгової підготовки спеціалістів районних центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді.
Спеціалісти районних служб у справах дітей та сім’ї
залучаються до участі у методичних заходах
В
рамках
Плану
реформування/
перепрофілювання/трансформації
дитячих

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

85

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч.
реформування інтернатних закладів у місті
Києві)

203

Розширення
послуг:

спектра

надання

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
інтернатних закладів, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 14.12.2017 № 698/3705
«Про
затвердження
Плану
реформування/
перепрофілювання/трансформації
дитячих
інтернатних закладів, розвитку системи соціальних
послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих
послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва»,
проведено комплексну оцінку Спеціальної школиінтернату
№26
Дніпровського
району,
Святошинського дитячого будинку інтернату та
затверджено плани їх трансформації на засіданні
робочої
групи
Київської
міської
державної
адміністрації
щодо
впровадження
проекту
«Модернізація
системи
соціальної
підтримки
населення України» від 01.03.2019.
Київським міським центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено:
 стратегічну сесію з планування діяльності на
2019 рік мережі центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді м. Києва на тему: «Робота над
моделлю якості соціальних, реабілітаційних послуг
для дітей з інвалідністю та їхніми сім’ями», якою
охоплено 45 осіб;
 навчальні курси для сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, зокрема:
 9 заходів, охоплено 12 осіб, де відібрано або є
ризик відібрання дітей без позбавлення батьків
батьківських прав;
 7 заходів, охоплено 28 осіб, у яких виховується
дитина/молода особа з інвалідністю.
 2 курси навчання за тематикою «Підготовка
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі,
опікуни та піклувальники», якими охоплено 37 осіб

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

соціальних

86

№
1
203.1

Назва завдання/заходу Програми
2
- забезпечення
надання
комплексної
соціальної підтримки учасникам АТО, членам
їх сімей та членам сімей загиблих (померлих)
киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання
психологічних,
юридичних,
соціальнопедагогічних та ін. видів соціальної
допомоги);

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Станом на 01.04.2019 в реєстрі киян–учасників
АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих
(померлих) киян, які брали участь в проведенні
АТО/ООС, на обліку перебувають 27477 осіб. В
звітному періоді 26791 особа отримали одноразову
матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня
Героїв Небесної Сотні.
Мережею районних центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді надається комплексна соціальнопсихологічна допомога зазначеній категорії громадян.
За звітний період надано 3164 соціальні послуги,
зокрема:
 інформаційні – 1152;
 соціально-педагогічні – 1187;
 психологічні – 120;
 соціально-економічні– 359;
 юридичні – 46.
В рамках міської цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам» на 2019 – 2021 роки Київським
міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (далі – КМЦСССДМ) забезпечено надання
комплексної
соціальної
підтримки
учасникам
АТО/ООС та членам їх сімей. Зокрема, протягом
звітного періоду 2019 року до КМЦСССДМ
звернулося 4418 осіб з числа ветеранів та членів їхніх
сімей (зокрема 60 дітей), яким надано наступні
соціальні послуги:
 соціально-педагогічну – 547;
 інформаційну – 3616;
 юридичну – 255.
Робота велася, як індивідуально, так і в групах.
Індивідуальну допомогу отримали 2549 осіб, в групах
– 1869 осіб.
Робота проводилася в консультативних пунктах:
 при Департаменті соціальної політики виконавчого
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органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (пр. Комарова,7);
 при Михайлівському золотоверхому соборі
(вул. Трьохсвятительська,4-б);
 при КМСССДМ (вул. Довженка,2).
Базовим закладом охорони здоров’я із реабілітації
учасників бойових дій АТО/ООС визначено
Київський міський клінічний госпіталь ветеранів
війни, де функціонує Реабілітаційний центр на 60
ліжок для надання медичної та реабілітаційної
допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС з
ураженням нервової системи, посттравматичними
ураженнями опорно-рухового апарату, зокрема
спінальної травми, і хворих з психосоматичними
розладами внаслідок психотравми та 30 ліжок на базі
терапевтичного відділення № 1. В січні-березні
2019 року в госпіталі на реабілітації перебувало 235
учасників бойових дій АТО/ООС.
На базі Київської міської клінічної лікарні № 11
Дніпровського району м. Києва функціонує Центр
нейрореабілітації учасників бойових дій АТО/ООС
(далі – Центр) на 20 ліжок. За звітний період
2019 року в Центрі проліковано 53 пацієнта.
В окремо виділений день (субота) забезпечено
проведення консультування та обстеження в
Київському міському консультативно-діагностичному
центрі. За звітний період 2019 року консультацію
отримали 333 учасника бойових дій АТО/ООС та
проведено 603 обстеження. Крім того, на базі
Київської міської клінічної лікарні № 8 з 01.02.2019
відкрито Центр психосоматичної допомоги для
учасників АТО/ООС на 20 ліжок, де проліковано 25
учасників АТО/ООС.
Учасникам АТО/ООС та членам їх сімей надається
амбулаторна допомога в 7 кабінетах медико-
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психологічної допомоги, які розміщено на базі
консультативно-діагностичних центрів районів міста
Києва (надано допомогу 97 особам).
Діє міська телефонна «гаряча лінія». За звітний період
звернулося 26 учасників бойових дій АТО/ООС.
Практичні психологи закладів загальної середньої
освіти за запитом батьків проводять психологічне
консультування, діагностування та відповідну
корекційно-розвивальну роботу з дітьми з сімей
учасників АТО/ООС
Станом на 01.04.2019:
 взято на облік 145512 осіб
(107514 сімей)
відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у
I кварталі 2019 року – 1505 осіб);
 7680
сімей
звернулися
за
призначенням щомісячної адресної допомоги для
покриття витрат на проживання, зокрема на оплату
житлово-комунальних послуг.
Станом на 01.04.2019 до закладів охорони здоров’я
м. Києва звернулося 56001 особа із даної категорії
громадян, зокрема: 22787 дітей. З тих, хто звернувся
за медичною допомогою, на медичний облік взято
20051 дорослий та 17985 дітей. Госпіталізовано до
закладів охорони здоров’я з числа внутрішньо
переміщених осіб 14971 дорослий та 10362 дитини.
Проведено 53336 медичних інструментальних
досліджень та медичних оглядів внутрішньо
переміщених осіб.
Станом на 01.04.2019 в м. Києві 815 внутрішньо
переміщеним особам з АР Крим надано лікарських
засобів безоплатно та на пільгових умовах на загальну
суму 17582,54 грн.
Для забезпечення продовження навчання та здобуття
освіти громадянами України, які переселяються з
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тимчасово окупованих територій та районів
проведення антитерористичної операції, до закладів
освіти столиці зараховано 11621 учнів (студентів,
вихованців).
Прийом до 1-х класів дітей із сімей внутрішньо
переміщених осіб здійснюється за місцем їх
проживання відповідно до довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи
Київський міський та районні територіальні центри
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) здійснюють надання соціальних послуг
громадянам, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги, за
місцем проживання (придбання та доставка продуктів
харчування,
продовольчих,
промислових
та
господарських товарів, вологе та генеральне
прибирання, оплата платежів тощо).
Протягом січня-березня 2019 року:
 на безоплатній основі надано близько 1,5 млн
соціально-побутових послуг 11,0 тис. осіб.
 на платній основі надано 296 соціальних послуг 22
громадянам на загальну суму 14,8 тис. грн.
(Територіальним центром соціального обслуговування
Деснянського району)
Відповідно до Положення про Київський міський
Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації
інвалідів здійснюються заходи з професійної
орієнтації, опанування особами з інвалідністю
трудових навичок, визначення їхніх можливостей
щодо професійного навчання у відповідних
навчальних закладах.
У звітному періоді за даним напрямком обслуговано
61 особа.
Сформовано групу та проводиться навчання слухачів
за професією «Діловод» (наказ від 10.08.2018
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№ 1380-л) у кількості 8 осіб
Відповідно до рішення Київської міської ради
від 20.12.2018 № 549/6600 «Про запровадження в
місті Києві багатофункціональної електронної картки
«Муніципальна картка «Картка киянина», в місті
Києві
запроваджується
багатофункціональна
електронна картка «Муніципальна картка «Картка
киянина».
Створено інформаційно-телекомунікаційну систему
«Реєстр
утримувачів
багатофункціональної
електронної картки «Муніципальна картка «Картка
киянина», яка інтегрована до інформаційної системи
«Муніципальний реєстр», автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському
транспорті міста Києва незалежно від форм власності
(АСОП), забезпечено доступ до неї десяти
управлінням праці та соціального захисту населення
районних в місті Києві державних адміністрацій та
Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Організовано обмін інформацією з ПрАТ «Київхліб»
для можливості придбання соціального хліба із
знижками залежно від категорії пільговиків.
Налагоджено
обмін
інформацією
з
КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен»
для проведення
підрахунку проїздів пільговиків
різних категорій у наземному та підземному міському
транспорті.
Багатофункціональні електронні пластикові картки
«Картка киянина» діють до кінцевого терміну дії цих
карток.
Органами
соціального
захисту
міста
Києва
здійснюється ідентифікація пільгової категорії,
активація
соціального
додатку
та
внесення
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відповідних
змін
до
Реєстру
утримувачів
багатофункціональної
електронної
картки
«Муніципальна картка «Картка киянина» (далі – РУ).
За даними звітів РУ утримувачами «Муніципальних
карток «Картка киянина» стали 638 тисяч громадян, з
них: 550,1 тисяча – за соціальною ознакою
З метою здійснення інформаційного забезпечення
соціальної роботи в територіальній громаді міста
Києва, патріотичного виховання дітей та молоді,
профілактики негативних явищ у молодіжному
середовищі, підвищення рівня та ефективності
соціальної реклами, популяризації процесу її творення
у молодіжному та дитячому середовищі, залучення
молоді до реалізації державної молодіжної та
соціальної політики, підтримки та розвитку
волонтерського
руху
протягом
січня-березня
2019 року Київським міським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді реалізовувалися
заходи:
 «Міське
спеціалізоване
формування
«Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в
територіальній громаді м. Києва» (проведено 358
групових заходів, охоплено 1 074 осіб та надано
28 898 послуг);
 «Центр молодіжної соціальної роботи та
інновацій» (проведено 114 групових заходів,
учасниками яких стали 358 осіб, та надано 1940
послуг);
 «Реалізація заходів соціальної адаптації для дітей
та молоді в контексті ВІЛ/СНІДу» (проведено 34
групових заходи, охоплено 56 осіб та надано 504
послуги)
На сьогодні запроваджено дві моделі монетизації:
безготівкова грошова форма і готівкова форма.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
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у вигляді грошової виплати енергоощадним
родинам еквіваленту вартості зекономлених
150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс
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газу
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від 27.12.2018 № 1176 субсидії у безготівковій
грошовій формі надаються громадянам, які
звернулися за призначенням субсидії після 1 січня
2019 року і яким вона призначена не раніше як з січня
2019 року. Така форма надання субсидій передбачає
розрахунки за призначеними субсидіями через ПАТ
«Ощадбанк» і виплату залишку невикористаної
субсидії готівкою через ПАТ «Ощадбанк» за
результатами опалювального сезону.
Постановою Кабінету Міністрів України від
06.02.2019 № 62 запроваджено готівкову форму
надання субсидій для громадян, які звернулися за
призначенням житлової субсидії до 31 грудня
2018 року, а також тим, що звернулися після 1 січня
2019 року, але житлова субсидія їм призначена з 2018
року. Кошти субсидії, починаючи з житлової субсидії
за лютий 2019 року, виплачуються безпосередньо
громадянам, які самостійно сплачуватимуть за
використані житлово-комунальні послуги.
Таким чином, здійснено реалізацію паралельно двох
моделей монетизації, за результатами аналізу їх
ефективності
прийматиметься
рішення
щодо
подальших дій.
Станом на 01.04.2019 кількість домогосподарств міста
Києва, які отримують житлові субсидії становить
162197, з них у готівковій формі – 158284, у
безготівкові – 3913
В рамках Комплексної міської цільової програми
«Електронна
столиця»
на
2019-2022
роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018
№461/6512,
тестується
онлайн
платформа реєстру надавачів соціальних послуг.
Інформація про систему надання соціальних послуг
висвітлюється на веб-сайтах і в соціальних мережах,
комунальних закладах з надання соціальних послуг.

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
01.03.2019 запущено у дослідну експлуатацію
програмний модуль «Соціальні послуги» в компоненті
«Надання
одноразової
адресної
матеріальної
допомоги».
Опрацьовувалися
пропозиції
та
зауваження щодо роботи електронного сервісу
Підготовка спеціалістів центрів здійснювалася з
урахуванням толерантного ставлення до осіб з
інвалідністю на постійній основі

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Підготовка спеціалістів різних сфер міського
2018-2020
господарства в контексті толерантного,
рівноправного
ставлення
до
осіб
з
інвалідністю та взаємодії з ними
Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями
207
Забезпечення
партнерської
взаємодії
2018-2020
Рішенням Київської міської ради від 28.02.2019
державного та громадського секторів у
№ 165/6821 затверджена міська цільова програма
розвитку соціальної сфери
«Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки.
Департамент соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на умовах соціального партнерства
співпрацює
з
неприбутковими
громадськими
організаціями жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів
війни та праці, жертв нацистських переслідувань,
дітей війни, громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в АТО.
Станом на 27.03.2019 надано 59 інформаційноконсультативних послуг.
Продовжує працювати Громадська рада виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), створена при Департаменті
соціальної політики виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
В рамках міського конкурсу проектів «Громадська
перспектива: прозора влада та активна громада»
серед переможців 2019 року, що отримають кошти з
бюджету м. Києва, визначено також інститути
206
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

208

Сприяння у
інвалідністю

працевлаштуванні

осіб

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

з

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
громадянського
суспільства,
проекти
яких направлені на розвиток соціальної сфери,
зокрема:
 ГО «Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними
обмеженнями «Студія «ДІМФО» з проектом «Світ
особливих дітей. Мистецтво без обмежень» для дітей
з особливими потребами;
 ГО «Батьківський дім» з проектом «14 кроків до
нового батьківства серед кризових сімей» для дітей та
їх батьків з мало захищених сімей;
 Київська міська організація Товариства Червоного
Хреста України з проектами «Психо-соціальна
підтримка та емоційна реабілітація демобілізованих
військових, їх сімей та внутрішньо переміщених осіб з
зони проведення АТО» та «Волонтер - як складник
прозорості в діяльності державної влади та приклад
громадської свідомості»;
 ГО «Київська організація інвалідів, пенсіонерів,
учасників бойових дій «Ірида» з проектами
«Забезпечення можливості працевлаштування та
соціалізації осіб з інвалідністю, людей похилого віку,
осіб, які повертаються з ООС (АТО)» та «Створення
та встановлення інклюзивного дитячого майданчика».
З початку року Київським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
забезпечено ефективну партнерську
взаємодію з
громадськими суб’єктами соціальної роботи, укладено
46 угод про спільну реалізацію соціальних заходів та
партнерську взаємодію з громадськими організаціями
та благодійними фондами
Проводиться інформування реабілітантів Київського
міського центру соціальної, професійної та трудової
реабілітації інвалідів (далі – Центр) щодо професій,
які потрібні на локальному ринку праці, надаються
консультації стосовно вибору або зміни професії. За

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Забезпечення послуг щодо доставки продуктів

2018-2020

209

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
умови надходження вакансій від підприємств, установ
та організацій міста Києва реабілітанти Центру, за
бажанням, мають можливість ознайомитись з їх
переліком. Протягом січня-березня 2019 року
обслуговано 74 особи.
Столичною
службою
зайнятості
проводиться
системна робота щодо організації зайнятості осіб з
інвалідністю, підвищення рівня їх працевлаштування
за сприянням служби зайнятості:
 особи з інвалідністю отримували весь комплекс
соціальних послуг з урахуванням рекомендацій
довідок до акту огляду МСЕК та індивідуальних
програм реабілітації;
 у районних філіях служби зайнятості м. Києва
створена можливість для безперешкодного отримання
громадянами з інвалідністю послуг з підбору і пошуку
підходящої
роботи,
профорієнтації
та
профконсультації, профнавчанні тощо.
В січні-березні 2019 року мали статус безробітного та
отримували послуги міської служби зайнятості
близько 700 осіб з інвалідністю, з яких 121 особу з
інвалідністю працевлаштовано.
Крім того, протягом звітного періоду 2019 року
закладами соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями» (далі –
ЦСПРДМФО) профорієнтовано 21 людину, зокрема:
 1 дитину з інвалідністю;
 19 молодих осіб з важкими формами інвалідності.
ЦСПРДМФО Солом’янського району діє соціальнореабілітаційна програма з профорієнтації «Творча
майстерня «Так» для молоді з важкими формами
інвалідності, яка реалізується у співпраці з
ГО «Бачити серцем» - 19 учасників програми
У січні-березні 2019 року Київським міським

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
та товарів першого вжитку малозахищеним
верствам населення (у партнерстві із
приватним
бізнесом
та
міжнародними
організаціями)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

4
територіальним центром соціального обслуговування
та
територіальними
центрами
соціального
обслуговування
Голосіївського,
Деснянського,
Печерського,
Подільського,
Дніпровського
та
Шевченківського районів у партнерстві із приватним
бізнесом та міжнародними організаціями надано:
 продукти харчування 1,5 тис. особам на загальну
суму 191,7 тис грн;
 товарів першого вжитку 1,5 тис. особам на суму
95,6 тис. грн;
 мешканцям
спеціалізованих
будинків
для
ветеранів війни та праці та Будинку соціального
піклування 103 продуктових набори та 8,5 тис. порцій
гарячого харчування.
Крім того, Будинком соціального піклування під час
проведення соціального патрулювання в осінньозимовий в січні-березні 2019 року надано 18000
порцій гарячого харчування громадянам, які
опинилися в складних життєвих обставинах
Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення
210
Спрощення
та
прискорення
процесів
2018-2020
Житлові субсидії призначаються відповідно до
отримання затверджених пільг (у т. ч.
Положення про порядок призначення житлових
субсидій на сплату комунальних послуг)
субсидій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.1995 № 848.
Для призначення субсидії громадяни подають заяву
про призначення та надання житлової субсидії у
грошовій формі через ПАТ «Ощадбанк» (далі - заява)
та декларацію про доходи і витрати осіб, які
звернулися за призначенням житлової субсидії (далі декларація),
за
формами,
встановленими
Міністерством соціальної політики України. Заява та
декларація можуть бути надіслані до управлінь праці
та соціального захисту населення районних в місті
Києві держаних адміністрацій за місцем реєстрації
заявника (для орендарів-за місцем проживання)
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
поштою, направлені в електронній формі через
офіційний веб-портал Міністерством соціальної
політики України або надані особисто.
Отримувачі пенсії одержують суму житлової субсидії
в готівковій формі разом з пенсією (на пенсійний
рахунок
або
рахунок
банку).
Громадяни
працездатного віку отримують суму житлової
субсидії в готівковій формі через ПАТ «Ощадбанк».
Громадяни, яким житлова субсидія надається у
безготівковій грошовій формі, зобов’язані щомісяця
сплачувати вартість фактично спожитої послуги з
урахуванням суми, перерахованої управителям,
ОСББ/ЖБК,
виконавцям
комунальних
послуг
житлової субсидії.
Сума, яку одержувач субсидії має сплатити за
житлово-комунальні послуги самостійно, буде
зазначена в смс-повідомленні АТ «Ощадбанк» як
наявний залишок платежу за кожним видом послуг.
На поточний рахунок одержувача субсидії після
закінчення
опалювального
сезону
(станом
на 1 червня) будуть перераховані залишки коштів
субсидії, про що одержувача субсидії буде
поінформовано смс-повідомленням.
Громадяни, яким субсидія надається в готівковій
формі, зобов’язані самостійно сплачувати за спожиті
житлово-комунальні послуги в повному обсязі.

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя
Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві
Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб
211
Реконструкція та капітальний ремонт закладів
охорони здоров’я, оновлення їх матеріальнотехнічної бази:
211.1
- реконструкція з розширенням будівлі
2018-2020
Програмою економічного і соціального розвитку
міського
Центру
термічних
уражень,
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
реконструктивно-відновлювальної
та
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
пластичної хірургії Київської міської клінічної
лікарні № 2 (вул. Краківська, 13);

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

211.2

- реконструкція
Київської
міської
туберкульозної лікарні № 2 (смт. Гостомель);

2018-2020

211.3

- реконструкція будівель Київської міської
клінічної лікарні № 4 (вул. Солом’янська, 17);

2018-2020

211.4

- реконструкція
будівель
Київського
міського
перинатального
центру
–
структурного підрозділу Київського міського
центру репродуктивної та перинатальної
медицини (просп. Героїв Сталінграда, 16);

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
змінами) у 2019 році на виконання робіт передбачено
фінансування у сумі 5 000 тис. грн (зокрема на
проектні роботи – 1 500 тис. грн).
У січні–березні 2019 року освоєно 2,7 тис. грн (оплата
технічних умов).
Акти виконаних проектних робіт з початку року
не оформлялися.
Роботи виконувалися відповідно до уточненого
графіку (завершення проектних робіт заплановано
на липень 2019 року)
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році на виконання робіт передбачено
фінансування в обсязі 5 000 тис. грн (зокрема на
проектні роботи – 4 000 тис. грн).
Станом на 01.04.2019 здійснювалися організаційні
заходи для проведення конкурсу на визначення
проектної організації.
Акти виконаних робіт з початку року не оформлялися
У 2018 році виконувалися роботи з виготовлення
проектної документації. Освоєно 44 тис. грн.
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році виділення коштів з бюджету
міста Києва на зазначений об’єкт не передбачено
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році на виконання робіт по цьому
об’єкту передбачено фінансування в обсязі 40 000 тис.
грн (зокрема на проектні роботи – 800 тис. грн).
Будівельні
роботи
будуть
відновлені
у квітні 2019 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

1
211.5

2
- реконструкція
приймального
та
спеціалізованих відділень Київської міської
клінічної лікарні № 12 (вул. Професора
Підвисоцького, 4-а);

211.6

- реконструкція
приміщень
відділення
паліативної допомоги Центру паліативної
допомоги м. Києва Київської міської клінічної
шкірно-венерологічної
лікарні
(вул. Богатирська, 32);

2018-2019

211.7

- прибудова ліфтової шахти до приміщення
державного закладу «Український медичний
центр реабілітації дітей з органічним
ураженням нервової системи МОЗ України» та
встановлення ліфта (вул. Богатирська, 30);

2018-2020

211.8

- реконструкція та капітальний ремонт
приміщень відділень паліативної допомоги:
 Центру паліативної допомоги м. Києва
Київської міської клінічної шкірновенерологічної лікарні (вул. Богатирська,

211.8.1

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році виділення коштів з бюджету
міста Києва на зазначений об’єкт не передбачено.
Станом на 01.04.2019 здійснювалася передача
вартості будівництва І та ІV пускових комплексів на
баланс медичного закладу (сертифікат серії ІV
№ 163181101067
про
закінчення
будівництва
ІV пускового комплексу І черги отримано у 2018 році)
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування робіт
по цьому заходу в обсязі 41 793,3 тис. грн (зокрема на
проектні роботи – 300 тис. грн).
Станом на 01.04.2019 освоєно 329,5 тис. грн (оплата
проектних робіт та технічних умов).
Акти виконаних будівельних робіт з початку року
не оформлялися.
Роботи виконуються відповідно до графіку
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році на виконання заходу
передбачено фінансування в обсязі 500 тис. грн
(зокрема на проектні роботи – 100 тис. грн).
Виконання будівельних робіт на об’єкті у січніберезні 2019 року не передбачалося.
Акти виконаних робіт з початку року не оформлялися

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі

100

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018

4
змінами) у 2019 році передбачено фінансування робіт
на реконструкцію центру у сумі 41 793,3 тис. грн
(зокрема на проектні роботи – 300 тис. грн).
Станом на 01.04.2019 освоєно 329,5 тис. грн
Роботи на об’єкті завершено у 2018 році

2018

Роботи на об’єкті завершено у 2018 році

2018

Роботи на об’єкті завершено у 2018 році

2018

Роботи на об’єкті завершено у 2018 році

2018

Роботи на об’єкті завершено у 2018 році

32);

211.8.2
211.8.3
211.8.4
211.8.5
211.8.6
211.9
211.9.1

 Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва (вул. Шовковична, 39/1);
 Київської міської клінічної лікарні № 2
(вул. Краківська, 13);
 Київської міської клінічної лікарні № 6
(просп. Космонавта Комарова, 3);
 Київської міської клінічної лікарні № 10
(просп. Голосіївський, 59-б);
 Київської міської клінічної лікарні № 18
(бульв. Тараса Шевченка, 17);
- капітальний ремонт:
 басейнів (2 – у 2018 році)

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

2018-2019

211.9.2



покрівель (протягом 2018–2020 років
45 об’єктів);

2018-2020

211.9.3



фасаду з заміною вікон (протягом
2018–2020 років 33 об’єкти);

2018-2020

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2018 році виконано капітальний ремонт 2 басейнів.
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
11 950 тис. грн на капітальний ремонт 4 басейнів у 3
закладах
У 2018 році виконувалися роботи по 19 об’єктах
(по 15 – роботи завершено).
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
34 813,7 тис. грн на капітальний ремонт покрівель (21
об’єкт) у 19 закладах.
Станом на 01.04.2019 освоєно 3,4 тис. грн
У 2018 році виконувалися роботи по 19 об’єктах
(по 10 – роботи завершено).
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

211.9.4



приміщень, будівлі (протягом 2018–
2020 років 211 об’єктів);

2018-2020

211.9.5



інженерних мереж (протягом 2018–
2020 років 41 об’єкт);

2018-2020

211.9.6



ліфтів (протягом
41 од.);

років

2018-2020

211.9.7



харчоблоків (протягом 2018–2020 років
18 об’єктів);

2018-2020

2018–2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
140 387,8 тис. грн на капітальний ремонт фасаду з
заміною вікон (24 об’єкта) у 18 закладах.
Станом на 01.04.2019 освоєно 1 549,7 тис. грн
У 2018 році виконувалися роботи по 77 об’єктам
(по 60 – роботи завершено).
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
678 722,3 тис. грн на капітальний ремонт приміщень,
будівель (122 об’єкта) у 57 закладах.
Станом на 01.04.2019 освоєно 6 534 тис. грн
У 2018 році виконувалися роботи по 85 об’єктах
(по 84 – роботи завершено).
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
79 636,7 тис. грн на капітальний ремонт iнженерних
мереж (45 об’єктів) у 33 закладах.
Станом на 01.04.2019 освоєно 6,5 тис. грн
У 2018 році виконано роботи по 7 об’єктах
(відремонтовано 11 ліфтів).
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
40 907 тис. грн на капітальний ремонт лiфтів (20
об’єктів) у 18 закладах.
Станом на 01.04.2019 освоєно 30 тис. грн
У 2018 році завершено роботи по 2 об’єктах.
У січні–березні 2019 року роботи не виконувалися у
зв’язку з відсутністю фінансування

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1
211.9.8



2
пралень (протягом 2018–2020 років
6 об’єктів);

211.9.9



приміщень
(10 об’єктів);

211.9.1
0



пожежної системи, вентиляції
кондиціювання (26 об’єктів);

цивільної

оборони

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

2018-2020

та

2018-2020

211.10

- заміна вікон (протягом 2018–2019 років
32 об’єкти);

2018-2020

211.11

- благоустрій території, асфальтування,
капітальний ремонт огорожі, зовнішнього
освітлення
(протягом
2018–2020
років
51 об’єкт)

2018-2020

212

Будівництво нових закладів охорони здоров’я,
оновлення їх матеріально-технічної бази:
- будівництво багатопрофільної лікарні на
території ж/м Троєщина на перетині вулиць

212.1

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
У 2018 році завершено роботи по 2 об’єктах.
У січні–березні 2019 року роботи не виконувалися у
зв’язку з відсутністю фінансування
У 2018 році завершено роботи по 5 об’єктах.
У січні–березні 2019 року роботи не виконувалися у
зв’язку з відсутністю фінансування
У 2018 році виконувалися роботи по 20 об’єктам
(по 13 – роботи завершено).
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
52 013,3тис. грн на капітальний ремонт пожежної
системи, вентиляції та кондиціювання (30 об’єктів) у
22 закладах
У 2018 році виконано роботи по 14 об’єктах.
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
24 196 тис. грн на заміну вікон (12 об’єктів) у 11
закладах.
Станом на 01.04.2019 освоєно 289,4 тис. грн
У 2018 році виконано роботи по 2 об’єктах.
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі
3 137 тис. грн на благоустрiй території, капітальний
ремонт огорожі, зовнішнього освітлення (5 об’єктів) у
5 закладах

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням

103

№
1

212.2

Назва завдання/заходу Програми
2
М. Закревського та Милославської;

- реконструкція будівлі Київської міської
клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні
швидкої медичної допомоги «Правобережна»
на проспекті Космонавта Комарова, 3 у
Солом’янському районі

Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги
Удосконалення доступності населення до
послуг первинної медицини:
213.1
- відкриття нових амбулаторій сімейної
практики в новобудовах та віддалених
мікрорайонах (6 нових амбулаторій протягом
2019–2020 років)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2019-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році на виконання будівельних робіт
передбачено фінансування в обсязі 5 000 тис. грн
(зокрема на проектні роботи 4 000 тис. грн).
У звітному періоді проводився збір технічних умов
для проведення конкурсу на визначення проектної
організації.
Виконання будівельних робіт у січні–березні
2019 року на об’єкті не передбачено
Роботи за цим об’єктом розпочато у 2019 році.
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році на виконання цих робіт
передбачено 30 000 тис. грн (зокрема на проектні
роботи 7 040,4 тис. грн).
Станом на 01.04.2019 освоєно 906,0 тис. грн

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

213

2019-2020

У січні–березні 2019 року нових амбулаторій лікарів
загальної
практики/сімейної
медицини
(як
структурних підрозділів центрів первинної медикосоціальної допомоги) в новобудовах та віддалених
мікрорайонах міста не відкрито.
Одночасно:
 відкрито амбулаторію сімейного лікаря площею
90,9 кв. м за адресою: вул. Тимошенка, 1-А у
Оболонському районі;
 продовжувалася робота щодо розширення мережі
амбулаторій загальної практики/сімейної медицини за
рахунок запланованого відкриття амбулаторії по
вул. Бикова, 7-А,
вул. Будищанській,
3
у
Деснянському районі

Завдання 1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги
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№

Назва завдання/заходу Програми

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

1
214
214.1

2
Розвиток вторинної медичної допомоги:
- створення
відділень
екстреної
(невідкладної) медичної допомоги в закладах:
Київській міській клінічній лікарні № 12,
Київській міській клінічній лікарні швидкої
медичної допомоги;

214.2

- створення
центру
серцево-судинної
патології у складі Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги;

2018-2019

214.3

- введення в дію Центру паліативної
допомоги дітям м. Києва на базі Київської
міської
клінічної
шкірно-венерологічної

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У 2018 році:
 завершено роботи з реконструкції приймального та
спеціалізованих відділень Київської міської клінічної
лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 12-А у
Печерському районі (ІV пусковий комплекс І черги
реконструкції)
(сертифікат
готовності
IV № 163181101067), налагоджено роботу медичного
обладнання;
 проводилися роботи з капітального ремонту
приймального відділення Київської міської клінічної
лікарні
швидкої
медичної
допомоги
(вул. Братиславська, 3) для влаштування відділення
невідкладної екстреної допомоги.
У січні–березні 2019 року роботи не проводилися
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році на виконання цього заходу
передбачено кошти у сумі 19 995,2 тис. грн (зокрема
на проектні роботи 50 тис. грн).
Замовником капітального
ремонту приміщень
Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги під створення центру серцево-судинної
патології на вул. Братиславській, 3 у Деснянському
районі
визнано
КП «Інженерний
центр
(розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від 06.06.2017 № 675).
Станом на 01.04.2019 проводилися завершальні
роботи
з
коригування
проектно-кошторисної
документації
У 2018 році роботи на об’єкті призупинено, кошти,
що були передбачені на виконання будівельномонтажних та оздоблювальних робіт, перерозподілено
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3

лікарні;

- створення КНП «Київський міський центр
2018
нефрології та діалізу»
Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я
215
Поширення
доступності
населення
до
2018-2020
медичних послуг шляхом впровадження
медичних електронних систем еHealth (157
закладів протягом 2018–2020 років)
214.4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
на інші об’єкти.
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році виділення коштів з бюджету
міста Києва на зазначений об’єкт не передбачено
Виконано у 2018 році

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

На початок 2019 року медична допомога мешканцям
столиці надавалася 145 закладами охорони здоров’я
комунальної власності територіальної громади
м. Києва (55 закладів з надання стаціонарної медичної
допомоги, 41 – амбулаторної первинної та вторинної
(28 КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»
та
13
КНП «Консультативнодіагностичний центр»).
У січні–березні 2019 року у місті Києві продовжилася
загальнонаціональна кампанія «Лікар для кожної
сім’ї», яка передбачає вільне обрання кожним
громадянином лікаря первинної ланки та укладання з
ним декларації про обслуговування. Всі лікарі, які
надають первинну медико-санітарну допомогу,
зареєстровані у електронній системі охорони здоров’я
«Ehealth».
Станом
на
01.04.2019
підписано
1 768 192 декларацій.
З 01.03.2019 всі заклади первинної ланки:
 розпочали
у
тестовому
режимі
ведення
електронних медичних карток пацієнтів в електронній
системі охорони здоров’я (з електронною медичною
картою працюють сімейні лікарі, терапевти та
педіатри);
 долучилися до системи рейтингової оцінки роботи
лікарів, які зареєстровані в системі «Helsi.me», що
допомагатиме
киянам
керуватися
зазначеною
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4
інформацією під час особистого вибору лікаря
216
Розвиток комп’ютерної мережі системи
2018-2020
Станом на 01.04.2019 у 44 закладах охорони здоров’я,
охорони здоров’я міста Києва та оснащення
що засновані на комунальній власності територіальної
закладів охорони здоров’я комп’ютерною і
громади міста Києва, впроваджена електронна
оргтехнікою з відповідним програмним
система охорони здоров’я еHealth та електронна
забезпеченням з подальшим приєднанням до
реєстратура.
національної об’єднаної системи еHealth (157
До національної об’єднаної системи еHealth
закладів протягом 2018–2020 років)
приєднано 28 закладів первинної медико-санітарної
допомоги (КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»).
Розпочато у тестовому режимі ведення електронної
медичної картки пацієнта.
У І кварталі 2019 року проводилися організаційні
заходи щодо запровадження з 01 квітня поточного
року електронного рецепта, а також щодо обладнання
автоматизованого
робочого
місця
медичного
реєстратора
Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги
217
Реалізація проекту «Лікар у вашому домі» для
2018-2020
Станом на 01.04.2019 продовжувалася реалізація в
медико-соціальної
підтримки
вразливих
місті Києві проекту «Лікар у Вашому домі» (далі –
верств населення, що не мають соціального
Проект), яким передбачено створення умов для
захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та
максимального отримання інформації киянами про
особи, які не здатні до самообслуговування та
стан свого здоров’я, про можливі індивідуальні
потребують постійної сторонньої допомоги)
ризики щодо виникнення неінфекційних хвороб та
рекомендацій щодо їх запобігання. Проект надає
можливість наближення медичної допомоги, зокрема
до маломобільних категорій громадян, залучення їх до
зручних, безкоштовних та швидких тестувань (у тому
числі проведення експрес-тесту на ВІЛ-інфекцію).
У І кварталі 2019 року зазначеними послугами
скористалися майже 13 тис осіб.
Мобільними мультидисциплінарними бригадами
здійснено 1 085 виїздів до маломобільних категорій
громадян, які не можуть самостійно дістатися до
медичного закладу

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

107

Період реалізації
завдання/заходу
Інформація про хід виконання
№
Назва завдання/заходу Програми
Програми,
завдання/заходу Програми
рік/роки
1
2
3
4
Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань
218
Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та
2018-2020
Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та
виконання цілі «90-90-90» – безперервного
виконання цілі «90-90-90» передбачена заходами
каскаду заходів з профілактики, догляду та
Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛлікування, спрямованої на протидію епідемії
інфекції на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням
ВІЛ-інфекції/СНІДу
Київської міської ради від 08.12.2016 № 538/1542
(далі – Програма).
Забезпечення
реалізації
заходів
Програми
здійснювалася за рахунок товарів, що були отримані у
попередній період за кошти державного бюджету
України, кошти бюджету м. Києва, Глобального
Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і
малярією, Pepfar та інших джерел. До реалізації
заходів Програми залучено громадські та міжнародні
організації, які здійснюють свою діяльність у рамках
грантових угод за кошти глобальних донорських
організацій, проекти міжнародної технічної допомоги
(USAID),
які
відпрацьовують
впровадження
найкращих методик та практик у наданні медичної
допомоги людям, які живуть з ВІЛ/СНІД, в умовах
реформування системи охорони здоров’я.
У І кварталі 2019 року:
 зареєстровано та офіційно взято під медичний
нагляд 518 ВІЛ-позитивних осіб, зокрема з вперше
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції – 436 осіб;
 перебувало під медичним наглядом в закладах
охорони здоров’я м. Києва 14 017 осіб, які живуть з
ВІЛ, 520 з них – діти, народжені від ВІЛ-позитивних
матерів (станом на 01.04.2019);
 обстежено швидкими тестами
31 370 осіб,
виявлено
635
ВІЛ-позитивних
пацієнтів
(2% обстежених). Загальна кількість обстежених на
ВІЛ осіб у м. Києві становила 66 596 осіб;
 призначено антиретровірусну терапію (далі – АРВ)
473 пацієнтам, з них отримали лікування вперше

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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460 осіб (97,3%). Станом на 01.04.2019 на АРВ
перебувало 9 797 осіб, які живуть з ВІЛ, з яких
1 646 осіб отримувало лікування в кабінетах
інфекційних захворювань, що створені у всіх районах
міста Києва на базі КНП «Консультативнодіагностичний центр».
У рамках реалізації стратегії FAST TRACK CITIES
Київським міським центром профілактики та
боротьби зі СНІДом здійснено 3 моніторингових
візити до 5 закладів охорони здоров’я, в яких
оцінювалося проведення консультування і тестування
на ВІЛ, якість даних, що містяться в медичній
інформаційній системі «ВІЛ-інфекція та ведення
облікової документації з надання медичної допомоги
ВІЛ-позитивним Україні».
З метою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у закладах
освіти на постійній основі здійснюється соціальнопсихологічний
супровід
освітнього
процесу;
проводиться роз`яснювальна робота та тематичні
виховні заходи (бесіди, лекції, правові конкурси,
вікторини, квести, ігри, змагання тощо), спрямовані
на збереження і зміцнення здоров`я дітей та
учнівської молоді, формування здорового способу
життя підростаючого покоління.
У січні–березні 2019 року:
 забезпечено
участь
учнівської
молоді
у
просвітницько-оздоровчих програмах: «Рівний –
рівному», «Школярі Києва – за здоровий спосіб
життя», «Молодь на роздоріжжі», «Школа проти
СНІДу», «Європейська мережа шкіл сприяння
здоров`я», «Діалог»;
 впроваджувалася на базі закладів загальної
середньої освіти міста профілактична програма
виховання учнів «Відверта розмова» в інтерактивному
форматі;

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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219

Здійснення заходів щодо раннього виявлення
та лікування туберкульозу в рамках реалізації
Міської
цільової
програми
протидії
захворюванню на туберкульоз на 2017–
2021 роки (рішення Київської міської ради
№ 537/1541 від 08.12.2016)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 вивчалися педагогічними працівниками столиці
тематичні модулі «Інтерактивні методи викладання
основ здоров`я та формування здорового способу
життя в учнів», «Формування здорового способу
життя серед шкільної молоді та студентів» під час
підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної
педагогічної
освіти
Київського
університету
імені Бориса Грінченка
У січні–березні 2019 року у рамках заходів з
виконання Міської цільової програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради
від 08.12.2016 № 537/1541:
 проведено процедуру закупівель та укладено
договори на суму 4 395,7 тис. грн, зокрема на
придбання лабораторних матеріалів (1 000,3 тис. грн),
продуктових наборів (2 787,6 тис. грн), ламп для
бактерицидних опромінювачів (21,9 тис. грн), масок
медичних одноразових (79,1 тис. грн), інформаційних
буклетів (10 тис. грн), технічного обслуговування
лабораторного обладнання (496,9 тис. грн);
 проводилися регулярні безкоштовні обстеження
населення на туберкульоз за допомогою пересувного
флюорографа. Обстежено 1 947 осіб. Виявлено
32 особи з різною патологією, зокрема 7 осіб хворих
на туберкульоз. Серед обстежених 5% – особи з груп
соціального ризику;
 забезпечувалася соціальна підтримка хворих на
туберкульоз, які знаходяться на амбулаторноконтрольованому лікуванні (зокрема закуплено
продуктових наборів на суму 2 787,6 тис. грн);
 продовжувалося запровадження сучасних заходів
інфекційного контролю за туберкульозом, що
спрямовані на запобігання поширення захворювання у
закладах охорони здоров’я та зміцнення їх

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
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Забезпечення реалізації заходів з ранньої
діагностики (скринінгу) таких хвороб як
інфаркт, інсульт, цукровий діабет, ВІД/СНІД,
колатеральний рак тощо

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
матеріально-технічної бази, у рамках яких закуплено
масок медичних на суму 79,1 тис. грн, ламп для
бактерицидних опромінювачів на суму 21,9 тис. грн;
 розповсюджено у місцях масового перебування
населення інформаційні матеріали щодо профілактики
туберкульозу у кількості 1 000 примірників.
У І кварталі 2019 року кількість осіб із вперше
встановленим діагнозом «туберкульоз» збільшилася
до 392 осіб проти 354 у І кварталі 2018 року, що
пов’язано з активною роботою щодо раннього
виявлення
хворих
(широким
впровадженням
скринінгу на туберкульоз та іншими організаційними
заходами)
Закладами охорони здоров’я первинної ланки
отримано та використовуються у роботі витратні
матеріали для забезпечення реалізації заходів з
ранньої діагностики (скринінгу) інфаркту, інсульту,
цукрового діабету, колоректального раку.
За результатами скринінгу у І кварталі звітного року
виявлено 21 випадок колоректального раку,
проведено скринінг 105 386 особам з метою
виявлення підвищеного рівня загального холестерину
та глюкози в крові. Підвищений рівень зазначених
показників здоров’я (як факторів ризику для розвитку
інфаркту, інсульту, цукрового діабету) виявлено у
15 433 осіб (14,6% обстежених).
З
метою
забезпечення
ранньої
діагностики
(скринінгу) ВІЛ/СНІДу серед населення в рамках
реалізації Міської цільової програми протидії епідемії
ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки в столиці
продовжилася
реалізація
організаційних
та
адміністративних заходів зі збільшення обсягів та
результативності тестування на ВІЛ-інфекцію у
закладах усіх рівнів надання медичної допомоги, в
першу чергу – на рівні первинної медико-санітарної
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допомоги.
У січні–березні 2019 року у закладах охорони
здоров’я м. Києва обстежено швидкими тестами
31 370 осіб, виявлено 635 ВІЛ-позитивних пацієнтів
(2% обстежених швидкими тестами). Загальна
кількість обстежених – 66 596 осіб.
У рамках реалізації проекту «Лікар у Вашому домі»
(далі – Проект) проводилося обстеження бажаючих
методом швидких тестів на визначення рівня
холестерину та глюкози у крові, вимірювання
артеріального тиску та скерування бажаючих до
закладу охорони здоров’я для проведення експрестестування на ВІЛ-інфекцію, зокрема серед
маломобільних категорій громадян (послугою
скористалося майже 13 тис. осіб).
Мобільними мультидисциплінарними бригадами
здійснено 1 085 виїздів до маломобільних категорій
громадян, які не можуть самостійно дістатися до
медичного закладу.
Проект передбачає раннє виявлення відхилень у стані
здоров’я населення та можливість разпочати
своєчасне лікування, профілактичні заходи щодо
запобігання розвитку інфаркту, інсульту, цукровому
діабету
Виконано у 2018 році
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Забезпечення
функціонування
КНП
2018
«Київський міський центр громадського
здоров’я» для спостереження та контролю за
захворюваністю населення
Завдання 1.7. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
222
Забезпечення
необхідної
кількості
2018-2020
У січні–березні 2019 року показник забезпеченості
укомплектованих бригад екстреної медичної
бригадами екстреної медичної допомоги населенню у
допомоги (2018 рік – 0,55 од./10 тис.
місті Києві становив 0,65 од. на 10 тис. мешканців
мешканців,
2019 рік
–
0,6 од./10 тис.
мешканців, 2020 рік – 0,8 од./10 тис.
мешканців)
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Модернізація автоматизованої інформаційнодиспетчерської служби «Швидка медична
допомога»
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З початку 2019 року у Центрі екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф м. Києва (далі –
ЦЕМД та МК) продовжувала функціонувати
автоматизована інформаційно-диспетчерська система
«Швидка медична допомога». Тривали організаційні
заходи щодо забезпечення роботи системи у
повноцінному режимі.
ЦЕМД та МК включено до реалізації пілотного
проекту Міністерства охорони здоров’я України із
впровадження у тестовому режимі програмного
продукту «Централь 103»
Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров’я
Завдання 2.1. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів
224
Реорганізація закладів охорони здоров’я в
2018-2020
Станом на 01.04.2019 у місті функціонувало
комунальні некомерційні підприємства (КНП).
46 комунальних некомерційних підприємств, 41 з них
надавалася первинна та вторинна (амбулаторна)
медична допомога.
Завершувалися організаційні заходи щодо введення в
дію Комунального некомерційного підприємства
«Київський міський центр нефрології та діалізу»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). Затверджено
структуру закладу, проводилася робота з формування
штатів
225
Реорганізація ТМО «Київська стоматологія» у
2018
Виконано у 2018 році
місті Києві шляхом об’єднання 14 закладів
охорони здоров’я в КНП
226
Забезпечення
функціонування
КНП
2018-2020
Станом на 01.04.2019 Департаментом промисловості
«Лабораторний центр»
та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для забезпечення функціонування
КНП «Лабораторний центр» опрацьовувалося питання
проведення конкурсного відбору кандидатури на
посаду
директора
зазначеного
підприємства
відповідно до визначеної процедури (розпорядження
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Київського міського голови від 04.05.2017 № 320
«Про утворення постійно діючої конкурсної комісії
для конкурсного відбору кандидатур на посади
керівників суб’єктів господарювання комунального
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту
промисловості
та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)»)
Завдання 2.2. Забезпечення системи охорони здоров’я міста професійними кадрами та зменшення їх плинності
227
Забезпечення системи охорони здоров’я міста
2018-2020
За уточненими статистичними даними на початок
професійними кадрами та зменшення їх
2019 року:
плинності в рамках Концепції реформи
 забезпеченість
медичними
працівниками
фінансування системи охорони здоров’я, якою
на 10 тис. населення становила: лікарями 40,7
передбачено появу ринку праці медичних
(на початок
2018 року
–
41,8),
молодшими
працівників та підвищення рівня оплати їх
спеціалістами з медичною освітою – 60,4 (на початок
праці
2018 року – 63,8);
 укомплектованість штатних посад фізичними
особами становила: лікарями – 78,7% (на початок
2018 року – 79,1%), молодшими спеціалістами з
медичною освітою – 74,6% (на початок 2018 року –
76,3%).
Рішенням Київської міської ради від 13.12.2018
№ 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) затверджено бюджетні призначення
на 2019 рік у сумі 5,362 млрд грн на оплату праці
працівників
галузі
«Охорона
здоров’я»
з
нарахуваннями. На сьогоднішній день по закладах є
можливість виплати стимулюючих надбавок за
складність та напруженість роботи в середньому
до 47%.
У січні–березні 2019 року середня заробітна плата по
галузі «Охорона здоров’я» порівняно з відповідним
періодом 2018 року зросла до 7 616 грн, зокрема:
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лікарів – до 10 154 грн, фахівців з базовою та
неповною вищою освітою – до 7 728 грн, молодшого
медичного персоналу – до 5 510 грн, спеціалістів не
медиків – до 8 541 грн, інших – до 6 362 грн.
Заборгованість
із
заробітної
плати
перед
працівниками закладів охорони здоров’я м. Києва, що
входять до сфери управління Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), відсутня.
На сьогодні підвищення кваліфікації лікарів, які
працюють у закладах охорони здоров’я м. Києва,
проводиться на базі Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Щупика. У січні–
березні 2019 року на курси підвищення кваліфікації
направлено 788 лікарів та 1 242 молодших
спеціалістів з медичною освітою, на курси
спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна
медицина» з подальшим отриманням сертифіката
лікаря-спеціаліста до Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Щупика направлено
23 лікаря (лікарі-терапевти та лікарі-педіатри)
Оперативна ціль 3. Просування здорового способу життя серед мешканців міста
Завдання 3.1. Популяризація здорового способу життя
228
Підтримка та проведення масових спортивних
2018-2020
У І кварталі 2019 року на забезпечення виконання
заходів.
заходів річного календарного плану, в частині
проведення спортивно-масових заходів, передбачено
фінансування з бюджету м. Києва у сумі 260 тис. грн.
У звітному періоді на високому організаційному рівні
проведено:
 міжнародні змагання з художньої гімнастики серії
Гран-Прі «Кубок Дерюгіної»;
 міжнародний турнір зі спортивної гімнастики
«Ukraine International Cup»;
 заходи з різних видів спорту (футзалу, волейболу,
настільного тенісу, плавання, стрітболу, шахів) у
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229

Формування позитивного ставлення громадян
до фізичної культури і спорту (у т. ч. шляхом
поліпшення інформаційного середовища,
впровадження соціальної реклами переваг
рухової активності, організації заходів
національно-патріотичного
спортивного
виховання)

2018-2020

230

Продовження
інформування
дітей
про
здоровий спосіб життя, зокрема, проведення у
ЗДО 2–3 рази на тиждень занять з фізичної
культури та з виховання свідомого ставлення
до оздоровлення

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
рамках Київської міської спартакіади «Здоровий
киянин» (взяло участь понад 540 осіб);
 змагання з автомобільного спорту «Велике жіноче
ралі» на вулиці Хрещатик (взяло участь 32 екіпажі
(64 особи))
Всі спортивно-масові заходи, які проводилися у січні–
березні 2019 року громадськими організаціями міста
Києва спільно з Київською міською державною
адміністрацією, анонсовано у комунальних засобах
масової інформації, на веб-сайтах виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
З метою формування позитивного ставлення громадян
до фізичної культури і спорту у звітному періоді
Департаментом молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечено реалізацію проектів:
«Фестиваль зимових видів спорту» (охоплено
120 осіб), «Тютюн, алкоголь, наркоманія, СНІД –
чотири вороги здоров’я» (охоплено 350 осіб),
телевізійний проект «Створюй своє майбутнє зараз»,
реалізовано проект «Свято весни «Масляна»
(охоплено 300 осіб) та проведено гала-концерт для
молоді «Здорова нація» (охоплено 1 000 осіб)
У січні–березні 2019 року у закладах дошкільної
освіти, відповідно до вимог Базового компоненту
дошкільної освіти, продовжено практику щоденного
проведення ранкової гімнастики та гімнастики після
денного сну, занять фізичною культурою, рухливих та
спортивних ігор, загартовуючих заходів, «фізичних»
хвилинок та пауз між заняттями, фізкультурних
комплексів під час прогулянок.
З дітьми та батьками проводилися бесіди, спрямовані
на формування знань про здоровий спосіб життя,
спортивні розваги, свята, змагання, спартакіади.
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231

Пропаганда здорового харчування та відмови
від шкідливих звичок (виступи в ЗМІ, робота
антитютюнового клубу та клубу здорового
харчування на базі Київського міського центру
здоров’я, здійснення заходів з профілактики
неінфекційних захворювань)
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Програми,
рік/роки
3
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Продовжено практику створення дитячих проектів
дружнього до людини середовища в дитячих садках у
рамках проведення районних та міських заходів
«Панорама проектів «Новий дитячий садок очима
дітей, батьків та педагогів»
Продовжувалася робота з населенням щодо
необхідності проведення щеплень проти грипу, кору
та інших інфекційних захворювань.
У січні–березні 2019 року:
 розповсюджено серед керівників закладів охорони
здоров’я посібник для медичних працівників з
лікування тютюнової залежності Європейської мережі
з профілактики куріння та вживання тютюну (ENSP)
для ознайомлення і використання в роботі;
 проведено фахівцями профілактичної медицини
черговий навчальний семінар для психологів Сервісу
з надання допомоги у припиненні куріння, який
підтримується Міністерством охорони здоров’я
України та Бюро ВООЗ в Україні;
 проведено заняття для 25 психологів шкіл
Шевченківського району з питань фізичної активності
та надання допомоги у відмові від куріння;
 підготовлено для освітньої платформи в
соціальних мережах відеоматеріали з питань
раціонального харчування дітей, розповсюджувалася
пам’ятка «Тарілка дитячого харчування»;
 видано та розповсюджено до Всесвітнього дня
боротьби з туберкульозом 500 примірників буклету
«Зупинимо туберкульоз» з інформацією про роботу
Національної гарячої лінії з питань туберкульозу
0800-50-30-80 та Національного сервісу з надання
допомоги у припиненні куріння: stopsmoking.org.ua з
Гарячою лінією 0800-50-55-60;
 продовжувалася щомісячна робота Університету
медичних та гігієнічних знань для людей літнього

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
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232

Залучення бізнесу, органів влади та
громадських організацій до заходів з
підтримки здорового способу життя власних
працівників та киян загалом

2018-2020

233

Проведення культурно-оздоровчих заходів без
розміщення реклами алкогольних напоїв,
тютюнових виробів
Підтримка
громадських
організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості

2018-2020

234

2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
віку, на засіданнях якого розглядалися питання
раціонального харчування, фізичної активності,
психопрофілактики;
надавалася
індивідуальна
допомога пацієнтам у відмові від тютюнокуріння;
 організовано семінари для заступників головних
лікарів з медичних питань КНП «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
та
КНП «Консультативно-діагностичний центр» міста
Києва з питань профілактики раку, малярії тощо
21 лютого 2019 року в КНП «Київський міський
центр громадського здоров’я» відбулася зустріч
партнерів
у
рамках
роботи
з
посилення
міжсекторальної взаємодії між установами і
організаціями, що працюють у сфері громадського
здоров’я,
об’єднання
зусиль
неурядового
і
державного секторів у забезпеченні сталості програм
протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.
У рамках інформаційно-просвітницької кампанії
Громадського бюджету м. Києва на 2020 рік
розповсюджено 38 тис. примірників інформаційних
друкованих матеріалів з реалізації ідей киян щодо
покращення столиці, обрання сімейного лікаря,
допомоги при народженні в сім’ї дитини, переваг
щеплення тощо
Всі спортивно-масові заходи проводилися без
розміщення реклами алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Фінансова
підтримка
з
бюджету
м. Києва
громадським організаціям фізкультурно-спортивної
спрямованості у І кварталі 2019 року не надавалася.
Станом на 01.04.2019 в установленому порядку
проходив погодження проект рішення «Про
затвердження порядку надання фінансової підтримки
з бюджету міста Києва громадським організаціям
фізкультурно-спортивної
спрямованості
на

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
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Забезпечення функціонування спортивних
гуртків в ЗНЗ з метою залучення дітей та
підлітків до систематичних занять фізичною
культурою та спортом

236

Залучення
осіб
з
інвалідністю
фізкультурно-оздоровчої
діяльності
фізкультурно-спортивної реабілітації

до
та

2018-2020

2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
конкурсних засадах»
У закладах загальної середньої освіти забезпечено
організацію гурткової роботи з дітьми на
безкоштовній основі з футболу, баскетболу,
волейболу, легкої атлетики, тенісу/настільного тенісу,
східних
єдиноборств,
туризму,
спортивного
орієнтування, хореографії, спортивних танців,
спортивних та рухових ігор, плавання, художньої та
спортивної гімнастики тощо.
Станом на 01.04.2019 у закладах загальної середньої
освіти функціонувало 1 800 шкільних фізкультурноспортивних гуртків та секцій, які відвідувало
49 022 учня
У І кварталі 2019 року на забезпечення заходів із
залучення осіб з інвалідністю до фізкультурнооздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної
реабілітації передбачено фінансування з бюджету
м. Києва у сумі 814,6 тис. грн.
Відповідно до календарного плану спортивних
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних
зборів спортсменів з інвалідністю м. Києва на 2019 рік
у звітному періоді:
 проведено 10 навчально-тренувальних зборів до
Всеукраїнських змагань, в яких взяло участь
76 спортсменів (18 тренерів);
 взяло участь 147 спортсменів разом з 41 тренером
у 27 Всеукраїнських змаганнях серед людей з
інвалідністю різних нозологій, за результатами яких
виборено 31 золоту, 37 срібних та 16 бронзових
медалей;
 взяло участь 339 спортсменів у 17 міських
заходах, в яких розіграно 66 золотих, 51 срібну та
41 бронзову медалі;
 взяло участь 3 спортсмени разом з тренером у
3 міжнародних змаганнях, в яких розіграно золоту,
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забезпечення їх виконання
5

4
срібну та 2 бронзові медалі.
З 25 березня по 05 квітня 2019 року за рахунок
Київського міського відділення Фонду соціального
захисту інвалідів на базі Західного реабілітаційноспортивного центру (Львівська обл., Турківський р-н,
с. Яворів) проведено табір фізкультурно-спортивної
реабілітації людей з інвалідністю м. Києва),
оздоровлення та реабілітацію в якому пройшли
17 осіб з вадами слуху.
Однією з форм залучення дітей з інвалідністю до
занять фізичною культурою і спортом, насамперед, є
масові змагання під гаслом «Повір у себе». У ІІ етапі
спартакіади «Повір у себе», яка проводилася у
м. Києві у І кварталі 2019 року, взяло участь 158 дітей
з інвалідністю (вадами слуху, з ураженням опорнорухового апарату, вадами розумового та фізичного
розвитку, вадами зору)
Завдання 3.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення
237
Створення сучасних багатофункціональних
2018-2019
У січні–березні 2019 року продовжувалися роботи з
навчально-тренувальних,
спортивних
та
реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу
оздоровчих комплексів
на вул. Райдужній, 33-А та спортивної споруди зі
штучним льодовим покриттям з прибудовою під
багатофункціональний спортивний комплекс на
вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі, у
рамках яких:
по
фізкультурно-оздоровчому
комплексу
на
вул. Райдужній, 33-А:
 замовником
реконструкції
фізкультурнооздоровчого комплексу визначено КП «Спортивний
комплекс»;
 передбачено Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) кошти на 2019 рік у
сумі 40 600 тис. грн на реконструкцію фізкультурнооздоровчого комплексу (розпорядження виконавчого
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4
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.01.2019 № 30);
 проведено КП «Спортивний комплекс» публічну
закупівлю робіт з реконструкції фізкультурнооздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у
Дніпровському районі м. Києва, переможцем та
генеральним підрядником якої 13.02.2019 визначено
ТОВ «АЮДЕР-ХХІ». Укладено договір підряду
від 28.02.2019 № 282-Р;
 укладено між КП «Спортивний комплекс» та
ТОВ «Будівельно-Інвестиційна Артель» договір про
здійснення авторського нагляду за будівництвом
від 21.03.2019 № 2103;
по спортивній споруді зі штучним льодовим
покриттям з прибудовою під багатофункціональний
спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у
Дніпровському районі:
 прийнято розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.02.2019 № 333 «Про внесення
змін до розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 26.06.2018
№ 1111
«Про
реконструкцію спортивної споруди із штучним
льодовим
покриттям
з
прибудовою
під
багатофункціональний спортивний комплекс на
вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі»;
 замовником
реконструкції
визначено
КП «Спортивний комплекс»;
 передбачено Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) кошти на 2019 рік у
сумі 10 000 тис. грн на виконання цих робіт
(розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
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Використання
спортивних
залів
та
майданчиків ЗНЗ для тренувань ДЮСШ у
вільний від занять час

2018-2020

239

Вдосконалення
матеріально-технічного
забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та
резервного спорту (придбання спортивного
обладнання довгострокового використання та
інвентарю для ДЮСШ)
Створення та будівництво спортивних зон в
місцях масового відпочинку киян (у т. ч.
парки, сквери, пляжі та ін.)

2018-2020

240

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
від 09.01.2019 № 30);
 отримано від ПрАТ «Київводоканал» технічні
умови на водовідведення на каналізування;
проводилася
робота
щодо
отримання
від
ПАТ «Київенерго» технічних умов на підключення до
зовнішніх інженерних мереж, а також акту
обстеження
зелених
насаджень
комунального
об’єднання «Київзеленбуд»;
 укладено
з
Державним
підприємством
«Укрдержбудекспертиза» угоди від 18.03.2019 № 000197-18/ЦБ та № 00-0197-19/ЦБ щодо проведення
експертизи проектно-кошторисної документації стадії
«Ескізний проект» та стадії «Проект»
За інформацією Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) станом на 01.04.2019:
 25 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи
освіти
для
навчально-тренувального
процесу
використовували 288 спортивних споруд та
приміщень у 191 закладі загальної середньої освіти
м. Києва;
 26 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи
спорту
для
навчально-тренувального
процесу
використовували 129 спортивних споруд та
приміщень у 97 закладах загальної середньої освіти
м. Києва
Видатки з бюджету міста Києва на оновлення
матеріально-технічного
забезпечення
ДЮСШ
передбачені з ІІ кварталу 2019 року

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Враховуючи сезонний характер, за інформацією
Управління
екології
та
природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
роботи
з
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4
встановлення спортивних майданчиків на пляжах та у
зонах відпочинку розпочнуться у квітні 2019 року
241
Приведення
об’єктів
інфраструктури
2018-2020
Змінами до Програми економічного і соціального
КП «Київський іподром» до належного
розвитку м. Києва на 2018-2020 роки (рішення сесії
матеріально-технічного стану
Київської міської ради від 20.12.2018 № 488/6539)
КП «Київський іподром» визначено асигнування на
2019 рік з бюджету м. Києва у сумі 1 200 тис. грн.
З метою приведення об’єктів інфраструктури
КП «Київський іподром» до належного матеріальнотехнічного стану передбачається:
 проведення розробки ІІ етапу (РД) проектної
документації реконструкції будівлі головного корпусу
КП «Київський іподром» на проспекті Академіка
Глушкова, 10 (літ. Ж);
 оформлення права користування земельними
ділянками КП «Київський іподром»;
 приведення до вимог законодавства документації
на КП «Київський іподром», як щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини.
У звітному періоді КП «Київський іподром» спільно з
КП «Київський
інститут
земельних
відносин»
опрацьовувалося питання розробки документів із
землеустрою, прорахування затрат, кошторису та
укладання договору на виконання робіт між
підприємствами
Завдання 3.3. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва
242
Формування
багаторівневого
управління
2018
Виконано у 2018 році
діяльністю у сфері фізичної культури і спорту
м. Києва
шляхом
створення
окремого
Департаменту молоді та спорту з структурою
відповідно
до
напрямків
роботи
(фізкультурно-масова робота, спорт вищих
досягнень, дитячо-юнацький та резервний
спорт, спортивна інфраструктура) та окремих
відділів (управлінь) з питань молоді та спорту

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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1

2
в районах міста, співпраці з федераціями та
асоціаціями
Організація
професійного
навчання
та
підвищення кваліфікації працівників у галузі
фізичної культури і спорту на базі
Національного
університету
фізичного
виховання і спорту України
Удосконалення
мотиваційно-спортивного
середовища:
- відзначення переможців та призерів
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи,
України, міста та їх тренерів-викладачів
грошовими
винагородами,
поліпшення
житлово-побутових умов
Підготовка спортивного резерву, підвищення
ефективності
роботи
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, зокрема, залучення дітей
віком до 17 років до занять в ДЮСШ

243

244
244.1

245

246

Організаційна
та
фінансова
підтримка
розвитку спорту вищих досягнень (у т. ч.
підготовки спортсменів високого класу, їх
виступів на міжнародних та всеукраїнських
змаганнях)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

2018-2020

Протягом І кварталу 2019 року на базі Національного
університету фізичного виховання і спорту України
пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації,
атестацію 5 тренерів-викладачів

2018-2020

У січні–березні 2019 року 411 спортсменів та тренерів
отримали винагороди за призові місця, здобуті на
чемпіонатах світу, Європи, України та м. Києва.
Фінансування з бюджету міста Києва – 295,8 тис. грн

2018-2020

Станом на 01.04.2019 у м. Києві функціонувала
91 ДЮСШ (зокрема, розпочали роботу дві нові
комунальні ДЮСШ).
Кількість вихованців ДЮСШ на початок звітного
року становила 30 833 особи (згідно річного звіту за
формою № 5-ФК).
Фінансування з бюджету м. Києва у І кварталі
2019 року на функціонування та розвиток дитячоюнацьких спортивних шкіл – 55 067,3 тис. грн
У січні–березні 2019 року:
 взято участь збірними командами міста у
80 чемпіонатах,
Кубках
України,
інших
всеукраїнських, а також міжнародних спортивних
змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів
спорту (охоплено 3 173 спортсмена);
 проведено 82 міських змагання з олімпійських та
неолімпійських видів спорту, як міського так і
міжнародного рівня, в яких взяло участь
10 983 спортсмена;
 проведено 23 навчально-тренувальні збори для
збірних команд міста з підготовки до Всеукраїнських

2019

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
змагань (охоплено 276 спортсменів).
Фінансування з бюджету м. Києва у січні–березні
2019 року на забезпечення виконання календарного
плану спортивних змагань з олімпійських та
неолімпійських видів спорту, зокрема на організацію
та проведення традиційних міжнародних змагань,
чемпіонатів Європи та світу – 1 538,5 тис. грн;
фінансування
двох
шкіл
вищої
спортивної
майстерності – 10 950,8 тис. грн

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля
Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості
247
Санація територій екологічно небезпечних
2018-2020
Відповідно до пункту 6 Положення про Київський
підприємств та вивезення шкідливих речовин
міський фонд охорони навколишнього природного
за межі міста для подальшої утилізації (ПАТ
середовища, затвердженого рішенням Київської
«Радикал», Київський спецкомбінат УкрДО
міської ради від 24.09.1998 № 10/111 (зі змінами),
«Радон» тощо)
Управлінням екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розроблено проект
рішення Київської міської ради «Про затвердження
переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що
фінансуватимуться з Київського міського фонду
охорони навколишнього природного середовища у
2019 році». Проект рішення, який зареєстровано за №
08/231-1421/пр від 12.04.2019, подано на розгляд до
постійних комісій Київської міської ради.
До зазначеного проекту рішення включено заходи з
демеркуризації
промислового
майданчика
ВАТ «Радикал», зокрема: проектні роботи
248

Впровадження
сучасних
екологічних
технологій на підприємствах м. Києва (у т. ч.
систем
очистки
димових
газів
сміттєспалювального
заводу
«Енергія»),
будівництво електрофільтрів котлів ст. № 6-8
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
Дарницької ТЕЦ:
- технічне
переоснащення
сміттєспалювального заводу «Енергія» на
вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі в
частині системи очищення димових газів

248.1

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2019-2020

249

Впровадження
локальної
системи
стимулювання підприємств, що переходять на
відновлювані джерела енергії

2019-2020

250

Забезпечення виконання зобов’язань у сфері

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У І кварталі 2019 року:
 після отримання експертного звіту стадії «ТЕО»
від 22.03.2018 № 01-0004-18-ЦБ проводилася робота
щодо зняття зауважень експертизи стосовно проектної
документації стадії «Робочий проект»;
 розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля.
Роботи виконувалися згідно з графіком
У звітному періоді на підприємствах міста Києва
проводилася наступна робота:
 ПП «Ярослав» - з метою енергозбереження на
підприємстві встановлено індивідуальну газову
котельну з сучасними паливними котлами (фірма
Вісманн, Німеччина) та проведено реконструкцію
приміщень;
 ТОВ «Перший трубний завод» - впроваджено
індукційний нагрів сталевих труб при гідроізоляції;
 ТОВ «Перший трубний завод» - освоїв нові
високоякісні енергозберігаючі технології, завдяки
яким спостерігається значне зменшення споживання
паливно-енергетичних
ресурсів
за
рахунок
збереження енергоносіїв при транспортуванні від
виробника до споживача;
 ДП «Завод «Генератор» - замінено 16 існуючих
люмінісцентних світильників на світильники з
світлодіодними лампами, встановлено 6 прожекторів
зі світлодіодними лампами замість світильників з
люмінесцентними лампами, що дозволить зменшити
витрати електроенергії на електроосвітлення до 5300
кВт. год. на рік;
 підприємством «Київський експериментальний
завод «Динамо» ФСТ «Динамо» замінено фізично
зношені вікна на металопластикові конструкції,
здійснено заміну звичайних ламп на енергозберігаючі
Рішенням Київської міської ради від 17.05.2018
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
енергоефективності та протидії змінам клімату
відповідно до «Угоди мерів»

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
№ 818/4882
затверджено
План
дій
сталого
енергетичного розвитку міста Києва на 2018-2020
роки, відповідно до якого Київ прагне:
 зниження в 1,1 рази (на 124,5 тис. Гкал/рік)
потребу в тепловій енергії на опалення 433 житлових
будинків та 100 установ бюджетної сфери;
 зниження споживання природного газу в системі
теплопостачання
в
середньому
на
45%
(на 76,1 млн. м³/рік);
 вироблення понад 557 ГВт/год енергії за рахунок
використання альтернативних джерел енергії;
 скорочення обсяг викидів СО2 на 34,0%
(на 444,2 тис. т/рік) до 2020 року
Завдання 1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля
251
Створення регіонального (міського) центру
2018-2020
У 2018 році розроблено Концепцію запровадження та
моніторингу довкілля
обслуговування
функціонування
муніципальної
системи моніторингу навколишнього природного
середовища у м. Києві.
Захід заплановано виконати в рамках Комплексної
міської цільової програми «Електронна столиця» на
2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 18.12.2018 № 461/6512
252
Створення
геоінформаційної
системи
2018-2020
Захід не виконувався
природно-заповідних територій та об'єктів м.
Києва

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відповідно до Закону України від
16.10.2012
№ 5456-VI
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо
оптимізації повноважень органів
виконавчої влади у сфері екології
та природних ресурсів, у тому
числі на місцевому рівні» від
ліквідованих
територіальних
органів
центрального
органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
політику
у
сфері
охорони
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Оновлення екологічного паспорта міста Києва.

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
навколишнього
природного
середовища, до органів виконавчої
влади на місцях передано лише
частину
повноважень.
Повноваження у сфері управління
територіями
та
об’єктами
природно-заповідного
фонду,
зокрема
щодо
оформлення
(переоформлення)
охоронних
зобов’язань, положень зазначеним
вище законом, до місцевих органів
виконавчої влади в установленому
порядку не передано

У І кварталі 2019 року здійснювався збір статистичної
екологічної інформації за напрямом «Охорона
навколишнього природного середовища»
Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zero waste)
254
Рекультивація окремих карт полігону ТПВ
2018-2020
У І кварталі 2019 року:
№ 5:
 знімалися зауваження ДП «Укрдержекспертиза» до
проектної документації стадія «П»;
 підготовлено
проект
розпорядження
щодо
внесення змін до назви об’єкту з урахуванням
зауважень експертної організації (станом на
01.04.2019 знаходиться на погодженні у структурних
підрозділах виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
254.1
- реконструкція полігону твердих побутових
2018-2020
На полігоні твердих побутових відходів № 5
відходів № 5 з метою його закриття та
підрядною організацією виконано:
проведення робіт з рекультивації
 планування укосів дамби та карти полігону;
 завезення ґрунту;
 цегляну кладку підпірної стінки
255
Створення потужностей з переробки та
утилізації ТПВ і рослинних відходів:
255.1
- спорудження установок для утилізації
2018-2020
Комунальним
об’єднанням
«Київзеленбуд» Відповідно до Закону України від
відходів лісозаготівельної та деревообробної
встановлено 10 пунктів збирання новорічних ялинок, 07.12.2017 № 2233-УІІІ «Про
253
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

промисловості

256

Створення системи роздільного збору та
вторинної переробки сміття (розвиток системи
роздільного збору відходів, у т. ч. розширення
парку
відповідних
контейнерів
та
автотранспорту)

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
в яких були встановлені тимчасові установки з
подрібнення
відходів
лісозаготівельної
промисловості. Подрібнені відходи використано для
підсипки дерев та кущів у парках і скверах міста.
У І кварталі 2019 року захід щодо спорудження
установок для утилізації відходів лісозаготівельної та
деревообробної промисловості не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
внесення змін до Бюджетного
кодексу України» зменшилося
зарахування коштів від сплати
екологічного
податку
(крім
радіоактивних
відходів)
до
спеціального
фонду
місцевих
бюджетів.
Зокрема
зменшено
відсоток зарахування екологічного
податку до бюджету міста Києва з
80% до 55%.
У зв’язку із зазначеним, захід щодо
спорудження
установок
для
утилізації
відходів
лісозаготівельної
та
деревообробної
промисловості
виключено з проекту рішення
Київської міської ради «Про
затвердження
переліку
природоохоронних заходів у місті
Києві, що фінансуватимуться з
Київського
міського
фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
у
2019 році»

За рахунок коштів підприємств сфери поводження з
відходами та КП «Київкомунсервіс» придбано:
 52 нових контейнерів для роздільного збирання
побутових відходів;
 120 нових контейнерів для ТПВ;
здійснено ремонти:
 19 контейнерів для
роздільного збирання
побутових відходів;
 376 контейнерів для ТПВ.
У І кварталі 2019 року обсяг вивезених роздільно
зібраних
побутових
відходів
становить
-
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

257

Проведення
агітаційно-роз’яснювальної
роботи серед населення щодо роздільного
збирання
ресурсоцінних
компонентів
побутових відходів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
24169,5 куб. м.
У І кварталі 2019 року агітаційно-роз’яснювальна
робота щодо роздільного збирання побутових відходів
здійснювалася шляхом розміщення статей, заміток на
веб-сайті КП «Київкомунсервіс» http://kks.kiev.ua/ та на
сторінці Facebook

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста
Інтеграція
екологічної
та
кліматичної
2018-2020
складової в освітній простір міста.

У І кварталі 2019 року проведено:
 3 загальноміські конкурси дитячої творчості:
«Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіти під
охороною», «Збережемо воду Н2О»;
 2 тематичні зустрічі зі школярами до Всесвітнього
Дня водних ресурсів;
 3 семінари для вчителів природничого циклу
259
Проведення інформаційних кампаній (у т. ч.
2018-2020
У звітному періоді проведено:
соціальна реклама, телепередачі тощо)
- прес-конференцію («Первоцвіти під охороною»);
 7 природоохоронних акцій («Година Землі»,
«Збережімо лісову красуню», «Допоможемо птахам
узимку», «Первоцвіт», до Всесвітнього дня водних
ресурсів, з нагоди 16-ї річниці створення
КП «Київський міський Будинок природи»);
 «Зелений meet-up: можливості громадського
бюджету-2020»
Крім того, через комунальні засоби масової
інформації проводилося інформування киян, зокрема:
 на
телеканалі
«Київ»
та
Центральному
каналі UA транслювалися сюжети про акваріуми,
екзотичних тварин і птахів
Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища
260
Збільшення площі зелених зон загального
2018-2020
За січень-березень 2019 року КО «Київзеленбуд»
користування та озеленених територій (у т. ч.
підготовлено технічне завдання на:
за рахунок культивації зелених насаджень на
 проектування і розробку комплексних проектів
прибудинкових територіях новобудов)
капітального ремонту та доповнення до завдання на
проектування (13 об’єктів);
 проектування
і
влаштування
зовнішнього
258
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

261

Розвиток мережі територій та об’єктів
природно-заповідного
фонду
(у
т. ч.
встановлення меж територій з особливими
режимами використання)

2018-2020

262

Спрощення порядку визначення територій
зелених зон, закріплення меж міських лісів,
лісопарків, буферних парків гідропарків і
парків, а також недопущення їх забудови
Розробка та вжиття негайних заходів для
забезпечення збереження найбільш визначних
ландшафтних об'єктів

2018-2020

Розробка та забезпечення подальшої реалізації
концепції розвитку долини річки Дніпро

2018-2020

263

264

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
освітлення (10 об’єктів) та поливо-зрошувальної
мережі (19 об’єктів).
Районними комунальними підприємствами по
утриманню зелених насаджень м. Києва висаджено:
 дерев – 3005 шт.;
 кущів – 4698 шт.;
 квітів – 4,5 тис. шт.
Розроблено проекти рішень Київської міської ради:
 «Про
оголошення
природної
території
ландшафтного заказника місцевого значення «Озеро
Тягле»;
 «Про
оголошення
природної
території
ландшафтного
заказника
місцевого
значення
«Деснянські луки».
У І кварталі 2019 року зазначені проекти рішень
проходили погодження у постійних комісіях
Київської міської ради.
На пленарному засіданні Київської міської ради
04.04.2019 прийнято рішення «Про оголошення
природної
території
ландшафтного
заказника
місцевого значення «Осокорківські луки»
У І кварталі 2019 року захід не виконувався

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У І кварталі 2019 року виділення
коштів на розробку проектів
землеустрою не передбачалося

У звітному періоді КП «Київміськрозвиток»
проводилися роботи з:
 проектування реконструкції та благоустрою
територій Труханового острова у Дніпровському
районі;
 проектування благоустрою та берегоукріплення
набережної Лівобережжя
У І кварталі 2019 року виконувалися роботи на
проектах:
 «Благоустрій території Труханового острова у
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

265

Поліпшення стану основних водних об’єктів
м. Києва (річок, озер, каналів тощо), у т. ч.
забезпечення жорсткого контролю за скидами
забруднюючих речовин у водні об'єкти

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Дніпровському районі» - отримано негативний
експертний звіт з проектної документації. Тривало
коригування проектної документації;
 «Благоустрій та берегоукріплення
набережної
Лівобережжя» - виконувалися проектні роботи;
 «Реконструкції та благоустрою парку Муромець у
Деснянському районі» - тривало погодження проекту
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) про
визначення КП «Київміськрозвиток» замовником
робіт з реконструкції та благоустрою парку
У І кварталі 2019 року КП «Плесо»:
 проводилася робота з:
 визначення проектних/підрядних організацій;
 підготовки
матеріалів
для
оголошення
закупівель;
 укладалися додаткові угоди на проведення робіт;
 здійснювалася підготовка проектної документації
на будівельні роботи;
 продовжувалися проектно-вишукувальні роботи з:
 реконструкції очисних споруд «Біличі» та
«Теличка»;
 реконструкції захисних споруд «Жуків острів»,
розчистки русла, благоустрою прибрежної
території та відновлення екологічного стану
річки Коник;
 будівництва інженерних мереж до громадських
вбиралень зони відпочинку «Центральна»;
 будівництва системи аерації та благоустрою озер
Райдуга та Лебедине;
 реконструкції
гідротехнічних
споруд
з
відновленням екологічного стану р. Либідь;
 проводились підготовчі роботи з реконструкції
трансформаторної
підстанції
зі
збільшенням
потужності на острові Долобецький;

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Завдання 1.6. Вдосконалення нормативно-правового регулювання
Створення передумов імплементації вимог
Водної Рамкової Директиви ЄС щодо захисту
та використання водних об'єктів:
266.1
- здійснення моніторингу екологічного
2018-2020
стану водних об’єктів

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 виконувалися будівельні роботи з капітального
ремонту елементів благоустрою зон відпочинку
«Лісова», «Троєщина», «Чорторий», «Галерна», з
розчистки та благоустрою озер Алмазне, Миколайчик,
Підбірна

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

266

Сектор 2.6. Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання 1.1. Розвиток територій міста
267
Розвиток прибудинкових територій шляхом
2018-2020
залучення та підтримки ініціатив мешканців,
надання їм консультацій та юридичної
допомоги

У І кварталі 2019 року:
 виконувалося екологічне оцінювання якості
водойм,
які
обліковуються
на
балансі
КП «Плесо»;
 проведено і реалізовано План заходів із
забезпечення постійного контролю за вмістом
розчиненого кисню у водоймах та недопущення
заморів водних організмів у зимовий період 2018/2019
років на 45 водоймах міста Києва;
 розширено перелік показників фізико-хімічного
дослідження
води
випробувальною
хімічною
лабораторією (на фториди, феноли, АПАР);
 виконано 86 протоколів випробувань;
 відібрано 187 зразків води

Громадським бюджетом на 2019 рік (рішення
Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 4166467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (зі
змінами)) передбачено реалізацію проектів:
у Голосіївському районі:
 № 81 «Безпечний дитячий майданчик»;
 № 661 «Сучасний дитячий майданчик у кожен
двір»;
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

268

Модернізація
інфраструктури
міського
простору (у т. ч. системи освітлення
магістралей, тротуарів, наземних пішохідних
переходів тощо)

2018-2020

269

Впровадження єдиної вуличної навігації
українською та англійською мовами (у т. ч.
будинкових покажчиків)

2019-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 № 679 «Сучасний дитячий ігровий майданчик у
дворі»;
у Дарницькому районі:
 № 6 «Благоустрій 44 прибудинкових територій»;
у Дніпровському районі:
 № 250 «Ігровий майданчик – дітям Дніпровського
району»;
 № 256 «Ігровий дитячий майданчик»;
у Святошинському районі:
 № «Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку на
вул. Гната Юри»;
 № 333 «Дитячий ігровий майданчик у дворі
будинку на вул. Героїв Космосу, 1, проспект Леся
Курбаса, 2/13;
 № 334 «Дитячий ігровий майданчик у дворі
будинку, проспект Леся Курбаса, 10-а;
у Солом’янському районі:
 № 242 «Реконструкція футбольного майданчика
біля будинків № 38Г та 40 на бульв. В. Гавела;
 № 244 «Облаштування комплексного спортивного
майданчика
біля
будинку
№ 13
на
вул. Авіаконструктора Антонова
КП «Київміськсвітло» проведено роботу на об’єктах
капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення:
 розроблено та уточнено ПКД – 51 об’єкт;
 надано ПКД на експертизу – 34 об’єктів;
 отримано позитивний висновок держекспертизи –
27 об’єктів;
 розроблено дефектних актів – 148 об’єктів
Розроблено схему роботи для проекту «Розробка
системи навігації в місті Києві (вулична, туристична,
будинкові покажчики, системи навігацій для
вразливих верст населення)».
Розпорядженням від 07.03.2019 № 409 «Про внесення
змін до додатка до розпорядження виконавчого

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

270

Розмежування та закріплення території вулиць
за окремими балансоутримувачами

2018

271

Створення комфортних умов перебування в
існуючих парках міста, а також облаштування
нових парків та зон відпочинку (у т. ч.
розробка і реалізація концепції «Київські
парки» та «Парку атракціонів Венеціанського
острова у Дніпровському районі м. Києва»)

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.11.2011 № 2064 «Про
затвердження єдиних зразків будинкових покажчиків
з назвою вулиці (проспекту тощо) та номерів до
будинку у м. Києві» затверджено єдині зразки
будинкових показників
Виконано у 2018 році.
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 27.04.2018 № 707 «Про деякі
питання
закріплення
внутрішньоквартальних
проїздів»
У І кварталі 2019 року КП «Київміськрозвиток»
здійснювалось проектування, реконструкція та
благоустрій 14 парків:
 продовжувалися будівельні роботи з:
 реконструкції та благоустрою парку «Кіото» у
Деснянському районі, Ландшафтного парку та
парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський
гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі;
 велись проектні роботи з:
 реконструкції
Наводницького
парку
у
Печерському районі, території Труханового
острова у Дніпровському районі;
 благоустрою та берегоукріплення набережної
Лівобережжя;
 затверджено план розвитку території, оголошено
тендер на коригування проектної документації з
благоустрою території Венеціанського, Долобецького
островів у Дніпровському районі;
 проходив погодження проект розпорядження про
визначення КП «Київміськрозвиток» замовником
робіт з реконструкції та благоустрою парку
«Муромець»;
 визначено підрядну організацію з реконструкції та

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

272
273

274

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Впорядкування міських пляжів та приведення
їх у відповідність до європейських стандартів
Впровадження концепції «Культурний вигул
тварин в місті»

2018-2020

Модернізація існуючих та створення нових
притулків для тварин

2018-2019

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
благоустрою парку «Юність»;
 тривала підготовка для подачі на експертизу
проектно-кошторисної документації з реконструкції
та благоустрою парку «Орлятко»;
 опрацьовувалися пропозиції громадськості щодо
реконструкції та благоустрою парку «ДШК» між
просп. Юрія Гагаріна, вул. Магнітогорською та
вул. Червоноткацькою;
 готувалася для подачі на експертизу проектнокошторисна документація з реконструкції та
благоустрою парку «Нивки»;
 проводилася експертиза проектно-кошторисна
документація з реконструкції та благоустрою парку
імені Пушкіна
Робота проводитиметься, починаючи з ІІ кварталу
2019 року
Заплановано облаштування 200 шт. зоокомплексів
(собачих вбиралень) протягом 2018-2019 років.
У 2018 році придбано 47 зоокомплексів.
У І кварталі 2019 року встановлено 2 зоокомплекси.
Управлінням екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) запропоновано місця
розташування на території парків та скверів;
узгоджувався
план
робіт
зі
встановлення
45 зоокомплексів у ІІ та ІІІ кварталах 2019 року.
З метою підвищення рівня керованості та
адаптованості собак усіх порід в умовах міста
проведені тестування потенційно небезпечних порід
собак за програмою «Собака-компаньйон» відповідно
до рішення Київської міської ради від 25.10.2018
№1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та
поводження з собаками та котами в м. Києві»
В рамках реалізації робіт з будівництва центру
захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

275

Створення для осіб з інвалідністю належних
умов доступності та комфортного перебування
у зонах відпочинку біля води. Облаштування
пляжів спортивними майданчиками

2018-2020

276

Реконструкція
зоологічного
значення

2018-2020

об’єктів
Київського
парку
загальнодержавного

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
районі:
 13.03.2019 оголошено процедуру відкритих торгів
на «Виконання підготовчих робіт по об’єкту:
«Будівництво центру захисту тварин на вулиці
Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва»;
 25.03.2019 повторно оголошено процедуру
відкритих торгів на «Виготовлення проектної
документації об’єкту «Будівництво центру захисту
тварин по вулиці Автопарковій у Дарницькому районі
м. Києва». Стадія «Р» (робоча документація)
коригування. Аукціон призначено на 10.04.19
Робота проводитиметься, починаючи з ІІ кварталу
2019 року.
У 2019 році планується облаштування:
 дитячих майданчиків на пляжах та зонах
відпочинку «Галерний», «Троєщина», «Лісова»,
«Чорторий»;
 спортивного майданчика – на «Чорторий» та
«Галерний»
Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі
змінами) у 2019 році на реконструкцію об'єкту
передбачено фінансування в сумі 169 млн грн.
У І кварталі 2019 року освоєно 4255,7 тис. грн
зокрема 4001,6 тис. грн за рахунок коштів бюджету
міста Києва.
Виконувалися роботи з влаштування залізобетонного
каркасу вхідної групи № 1, монолітного каркасу 4 та
5 секцій павільйону приматів, металевих конструкцій
покрівлі 3 секції павільйону приматів, оздоблення
фасадів залізобетонної чаші, каскаду водойм
універсального вольєру, монтажу систем поливу
газонів та озелененню території

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Завдання 1.2. Впорядкування об’єктів міського простору
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№

Назва завдання/заходу Програми

1
277

2
Проведення конкурсів на право оформлення
паспорта прив’язки тимчасової споруди з
метою впорядкування розміщення тимчасових
споруд відповідно до Комплексної схеми
розміщення тимчасових споруд

278

Впорядкування тимчасових споруд для
ведення підприємницької діяльності, засобів
пересувної та сезонної торговельної мережі,
ринків та АГЗС:

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Розміщення тимчасових споруд у м. Києві у
відповідності до Комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд здійснюється за результатами
конкурсів на право оформлення паспорту прив’язки
тимчасової споруди у кожному районі столиці. Дана
процедура передбачена рішенням Київської міської
ради від 25.12.2014 № 746/746 «Про особливості
застосування Порядку розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності в м. Києві». Протягом 2015-2018 років
проведено конкурси в Дарницькому, Деснянському
Печерському, Подільському, Солом’янському та
Шевченківському районах.
У І кварталі 2019 року конкурси на право оформлення
паспорту
прив’язки
тимчасової
споруди
не
проводилися.
Оформлялися паспорти прив'язки тимчасових споруд
за результатами проведених у попередніх роках
конкурсів у Солом'янському та Шевченківському
районах.
За результатами конкурсу, проведено у 2017 році,
оголошено 92 переможця на право оформлення
паспорту
прив'язки
тимчасової
споруди
у
Шевченківському районі
До Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) через портал
Містобудівний кадастр Києва (http://mkk.kga.gov.ua)
надійшло 62 заяви на укладання договорів пайової
участі в утриманні об’єктів благоустрою на
розміщення
засобів
пересувної
та
об’єктів
дрібнороздрібної торговельної мережі.
Заяв на укладання договорів щодо пайової участі в
утриманні об'єктів благоустрою-розміщення об'єктів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

278.1

- скорочення кількості тимчасових споруд
для ведення підприємницької діяльності
відповідно до комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд в місті Києві;

2018-2020

278.2

- посилення контролю за розміщенням
пересувних
засобів
дрібнороздрібної
торговельної мережі та об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної
мережі

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі за
звітний період до Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) не
надходило.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.04.2015 № 300 об'єкти сезонної
дрібнороздрібної торговельної мережі розміщуються з
01 квітня до 15 жовтня календарного року
У 2018 році КП «Київблагоустрій»:
 видано 5906 приписів на усунення виявлених
порушень Правил благоустрою міста;
 складено
654
протоколи
за
статтею
152 «Порушення державних стандартів, норм і правил
благоустрою територій населених пунктів» Кодексу
України про адміністративні правопорушення
У І кварталі 2019 року, за результатами прийому
документів попередніх років на участь в конкурсах
щодо надання права на оформлення паспортів
прив'язок тимчасових споруд визначено переможців:
 в Печерському районі - 132;
 в Солом'янському районі - 461;
 в Шевченківському – 460.
Оформлено паспортів прив'язок тимчасових споруд:
 в Печерському районі – 118;
 в Солом'янському районі - 438;
 в Шевченківському районі – 92.
КП «Київблагоустрій»
здійснено
демонтаж
151 незаконно встановленої тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності
У І кварталі 2019 року:
 КП «Міський магазин» проведено 3 електронні
торги на отримання суб’єктами господарювання права
щодо розміщення на території м. Києва засобів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
відповідно до затверджених в місті Києві
порядку та схем;

278.3

- розподіл вільних місць для розміщення
тимчасових
споруд
для
ведення
підприємницької діяльності на конкурсній
основі;

278.4

-

278.5

- сприяння
проведенню
реконструкції
підприємств
ринкової
мережі
(у т. ч. реконструкція (реставрація) будівель

впорядкування мережі АГЗС;

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, за
результатами яких укладено 75 договорів;
 КП «Київблагоустрій»
здійснено
демонтаж
19 незаконно встановлених пересувних засобів
дрібнороздрібної торговельної мережі та 11 об’єктів
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі
У січні-березні 2019 року проведено 4 засідання
Комісії з питань розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для харчування
біля
стаціонарних
закладів
ресторанного
господарства.
Департаментом містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) конкурси на розподіл
вільних місць для розміщення тимчасових споруд для
ведення підприємницької діяльності не проводилися
Департаментом міського благоустрою виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з робочою групою,
створеною відповідно до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.07.2017 № 853,
проводилася робота з підготовки пропозицій щодо
визначення критеріїв, розробки правил та норм
розміщення автогазозаправних станцій та пунктів всіх
типів як об’єктів підвищеної небезпеки та
врегулювання їх розташування на території міста
Києва.
Роботу робочої групи продовжено до 31.03.2019
У І кварталі 2019 року виконано наступні роботи:
 «Бессарабський ринок»:
 ремонт системи центрального опалення та дверей

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
комунальних підприємств «Бессарабський
ринок», «Володимирський ринок», «Житній
ринок»);

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
вхідної групи;
 герметизацію металевої частини покрівлі даху
будівлі;
 облаштування торгового прилавка м’ясного
павільйону;
 комплекс робіт з гідроізоляції та облаштування
рибних рядів торговельної зали;
 розгортання структурованої кабельної мережі;
 підсилення перекриттів сходової клітини підвалу;
 обладнання
будівлі
ринку
світлодіодною
ілюмінацією;
 встановлення світлових вивісок (з акрилу)
«Бессарабський ринок» з двома світловими
елементами «Колосок», інші поточні ремонтні
роботи;
 «Володимирський ринок»:
 оновлено асфальтове покриття;
 встановлено поверхневу водовідвідну систему на
речовому майданчику;
 введено в експлуатацію першу чергу накриття над
проходами речового майданчика;
 придбано та введено в експлуатацію вантажний
автомобіль (фургон) для покращення роботи
власного торговельно-закупівельного підрозділу;
 частково оновлено холодильне обладнання
торговельної зали будівлі критого ринку
(придбано 17 нових холодильних вітрин-прилавків
з оновленням освітлення над ними);
 придбано фасувально-пакувальний автомат та
компресор до нього;
 модернізовано
та
дообладнано
систему
відеоспостереження на території ринку тощо;
 «Житній ринок»:
 відремонтовано покрівлю;

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

278.6

- реконструкція приміщень плодоовочевої
бази;

278.7

-

демонтаж

(переміщення)

самовільно

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 замінено лампи на енергоекономічні для
освітлення торговельної зали;
 встановлено електролічильники на торговельних
місцях ІІ-го поверху будівлі для забезпечення
раціонального споживання електроенергії;
 розроблено передпроектні пропозиції щодо
реконструкції будівлі тощо.
На
виконання
Указу
Президента
України
від 23.05.2001 № 334/2001 «Про заходи щодо
вдосконалення функціонування ринків з продажу
продовольчих
та
непродовольчих
товарів»
продовжувалися роботи на:
 ТОВ «Теремки-2» з будівництва малого ринкового
комплексу
на
вул. Лятошинського,
14
у
Голосіївському районі;
 ТОВ «Десна – С – ЛТД» на просп. Генерала
Ватутіна, 10-А у Дніпровському районі здійснювалася
реконструкція ринку «Десна»;
 ТОВ «Печерський ринок» на вул. М. Бойчука,1/2 в
Печерському
районі,
ТОВ «Макс
Лєд»
на
вул. Чорнобильській, 16/80 у Святошинському районі,
ТОВ «Явір-95» на вул. Тимошенка, 14-А (ринок
«Мінський») та ТОВ «Полісся» на просп. Мінський, 2
(ринок
«Полісся»)
в
Оболонському
районі
проводилася модернізація торговельних місць
Відповідно до Переліку об’єктів будівництва
(реконструкції), які передбачається фінансувати у
2019 році за рахунок коштів бюджету міста Києва, у
складі Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 21.12.2017
№1042/4049, коштів на реконструкцію приміщень
плодоовочевої бази не передбачено.
Робота проводитиметься, починаючи з 2020 року
Відповідно до Правил благоустрою м. Києва,

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
розміщених (встановлених) засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі

279
279.1

279.2

Впорядкування об’єктів зовнішньої реклами
та інформаційних носіїв:
- затвердження
комплексних
схем
розміщення об’єктів зовнішньої реклами в
місті Києві;

- розробка та впровадження концепції
розміщення
реклами
на
громадському
транспорті міста Києва;

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051, у І кварталі 2019 року видано
4 накази щодо демонтажу засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі.
За результатами моніторингу та вжиття заходів з
демонтажу самовільно розміщених (встановлених)
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі в місті Києві КП «Міський магазин» протягом
І кварталу 2019 року демонтовано (переміщено)
128 засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі.
КП «Київблагоустрій»
здійснено
демонтаж
19 незаконно встановлених пересувних засобів
дрібнороздрібної торговельної мережі

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Виконано.
Розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 26.12.2017 № 1689 затверджено
схему розміщення наземних рекламних засобів по
всій території міста Києва
Проводилася підготовка проекту розпорядження щодо
затвердження Правил розміщення реклами на
транспорті комунальної власності територіальної
громади міста Києва, а також схем розміщення засобів
та обладнання реклами на внутрішніх поверхонь стін
усіх станцій, вестибюлів, ескалаторних тунелів та
платформ Київського метрополітену та переходів між
ними та внутрішніх поверхнях рухомого складу
наявного в експлуатації КП «Київський метрополітен»
та КП «Київпастранс»
Розроблено проект розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.11.2018 «Про

143

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

279.3

- впровадження
механізмів
відкритих
аукціонів на право встановлення рекламних
засобів на об’єктах комунальної власності
територіальної громади міста Києва;

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
реалізацію в місті Києві пілотного проекту щодо
проведення електронних аукціонів на право
тимчасового користування місцями для розміщення
реклами на транспорті комунальної власності
територіальної громади міста Києва» та включено до
Плану діяльності з підготовки проекту регуляторних
актів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на
2019 рік.
Проект направлено до Київського обласного
територіального
відділення
Антимонопольного
комітету України, за результатами отримано
зауваження та пропозиції, які доопрацьовувалися
спільно з представниками громадської організації
«Трансперенсі
Інтернешнл
Україна».
Після
узгодження проекту розпорядження його буде
направлено на погодження до структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідно до
встановленого регламенту
Управління з питань реклами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) активно співпрацювало з Громадською
організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна»
стосовно можливості реалізації у м. Києві пілотного
проекту щодо проведення відкритих торгів з надання
права тимчасового користування місцями для
розміщення рекламних засобів, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади
м. Києва, для розміщення засобів зовнішньої реклами.
Розроблено проект розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.11.2018 «Про
реалізацію в місті Києві пілотного проекту щодо
проведення електронних аукціонів на право

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Проведення аукціонів чи торгів
щодо
надання
документів
дозвільного
характеру
не
передбачено
чинним
законодавством

144

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

279.4

- впровадження електронної процедури
оформлення документів щодо встановлення
інформаційних носіїв та об’єктів зовнішньої
реклами;

2018-2020

279.5

- створення процедури розміщення афіш
культурних заходів на закладах культури міста
Києва

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
тимчасового користування місцями для розміщення
реклами на транспорті комунальної власності
територіальної громади міста Києва» та включено до
Плану діяльності з підготовки проекту регуляторних
актів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на
2019 рік.
Проект направлено до Київського обласного
територіального
відділення
Антимонопольного
комітету України, за результатами отримано
зауваження та пропозиції, які доопрацьовувалися
спільно з представниками громадської організації
«Трансперенсі
Інтернешнл
Україна».
Після
узгодження проекту розпорядження його буде
направлено на погодження до структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідно до
встановленого регламенту
На державному рівні подання на прийом заяв на
оформлення дозволів на розміщення зовнішньої
реклами у електронній формі не передбачено.
Одночасно,
Управлінням
з
питань
реклами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проводилася робота
щодо апробації онлайн-сервісу подання заяв про
відповідність
вивісок
вимогам
розміщення
(https://eadv. kyivc ity.gov.ua/)
Управлінням з питань реклами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) здійснювалася розробка проекту
рішення Київської міської ради «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 20.04.2017
№ 223/2445 «Про затвердження Правил розміщення
рекламних засобів у місті Києві», у якому будуть
визначені умови розміщення афіш культурних заходів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Типовими правилами розміщення
зовнішньої
реклами,
затвердженими
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 29.12.2003 № 2067, подання на
прийом заяв на оформлення
дозволів на розміщення зовнішньої
реклами у електронній формі не
передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

280
280.1

280.2

281

Впорядкування прибережних територій та
розміщення стоянкових суден:
- розробка та погодження комплексної
схеми розміщення стоянкових суден із
визначенням їх цільового використання,
регламенту екологічних вимог;
- розробка та впровадження процедури
проведення
відкритих
конкурсів
щодо
визначення суб’єктів господарювання, які
розміщатимуть свої стоянкові судна на місцях,
визначених комплексною схемою розміщення

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
на закладах культури міста Києва

2020

Реалізація заходу запланована з 2020 року

2020

Реалізація заходу запланована з 2020 року

Завдання 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення
Внесення змін до Комплексної схеми
2018-2020
розміщення тимчасових споруд у м. Києві

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Реалізація заходу заплановано
після розробки комплексної схеми
розміщення стоянкових суден із
визначенням
їх
цільового
використання,
регламенту
екологічних вимог

Розроблено та опубліковано на єдиному порталі
територіальної громади міста Києва проект
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) «Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16 червня 2015 року № 585 «Про
затвердження
Комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»
https://old.kyivcity.gov.ua/news/55395.html
Проект розпорядження погоджено з Головним
територіальним управлінням юстиції у м. Києві та
Київським обласним територіальним відділенням
Антимонопольного комітету України (22.02.2019).
Отримано висновок від 13.02.2019 щодо відповідності
положенням Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та практиці Європейського
суду з прав людини.
Станом
на
01.04.2019
зазначений
проект
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

282

Ініціювання внесення змін до законодавства
щодо врегулювання питань благоустрою міста
(наприклад, з питань надання дозвільної
документації,
демонтажу
об'єктів,
застосування штрафів, участі громадськості
тощо)

2018

283

Вдосконалення правил утримання домашніх
тварин та поводження з безпритульними
тваринами в місті Києві

2018-2019

284

Вдосконалення
«Правил
благоустрою
м. Києва» та розробка стандартів міського
середовища, прийняття концепції «Комфортне
місто»

2018-2020

285

Сприяння розвитку приватного бізнесу
відповідно до кращих міжнародних практик
через механізм прийняття низки регуляторних

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
розпорядження
подано
на
погодження
в
установленому порядку
Виконано у 2018 році.
Підготовлено проект Закону України «Про внесення
змін до статті 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення
адміністративної відповідальності», який направлено
до Кабінету Міністрів України (лист від 17.07.2018
№ 001-2237)
Підготовлено проект рішення Київської міської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення
Київської міської ради від 25.10.2017 № 1079/3912
«Про врегулювання питань утримання та поводження
з собаками і котами в м. Києві».
Зазначений проект 06.09.2018 розглянутий
на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики та оприлюднений
02.10.2018 на Єдиному Веб-порталі територіальної
громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) для
отримання пропозицій.
20.03.2019 на засіданні постійної комісії Київради з
питань екологічної політики відбулося чергове
обговорення даного проекту рішення та створена
робоча група щодо опрацювання зауважень і
пропозицій до нього
Департаментом міського благоустрою виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проводилася робота з
підготовки проекту рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила
благоустрою міста Києва»
З метою сприяння розвитку ефективного ведення
приватного бізнесу виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

актів

286

Ініціювання вдосконалення законодавства з
питань регулювання торгівлі (наприклад,
режиму роботи, продажу алкоголю / тютюну
тощо)

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
адміністрацією)
постійно
забезпечується
послідовність регуляторної діяльності, зокрема
планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на відповідний календарний рік,
що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати
планування їхньої діяльності.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на
2019 рік (далі-План), затверджений розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11 грудня 2018
№ 2248, та в установленому порядку оприлюднений
на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста
Києва (www.kyіvcity.gov.ua) в підрозділі «Планування
регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна
діяльність».
План на 2019 рік включає 9 проектів регуляторних
актів.
Департаментом
промисловості
та
розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
проводилася робота щодо поновлення складу робочої
групи із перегляду регуляторних актів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), що дозволить за кожним
діючим регуляторним актом на підставі звіту про
відстеження
його
результативності
приймати
рішення про скасування, необхідність залишення без
змін або необхідність його перегляду (тобто внесення
змін до нього)
Ініційовано звернення до Секретаріату Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до чинного
законодавства в частині запровадження додаткових
обмежень на продаж алкогольних напоїв та

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

287

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Завдання 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору
Посилення
контролю
за
дотриманням
2018-2020
комплексних схем розміщення тимчасових
споруд
для
ведення
підприємницької
діяльності, стоянкових суден та об’єктів
зовнішньої реклами

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
встановлення зручного для населення режиму роботи
закладів торгівлі та ресторанного господарства,
особливо тих, що розташовані в житлових будинках
(лист від 05.04.2018 № 002-292).
Відповідно до пункту 2 статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення видано розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.03.2019 № 521
«Про внесення змін до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 29.10.2014 № 1234 «Про
уповноваження посадових осіб складати протоколи про
адміністративні правопорушення»

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від
26.12.2017
№ 1689
«Про
затвердження Схеми розміщення наземних рекламних
засобів по всій території міста Києва» передбачено
4390 місць для розміщення наземних рекламних
засобів.
У 2018 році в результаті запровадження Схеми
кількість рекламних засобів скоротилась на 53% до
5544 рекламних засобів (із 11767).
Видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від
05.02.2019
№ 207
«Про
затвердження Порядку розміщення зовнішньої
реклами в місті Києві та Порядку погодження
розміщення реклами на транспорті комунальної
власності територіальної громади міста Києва», яке
набуває чинності з 01.07.2019.
За незаконне розміщення об’єктів зовнішньої реклами
складено 15 протоколів про адміністративне
правопорушення
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Посилення контролю за дотриманням «Правил
благоустрою м. Києва» та «Посібника з
вуличного дизайну м. Києва»
Контроль за дотриманням визначеного
функціонального
призначення
об’єктів
міського простору

2018-2020

290

Запуск
інструменту
благоустрою»

інспектор

2019-2020

291

Запровадження щорічного 3D-сканування як
інструменту інвентаризації усіх об’єктів
міського простору

2018-2019

292

Посилення контролю за утриманням домашніх
тварин та регулювання
чисельності
безпритульних тварин гуманними методами

2018-2020

288

289

«Я

–

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
У І кварталі 2019 року КП «Київблагоустрій»
демонтовано 14 об’єктів зовнішньої реклами
За порушення Правил благоустрою міста Києва
складено 654 протоколи про адміністративне
правопорушення
Контроль за станом благоустрою міста, а також
контроль за дотриманням і здійсненням заходів,
спрямованих на виконання вимог Закону України
«Про благоустрій населених пунктів», Правил
благоустрою м. Києва здійснюється Департаментом
міського благоустрою, відділами контролю за
благоустроєм районних в місті Києві державних
адміністрацій), а також Головним управління
Національної поліції України в м. Києві, іншими
структурними підрозділами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), в межах наданих повноважень,
комунальними підприємствами, установами та
організаціями, які несуть відповідальність за належне
утримання об’єктів благоустрою.
За результатами перевірок видано 5906 приписів на
усунення виявлених порушень
Проводилася робота з врахування зауважень та
пропозицій до проекту «Я – інспектор благоустрою»
(http://mkk.kga.gov.ua/)
Захід не виконувався

У І кварталі 2019 року:
 розглянуто 927 звернень/скарг
юридичних осіб;

фізичних

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Департаментом
міського
благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
опрацьовувалося питання щодо
доцільності впровадження 3Dсканування

та
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

293

Створення системи контролю за порушенням
правил утримання домашніх тварин в місті
Києві

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 взято на облік 201 власницьку тварину;
 чіповано 38 тварин;
 проведено стерилізацію 381 безпритульної собаки
та 1628 безпритульних котів;
 прилаштовано 262 безпритульні тварини до нових
власників;
 проведено перереєстрацію опікунів безпритульних
тварин, укладено 48 договорів про співробітництво;
 внесено пропозиції щодо усунення помилок,
розвитку інформаційної системи «Реєстр домашніх
тварин» та її вдосконалення
У продовження проведених у 2018 році робочих
зустрічей із співробітниками Головного управління
Національної поліції України в м. Києві щодо
вдосконалення
співпраці
в
сфері
контролю
дотримання правил утримання тварин, інформаційнопросвітницьких заходів щодо роз’яснень Правил
утримання тварин в м. Києві та питань небезпеки
сказу тварин протягом І кварталу 2019 року
проведено:
 спільну інформаційно - просвітницьку роботу на
фестивалях громадського бюджету з авторами щодо
втілення у життя проектів та обговорення Правил
утримання домашніх котів та собак у м. Києві
(18.02.2019, 28.02.2019);
 екскурсії для школярів щодо роз’яснення питань
гуманного погодження з тваринами (12.03.2019,
21.03.2019 та 27.03.2019);
 інформаційно-просвітницькі
заходи
щодо
роз’яснень Правил утримання тварин в м. Києві та
питань небезпеки сказу тварин (19.03.2019–
28.03.2019).
За результатами проведених рейд-перевірок щодо
дотримання правил утримання тварин складено
84 акти про порушення правил утримання тварин

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№
1
294

295

Назва завдання/заходу Програми
2
Вжиття
заходів
із
вдосконалення
законодавства
щодо
посилення
відповідальності (у т. ч. матеріальної) за
порушення
нормативних
вимог,
що
стосуються благоустрою міста Києва, та за
самовільне підключення до комунікацій
Забезпечення
публічного
доступу
до
інформації
щодо
виданих
дозвільних
документів на розміщення об’єктів зовнішньої
реклами, тимчасових споруд для ведення
підприємницької
діяльності,
засобів
пересувної та сезонної торговельної мережі
через портал Містобудівного кадастру

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Захід не виконувався

Інформація про законність розміщення тимчасових
споруд, об’єктів зовнішньої реклами, засобів
пересувної та сезонної торговельної мережі розміщена
на сайті Містобудівного кадастру Києва у відкритому
доступі (http://mkk.kga.gov.ua/).
Управлінням з питань реклами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечено розміщення та періодичне
оновлення на Єдиному державному веб-порталі, а
також на своєму офіційному сайті наступних
відкритих даних http://db.kievreklama.kiev.ua/db/rz.dll:
 інформації про рекламні засоби (дані про місце
розміщення рекламного засобу, його вид і розміри,
найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
номер його телефону, дата видачі дозволу та строк
його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце
розміщення рекламного засобу належить до
комунальної власності);
 перелік розповсюджувачів реклами, що отримали
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Сектор 2.7. Адміністративні послуги
Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка
Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг
296
Забезпечення передумов для створення
2018-2020
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
належної системи управління сферою надання
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністративних послуг, взаємозв’язку та
адміністрації) від 06.04.2018 № 562 «Про внесення
підпорядкування міського та районного рівнів
змін до розпорядження виконавчого органу Київської
ЦНАПів
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 30.04.2014
№ 549
«Про
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

297

Створення нових територіальних підрозділів
ЦНАПів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

299

Формування та просування єдиного бренду
(ЦНАП)
Реконструкція та модернізація існуючих
ЦНАПів (у т. ч. з метою надання послуг
особам з інвалідністю)

2018-2020

300

Створення належної матеріально-технічної
бази ЦНАПів на території міста Києва

2018-2020

298

2018

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
затвердження граничної чисельності працівників та
рекомендаційного переліку управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів районних в місті Києві
державних адміністрацій» передбачено створення у
складі районних в місті Києві державних
адміністрацій
управлінь
(Центрів)
надання
адміністративних послуг.
Станом на 01.04.2019 управління (Центри) надання
адміністративних послуг створено в усіх 10 районних
в місті Києві державних адміністрацій
В місті Києві, на даний час, успішно функціонує
14 центрів
надання
адміністративних
послуг;
1 міський, 10 районних та 3 філії (в Деснянському,
Солом’янському та Шевченківському районах).
У приміщенні філії управління (Центру) надання
адміністративних послуг Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації (вул. Червонопільська,
14/14) завершено ремонтні роботи
Захід виконано у 2018 році

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відкриття
філії
заплановано
орієнтовно на II квартал 2019 року

Станом на 01.04.2019 всі діючі центри оснащено
новітнім обладнанням і сучасними електронними
системами;
встановлена
електронна
черга;
електронний документообіг; облаштовано робочі
місця для обслуговування осіб з інвалідністю;
приміщення
облаштовані
пандусами;
для
забезпечення безперешкодного доступу осіб з вадами
зору до інформації про отримання адміністративних
послуг створено відповідну версію офіційного вебпорталу адміністративних послуг міста Києва
(http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/?mode=ByDepartments
&isSpecial=true)
Станом на 01.04.2019 всі діючі центри надання
адміністративних послуг міста Києва та їх
територіальні підрозділи забезпечено матеріально-
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

технічною базою
301

302

Завдання 1.2. Кадрове забезпечення
Збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів

Забезпечення
ефективного
управління
людськими ресурсами, вирішення питання
кадрового забезпечення ЦНАПів за рахунок
мобільної групи адміністраторів

2018-2020

2018-2020

Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18.01.2018 № 12 «Про затвердження
граничної чисельності працівників структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)» штатна
чисельність працівників Департаменту (Центру)
надання адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) станом на 01.04.2019 становила
105 осіб.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.07.2018 № 563 «Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністров України від 25.03.2014
№ 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних
адміністрацій» та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08.10.2018 № 1825 «Про внесення
змін до граничної чисельності працівників районних в
місті Києві державних адміністрацій» штатна
чисельність працівників районних в місті Києві
державних адміністрацій станом на 01.04.2019
становила 303 особи
Станом на 01.04.2019 відповідно до штатного розпису
в Департаменті (Центрі) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надання
адміністративних
послуг
здійснюють
53 адміністратори відділу адміністраторів мобільного
реагування, за рахунок яких вирішуються питання
кадрового забезпечення управлінь/відділів (Центрів)
надання адміністративних послуг районних в
місті Києві державних адміністрацій
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№
1
303

Назва завдання/заходу Програми
2
Створення
платформи
для
навчання
адміністраторів,
обміну
знаннями
та
навичками якісного надання послуг

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Для
адміністраторів
центрів
надання
адміністративних послуг міста Києва постійно
проводяться навчальні заходи, зокрема:
 тематичний семінар щодо обговорення актуальних
питань реєстрації місця проживання та речових прав
на майно (22.02.2019);
 семінар
для
керівників
центрів
надання
адміністративних послуг та для адміністраторів щодо
надання послуг з реєстрації місця проживання,
паспортних послуг та послуг, що пов’язані з
народженням дитини (свідоцтво про народження,
соціальна допомога) ( 22.03.2019) тощо.
Взято участь у:
 тренінгу на тему «Підвищення якості надання
адміністративних послуг» (20.02.2019);
 семінарі-тренінгу на тему «Інтеграція нових
послуг до центрів надання адміністративних послуг»
(28.02–01.03.2019);
 семінарі про реєстрацію юридичних і фізичних
осіб за ініціативою громадської організації «Офіс
реформ адміністративних послуг» (11.03.2019);
 тренінгу в GIZ – офісі проекту «Інтегрований
розвиток міст в Україні»(20.03.2019) тощо

Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг
Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді
304
Розширення
кількості
адміністративних
2018-2020
В електронному вигляді через «Особистий кабінет» в
послуг, що надаються в електронному вигляді
інформаційній
системі
«Міський
веб-портал
адміністративних послуг в місті Києві» станом на
01.04.2019 впроваджено надання 5 адміністративних
послуг.
У розділі «Електронні послуги» (http://ac.dozvilkiev.gov.ua) розміщено посилання щодо надання
адміністративних послуг в електронному вигляді
(послуги та сервіси), суб’єктами надання яких є
центральні органи виконавчої влади: Державної

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Запровадження надання значної
кількості адміністративних послуг
в електронній формі потребує
нормативно-правового
врегулювання на законодавчому
рівні

155

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

305

Інтеграція
внутрішнього
порталу
та
зовнішнього сайту офіційного веб-порталу
адміністративних послуг міста Києва з
державними та міськими електронними
реєстрами

2018-2020

306

Створення мобільної версії зовнішнього сайту
та/або мобільного додатка

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
служби Країни з питань геодезії, картографії та
кадастру, Державної архітектурно – будівельної
інспекції України, Державної міграційної служби
України, Міністерства екології та природних ресурсів
України та Міністерства юстиції України
Адміністраторів центрів надання адміністративних
послуг міста Києва підключено до:
 Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
 Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно;
 відомчої інформаційної системи Державної
міграційної служби України;
 Національної
автоматизованої
інформаційної
системи (НАІС) (Єдиний державний реєстр МВС).
Також,
забезпечено
інтеграцію
з
Реєстром
територіальної громади міста Києва (зменшення
терміну видачі довідки про реєстрацію місця
проживання).
Адміністратори Департаменту (Центру) надання
адміністративних
послуг
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та управлінь/відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг Дарницької, Деснянської,
Печерської, Святошинської та Шевченківської
районних в місті Києві державних адміністрацій
підключені до автоматизованої системи Державного
земельного кадастру
Створено мобільний додаток «Особистий кабінет
Центр надання адміністративних послуг» (створено
версію особистого кабінету для користувачів, за
допомогою якого можливо замовити консультацію,
оформити заявку на надання послуги, завантажити
необхідні документи, замовити довідку про
перебування на квартирному обліку тощо).

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

307

308

Розвиток та модернізація офіційного вебпорталу адміністративних послуг міста Києва
(зовнішнього сайту та внутрішнього порталу)

Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг
Реалізація рішення Київської міської ради
«Про визначення переліків адміністративних
послуг, які надаються через центри надання
адміністративних послуг в місті Києві»

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою
додатку Play Market (для пристроїв з системою
Android) в пошуку задати - Особистий кабінет ЦНАП
у місті Києві.
У I кварталі 2019 року забезпечувалася підтримка
даного сервісу
Постійно здійснюється модернізація інформаційної
системи «Міський WEB-портал адміністративних
послуг у місті Києві». У звітному періоді
модернізовано систему захисту персональних даних
користувачів на виконання вимог законодавства
України при наданні адміністративних послуг у
місті Києві

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відповідно до рішення Київської міської ради
від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків
адміністративних послуг, які надаються через центри
надання адміністративних послуг в місті Києві»
Департаментом (Центром) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надається
99 видів послуг, управліннями/відділами (Центрами)
надання адміністративних послуг районних в
місті Києві державних адміністрацій – 151 послуга.
Розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від 11.10.2017 № 782-р внесено зміни до
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 15.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг» та
розширено перелік адміністративних послуг, що
надаються через центри надання адміністративних
послуг. Зокрема, запроваджено 8 послуг, суб’єктами
надання яких є центральні та територіальні органи
виконавчої влади та їх територіальні підрозділи
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№
1
309

Назва завдання/заходу Програми
2
Оптимізація
процедур
отримання
адміністративних послуг на рівні міста та
районів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
Департаментом (Центром) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
систематично проводиться робота з суб’єктами
надання адміністративних послуг щодо оптимізації
процедури отримання адміністративних послуг через
центри надання адміністративних послуг міста Києва
та оновлення інформаційних та технологічних карток
надання адміністративних послуг
Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг
310
Розробка та затвердження єдиного стандарту
2018-2020
Після призначення на посаду адміністратори
організації надання адміністративних послуг
Департаменту (Центру) надання адміністративних
на рівні міста Києва
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) проходять
онлайн курс згідно з «Єдиних вимог (стандартів) до
якості обслуговування відвідувачів центів надання
адміністративних
послуг»,
розроблених
Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України
(відповідно
до
листа
Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
від 11.12.2017 № 3622-06/45565-06)
311
Мінімізація
кількості
документів
та
2018-2020
Департаментом (Центром) надання адміністративних
оптимізація
процедур
надання
послуг виконавчого органу Київської міської ради
адміністративних послуг через погодження
(Київської міської державної адміністрації) постійно
технологічних
карток
адміністративних
надаються
пропозиції
суб’єктам
надання
послуг
адміністративних послуг щодо зменшення кількості
документів та спрощення процедури надання
адміністративних послуг.
Зокрема,
Департаментом
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) підготовлено:
проект рішення Київської міської ради «Про
затвердження інформаційних та технологічних карток
адміністративних послуг, які надаються у сфері
земельних відносин»;

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

312

Розробка
та
впровадження
критеріїв/механізмів
оцінки
роботи
адміністраторів, а також суб’єктів надання
адміністративних послуг

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
проект розпорядження виконавчого органу Київської
міської
ради
Київської
міської
державної
адміністрації) «Про затвердження інформаційних та
технологічних карток адміністративних послуг у
сфері земельних відносин державної форми
власності».
На даний час проекти проходять процедуру
погодження в установленому порядку
До Тематичного переліку науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, що виконуються
комунальною
науково-дослідною
установою
«Науково-дослідний інститут соціально-економічного
розвитку міста» за рахунок коштів бюджету
міста Києва, на 2019 рік включено науково-дослідну
роботу на тему: «Розробка та методологічне
супроводження критеріїв/механізмів оцінки роботи
адміністраторів центрів надання адміністративних
послуг». Термін виконання роботи передбачено на
грудень 2019 року
Також, відповідно до доручення Київського міського
голови В. Кличка від 01.04.2015 № 9482 до
щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій включено показник «Оцінка
якості роботи з надання адміністративних послуг
відділами (Центрами) надання адміністративних
послуг, бал», що отримуються через офіційний вебпортал
адміністративних
послуг
міста Києва
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5OM_Au
eLqSPZrA14m4maVpDsLR44y2s-tzgCdWZ7ip1vqUg/
viewform?c=0&w=1).
У лютому 2019 року змінено методику розрахунку
показника, зокрема методику доповнено новим
критерієм «Стан виконання індивідуального плану
розвитку», що дозволяє стимулювати діяльність
районних центрів надання адміністративних послуг та

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

159

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

313

Розробка
системи
преміювання
та
депреміювання працівників ЦНАПів та інших
суб’єктів надання адміністративних послуг

2018-2020

314

Систематичне
проведення
аудиту
та
дослідження
рівня
якості
надання
адміністративних послуг і задоволеності
клієнтів рівнем їх обслуговування із
залученням до цієї роботи незалежних
експертів та громадськості, оперативне
реагування на виявлені недоліки

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
спрямувати її не лише на вирішення поточних питань,
але й на реалізацію перспективних проектів, та
змінено принципи оцінки критеріїв «Середній час
очікування в черзі» та «Відгуки заявників»
Оплата
праці
працівників
центрів
надання
адміністративних послуг здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019
№ 102 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України щодо впорядкування
структури заробітної плати працівників державних
органів, судів, органів та установ системи правосуддя
у 2019 році».
Також,
Департаментом
(Центром)
надання
адміністративних
послуг
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
розроблено
Положення
про
преміювання державних службовців Департаменту
(Центру)
надання
адміністративних
послуг
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), яке затверджено
наказом Департаменту від 05.02.2018 № 4-ОД
Департаментом (Центром) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
систематично проводилося дослідження рівня якості
надання адміністративних послуг центрами надання
адміністративних
послуг
міста
Києва
через
інформаційні кіоски, інформаційну систему «Міський
WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»
та опитування заявників за допомогою планшетів
щодо якості обслуговування у центрах надання
адміністративних послуг міста Києва.
Також, з метою покращення якості надання
адміністративних послуг та з метою виявлення
найбільших проблем в роботі центрів надання

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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315

Формування
ефективної
взаємодії
і
комунікації, отримання зворотного зв’язку від
заявників за допомогою мобільного додатка
та/або зовнішнього веб-сайту

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
адміністративних послуг до Тематичного переліку
науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, що виконуються комунальною науководослідною установою «Науково-дослідний інститут
соціально-економічного розвитку міста» за рахунок
коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік включено
науково-дослідну роботу на тему: «Оцінка якості
обслуговування
відвідувачів
центрів
надання
адміністративних послуг та визначення пріоритетних
напрямків покращення роботи методами соціології».
Термін виконання роботи передбачено на грудень
2019 року
Станом на 01.04.2019 через інформаційну систему
«Міський WEB-портал адміністративних послуг в
місті Києві»
можливо
отримати
он-лайн
консультацію, написати відгук або пропозицію,
запроваджено sms-інформування заявників про стан
розгляду справи. Створено Call-центр.
Створено мобільний додаток «Особистий кабінет
Центр
надання
адміністративних
послуг»
(з відображенням
всіх
етапів
надання
адміністративної послуги).
Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою
додатку Play Market (для пристроїв з системою
Android) в пошуку задати - Особистий кабінет ЦНАП
у місті Києві

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Сектор 2.8. Освіта
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу
Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти
316
Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч. шляхом
2018-2019
Створено 115 місць шляхом відновлення роботи 6
будівництва,
реконструкції,
капітального
груп у 3 працюючих ЗДО: № 159 (3 групи),
ремонту та
відновлення непрацюючих
№ 145 (2 групи), № 769 (1 група).
закладів
Проводилася реконструкція 6 об’єктів: 5 ЗДО та
1 ЗЗСО, зокрема:
 ЗДО № 658 у Голосіївському районі;
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317

Підтримка розвитку альтернативних форм
освіти (у т. ч. приватних ЗДО та ЗЗСО)».

2018-2020

318

Трансформація мережі інтернатних закладів,
розвиток мережі спеціальних та інклюзивних
класів у ЗЗСО
Підтримка діяльності закладів позашкільної
освіти як центрів виховної роботи та
поширення неформальної освіти

2018-2020

Створення новітніх центрів професійнотехнічної освіти для забезпечення потреб
ринку праці

2018-2020

319

320

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 ЗДО №№ 652, 345 у Дарницькому районі;
 ЗДО № 436 в Оболонському районі;
 ЗДО № 151 у Подільському районі;
 ЗЗСО № 42 у Дніпровському районі
У
мережу
закладів
освіти
міста
введено
8 приватних закладів дошкільної освіти різних типів:
Голосіївський район - ЗДО «Уолд Прескул»;
Дарницький район - ЗДО «М’андрик»; Деснянський
район - ЗДО «Талант-клуб «Тотошка»; Дніпровський
район – ФОП Григоренко М.О.; Оболонський район –
ТОВ «НВК «Смарт Кідс»; ТОВ «Школа активної
дитини
Плюс»;
ФОП
Миролюбова
А.С.;
Солом’янський район – ЗДО «Кангару Ньорсері
Скул».
Загалом, в мережі закладів загальної середньої освіти
міста Києва обліковується 66 приватних ЗЗСО
У 127 ЗЗСО функціонує 385 інклюзивних класів та у
20 ЗЗСО – 72 спеціальних класи для дітей з
особливими освітніми потребами
Функціонує
41
заклад
позашкільної
освіти
комунальної форми власності, з них 5 закладів
міського, 36 – районного підпорядкування.
У закладах позашкільної освіти функціонує
5086 гуртків, які відвідують 78 383 вихованці.
Проведено II (міський) етап Всеукраїнського
конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних
навчальних
закладів
«Джерело
творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2019»
(лютий 2019 року)
Направлено додатковий бюджетний запит на 2019 рік
на суму 5 038,3 грн стосовно створення новітніх
центрів професійно-технічної освіти для забезпечення
потреб ринку праці (лист ДОН від 11.03.2019
№ 063-1724) Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
державної адміністрації) та постійній комісії
Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку
Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів:
321
Модернізація лабораторій та комп’ютерних
2018-2020
Проводилися публічні закупівлі товарів, робіт та
класів,
забезпечення
НЗ
сучасними
послуг відповідно до закону України «Про публічні
навчальними засобами
закупівлі» щодо здійснення модернізації лабораторій
та комп’ютерних класів
322
Підвищення ефективності функціонування
2018-2020
З 01.01.2019 запроваджено новий Порядок здійснення
навчальних закладів за рахунок впровадження
видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі
інформаційно-комунікаційних технологій (у
базового
фінансового
нормативу
бюджетної
т. ч.
удосконалення
і
розвиток
забезпеченості
(БФН),
затвердженого
автоматизованих
систем
«Електронний
розпорядженням виконавчого органу Київської
дитячий садок» тощо)
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 13.09.2018 № 1362/5433, яким
передбачено фінансування з бюджету м. Києва
освітніх послуг у комунальних закладах дошкільної
освіти територіальної громади міста Києва для дітей,
які зареєстровані у місті Києві.
Прийнято розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від
26.03.2019
№ 517
«Про
функціонування системи електронного запису дітей
до комунальних закладів дошкільної освіти
територіальної громади міста Києва «СЕЗ ЗДО».
Автоматично підтверджено місце реєстрації у Києві
24,5 тисяч заявок дітей, які обліковуються у черзі на
зарахування до закладів дошкільної освіти (43,3%
загальної черги).
Здійснювалося впровадження функції «Електронний
табель відвідування»
Оперативна ціль 2. Підвищення актуальності та якості освіти
Завдання 2.1. Забезпечення НЗ достатньою кількістю педагогічних кадрів
323
Підвищення рівня заробітної плати та
2018-2020
Щорічно у бюджеті міста Києва передбачаються
введення систем мотивації працівників
надбавки педагогічним працівникам відповідно до

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

163

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

324

Розробка і реалізація інноваційних програм
професійного розвитку педагогічних кадрів

2018-2020

325

Професійна
підготовка
кваліфікованих
спеціалістів та підвищення кваліфікації
працівників освіти

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
постанов Кабінету Міністрів України:
 від 23.03.2011 № 373 – у розмірі 20% за
престижність праці;
 від 30.08.2002 № 298 – у розмірі до 50% за
складність та напруженість праці
У проекті «Програма професійного розвитку
педагогічного персоналу навчального закладу» беруть
участь 22 ЗЗСО. У межах експерименту Інститутом
післядипломної педагогічної освіти:
 проведено 2 опитування у форматі фокус-груп, за
результатами яких розроблено 3 нові тренінгові
програми, анкетування та підготовлено аналітичні
довідки для 2 ЗЗСО, що беруть участь в експерименті;
 підготовлено
Типову
освітню
програму
підвищення кваліфікації тренерів програми;
 отримано рецензії, рукопис посібника;
 оновлено модель курсів підвищення кваліфікації;
 створено
модель
курсів,
яка
передбачає
е-реєстрацію педагогів, вивчення та врахування
потреб і запитів педагогів, вибір педагогами місця,
форми та змісту навчання, формування індивідуальної
освітньо-професійної траєкторії (наявні інваріантна і
варіативна складові навчального плану), залучення
педагогів-практиків та партнерських інституцій,
побудову навчальних модулів на компетентнісній
основі та віддалений моніторинг діяльності.
На 2018/2019 н. р. педагогам столиці запропоновано
322 навчальні модулі на компетентнісній основі для
варіативної складової курсів підвищення кваліфікації
В Інституті післядипломної педагогічної освіти за
оновленою моделлю курсів підвищення кваліфікації
пройшли 89 груп педагогічних працівників (понад
2200 слухачів), серед яких керівники та методисти
ЗДО, вихователі ЗДО, вихователі груп раннього віку,
вчителі української мови, англійської мови, вчителі

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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4
математики, фізики хімії, біології, інформатики та
технологій,
музичні
керівники
та
вчителі
інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники та
методисти районних науково-методичних центрів,
працівники закладів позашкільної освіти, керівники
гуртків, психологи закладів освіти. Також завершили
навчання на курсах підвищення кваліфікації 360
керівників та заступників керівників ЗЗСО м. Києва,
для них проведено 82 освітні модулі.
Проведено
додаткове
навчання
для
1300 педагогів початкової школи на тему:
«Використання ЛЕГО-технологій та ігрових методів
діяльності у початковій школі»
До організації і проведення фестивалю стартапів
«Сlass ідея» залучалися досвідчені професіонали і
практики

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Створення
стимулів
для
залучення
2018-2020
досвідчених професіоналів і практиків до
викладання у навчальних закладах, у т. ч.
іноземців
Завдання 2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм
327
Реалізація концепції реформування загальної
2018-2020
За програмою Нової української школи в перших
середньої освіти «Нова українська школа».
класах
здійснюють
навчання
33,4
тис.
першокласників (з 1 вересня 2018 року) та понад 800
учнів других класів - учасників всеукраїнського
експерименту.
Організовано та проведено:
 підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО м. Києва,
які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020
навчальному році, зокрема:
 проведено 3 навчальних модулі, що розроблені
на
компетентнісній
основі
для
360
керівників
ЗЗСО,
які
підвищують
кваліфікацію у 2018/2019 навчальному році;
 проведено додаткове навчання 60 педагогівтренерів,
які
провели
тренінги
для
1784
вчителів
початкових
класів,
які
навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020
326
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328

Створення міського ресурсного центру для
дистанційного навчання та самоосвіти

2018-2020

329

Стимулювання інноваційної та дослідницької
діяльності в навчальних закладах.

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
навчальному році;
 організовано
навчання
1022
вчителям
початкових класів, які навчатимуть учнів
перших класів у 2019/2020 навчальному році;
 здійснено
підготовку
25
супервізорівнаставників, які надаватимуть професійну
допомогу педагогічним працівникам Нової
української школи;
 нараду-семінар для начальників управлінь освіти
районних в місті Києві державних адміністрацій та їх
заступників з питань загальної середньої освіти
щодо створення
освітнього
простору
Нової
української школи
Виконано
Міський ресурсний центр для дистанційного
навчання та самоосвіти створено у 2016 році.
Крім того, на сайті «Столичний центр відкритої
освіти» (vo.ippo.kubg.edu.ua) оновлено інформацію
щодо проведення ЗНО у 2019 році
Здійснювалася дослідно-експериментальна робота:
 регіонального рівня у 57 навчальних закладах;
 всеукраїнського рівня у 52 навчальних закладах.
Проведено засідання експертної комісії з проведення
дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти
м. Києва, рішенням якої
затверджено заявки і
програми на проведення дослідно-експериментальної
роботи (протокол від 13.02.2019 № 1)
Захід виконано у 2018 році

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Розвиток єдиної інформаційної системи
2018
управління освітою у місті, в тому числі
впровадження електронних форм освіти
Завдання 2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва
331
Проведення освітніх заходів, націлених на
2018-2020
Проведено:
піднесення престижу української мови,
 міський конкурс екскурсоводів;
культури, історичної пам’яті
 міський конкурс читців, присвячений творчості
Тараса Шевченка;
330
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

332

333

334

Налагодження співпраці між навчальними
закладами Києва та іншими регіонами України
з метою обміну педагогічним досвідом для
об’єктивного висвітлення української історії
та державності, популяризації української
мови
Інтеграція
патріотичного
виховання
у
навчальний процес, підтримка молодіжних
патріотичних організацій

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 міський
фестиваль-конкурс
юних
поетів
«Поетична весна - Український контент»;
 міський етап Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської
молоді
«Українська
революція:
100 років надії і боротьби» тощо
Налагоджено співпрацю між закладами освіти Києва
та закладами інших регіонів України.
Освітяни м. Києва взяли участь у:
 фестивалі стартапів «Сlass ідея»;
 освітньому фестивалі управлінської майстерності
«Kyiv EdFest»
Проведено та реалізовано:
 міський конкурс екскурсоводів;
 міський конкурс читців, присвячений творчості
Тараса Шевченка;
 міський
фестиваль-конкурс
юних
поетів
«Поетична весна - Український контент»;
 міські
військово-спортивні
національнопатріотичні змагання серед учнівської молоді «Честь і
звитяга», присвячені Дню добровольця;
 патріотичний
проект
«Україна.
Вільна.
Неподільна» до Дня Соборності України;
 відеопроект до Дня пам’яті Героїв Крут»;
 пошуково-дослідницький марафон учнівської
молоді до Дня Героїв Небесної Сотні «Воїни світла у
моєму серці»;
 міський етап Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської
молоді
«Українська
революція:
100 років надії і боротьби» тощо

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Завдання 2.4. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці
Посилення співпраці між навчальними
2018-2020
Проведено:
закладами
та
науково-дослідницькими
 профорієнтаційні заходи (презентації, майстерустановами/підприємствами
з
метою
класи) «Світ майбутньої професії» за участі закладів
професійного спрямування учнівської молоді
професійної (професійно-технічної) освіти для
учнівської молоді випускних класів та їх батьків на
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
базі закладів загальної середньої освіти м. Києва;
 профорієнтаційний
конкурс
для
учнів
7-11 класів закладів загальної середньої освіти
м. Києва «Кулінарний калейдоскоп» на тему:
«Масляний тиждень» на базі Київського вищого
професійного училища швейного та перукарського
мистецтва.
Забезпечено участь у IV Всеукраїнському конкурсі
«Прорив легкої промисловості України»

Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист
Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності
Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки
335
Створення муніципальної поліції міста Києва
2018-2020
Захід не виконувався
після законодавчого врегулювання реформи
МВС України та передачі певних повноважень
на регіональний (місцевий) рівень управління

336

Впровадження та подальший розвиток
автоматизованої системи відеоспостереження
на вулицях та шляхах міста (можливість
розпізнавання державних номерних знаків
транспортних
засобів,
облич,
передачі
відеоінформації з відеокамер до чергової
частини ГУ НП у м. Києві, здійснення
криміногенного аналізу тощо)

2018-2020

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Створення муніципальної поліції
не
передбачено
чинним
законодавством.
У
Верховній
Раді
України
зареєстровано
проект
Закону
України від 18.05.2015 № 2890
«Про муніципальну варту», який
не прийнятий у другому читанні

Загальна кількість засобів відеофіксації комплексної
системи відеоспостереження міста Києва становила
5968 од. (станом на 31.03.2019).
У першому кварталі 2019 року проведено закупівлю
програмно-апаратного комплексу для автоматичної
фото- та відеофіксації подій із ознаками порушень
правил дорожнього руху у вигляді перевищення
встановлених обмежень швидкості руху транспортних
засобі в зоні контролю, фіксації проїзду транспортних
засобів з розпізнаванням державних номерних знаків.
З ТОВ «Українські системні інновації» укладено
договір від 18.03.2019 № 07/19-03 та 2 додаткові
угоди. Перша черга передбачає впровадження 20
стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео
фіксації правопорушень.

168

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

337

Удосконалення
інформаційно-аналітичного
забезпечення системи муніципальної безпеки
у місті Києві

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Головним управлінням Національної поліції у
м. Києві (далі – ГУНП у м. Києві) застосовується
розшук транспортних засобів за номерними знаками в
автоматизованому
режимі
з
використанням
комплексної системи відеоспостереження м. Києва у
територіальних межах міста та Київської області.
У І кварталі 2019 року розгорнуто 4 винесених
автоматизованих робочих місць у Ситуаційному
центрі ГУНП у м. Києві.
Проведено відкриті торги у березні 2019 року за
темою
«Розвиток
комплексної
системи
відеоспостереження м. Києва на вулицях прилеглих
до виборчих дільниць». Визначено переможця –
ТОВ «НПО ІНФОТЕХ».
Упродовж звітного періоду на вулицях, прилеглих до
виборчих дільниць, проводилося встановлення 65
камер відеоспостереження із підключенням до
комплексної системи відеоспостереження міста Києва
У І кварталі 2019 року ГУНП у м. Києві
продовжувалося
забезпечення
належного
функціонування централізованої системи управління
нарядами системи «ЦУНАМІ», яка включає в себе
декілька окремих підсистем (геоінформаційну,
диспетчерську підсистему керування нарядами,
підсистему відеоспостереження), а саме:
 автоматичне отримання інформації по локальній
мережі
про
правопорушення
за
допомогою
електронної картки спецслужби «102»;
 направлення до місця події нарядів поліції для
розкриття кримінальних правопорушень «за гарячими
слідами»
з
використанням
геоінформаційної
підсистеми (GРS-позиціювання автопатрулів на мапі
міста Києва);
 отримання необхідної інформації з баз даних
ГУНП у м. Києві «Армор»;

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

338

339

Розвиток міжнародних зв’язків для підтримки
програм профілактики, обміну досвідом та
боротьбою зі злочинністю

Завдання 1.2. Профілактика правопорушень
Здійснення заходів з профілактики та
упередження
вчинення
кримінальних
правопорушень

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 використання підсистеми відеоспостереження для
візуального контролю місця події (або архівний
запис);
 використання пристрою колективного перегляду
«відеостіна»;
 використання обладнання системи дистанційного
управління радіостанціями, які функціонують по
каналам зв’язку ЄЦВТМ МВС України і забезпечують
більш якісну та надійну роботу для керування силами
та засобами поліції, яке встановлено у І кварталі
2019 року на робочих місцях диспетчерів «ЦУНАМІ»
та в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському,
Оболонському,
Солом’янському,
Подільському
управліннях поліції
Упродовж І кварталу 2019 року:
 здійснено візит представників ГУНП у м. Києві до
м. Будапешт (Республіка Угорщина) – участь у
однотижневому
курсі
з
питань
розвитку
управлінських та лідерських якостей керівників
правоохоронних органів (25.03-29.03.2019);
 проведено 5 зустрічей з іноземними делегаціями

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У І кварталі 2019 року відділом зв’язків з
громадськістю Управління патрульної поліції у
м. Києві
Департаменту
патрульної
поліції
Національної поліції України організовано та
проведено 3 зустрічі з громадянами та 35 робочих
зустрічей з органами виконавчої влади на тему
профілактики
та
попередження
вчинення
кримінальних правопорушень.
Упродовж І кварталу 2019 року працівниками ГУНП у
м. Києві здійснено:
 обхід понад 20 тис. помешкань громадян з
врученням господарям візитних карток та пам’ятокпорад щодо запобігання різним видам кримінальних
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

340

Організація
інформаційно-просвітницьких
заходів
з
питань
правової
освіти,
попередження
та
профілактики
правопорушень

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
правопорушень;
 превентивні бесіди з попередження квартирних
крадіжок, неухильного виконання правил дотримання
тиші в громадських місцях, утримання домашніх
тварин, протипожежної безпеки;
 участь дільничних офіцерів поліції у щотижневих
робочих нарадах працівників житлових органів тощо.
Проведено обстеження будинків житлового сектору
на предмет виявлення відкритих горищ, підвалів,
інших технічних приміщень, непрацюючих ліфтів,
неосвітлених під’їздів тощо, за результатами яких
виявлено: 140 горищ, 103 підвальних приміщення,
2 об’єкти ліфтового господарства, 13 інших технічних
приміщень, а також 22 неосвітлених під’їзди та 163
ліфти, що не працюють.
До районних в місті Києві державних адміністрацій та
підприємств з обслуговування житлового фонду міста
Києва надано пропозиції щодо вжиття заходів з
усунення
причин,
що
сприяють
учиненню
кримінальних правопорушень.
На офіційному веб-сайті ГУНП у м. Києві
(kyiv.npu.gov.ua) у рубриці «Громадянам» (підрубрика
«Ваш дільничний»), з метою дієвого зворотного
зв’язку населення з правоохоронними органами та
можливості негайного звернення до підрозділів
поліції, розміщено адреси обслуговування та
контактні телефони дільничних офіцерів поліції,
графіки прийому громадян керівництвом управлінь
поліції в районах тощо
У І кварталі 2019 року управлінням з питань взаємодії
з правоохоронними органами по забезпеченню
правопорядку та муніципальної безпеки апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з Головним
територіальним управлінням юстиції у місті Києві

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
організовано та проведено:
 засідання міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення (березень);
 правопросвітницькі заходи: «Критичне довічне»
(лютий), «Маю право голосу» (березень) тощо.
Відділом зав’язків з громадськістю Управління
патрульної поліції у м. Києві Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України
організовано та проведено:
 122 зустрічі з представниками адміністрації ЗЗСО
на правову тематику;
 27 шкільних заходів;
 47 зустрічей з батьками;
 95 профілактичних бесід;
 794 заняття з правової освіти, попередження та
профілактики правопорушень у навчальних закладах
м. Києва, якими охоплено біля 22,4 тис. дітей.
ГУНП у м. Києві проводилися уроки «Права» у
навчальних закладах столиці з метою попередження
кримінальних правопорушень серед підростаючого
покоління, правового виховання молоді тощо.
Також, у І кварталі 2019 року проведено:
 96 профілактичних рейдів «Діти вулиці»;
 2 спільних рейди з журналістами щодо виявлення
та попередження вчинення правопорушень, зокрема
кримінальних,
де
суб’єктом
кримінальних
правопорушень є неповнолітні.
Матеріали щодо проведених спільних заходів
оприлюднювалися на офіційному веб-сайті ГУНП у
м. Києві, сторінці ГУНП у м. Києві у соціальних
мережах «Фейсбук», «Твітер» та «Інстограм» і на
каналі «Поліція Києва «YouTube».
На офіційному веб-сайті Головного управління
Національної поліції у м. Києві у рубриці «Запитання
та поради» розміщувалися прості рекомендації,

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Завдання 1.3. Забезпеченість матеріально-технічною базою
Створення належних умов для ефективної
роботи
правоохоронних
органів
та
громадських
формувань
з
охорони
громадського порядку в м. Києві:
341.1
- забезпечення належного функціонування
2018-2020
кінологічного центру столичної поліції;

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
дотримання яких допоможе мешканцям міста не стати
жертвою злочинців.
На сторінці Facebook ювенальної поліції міста Києва
розміщено інформацію «Відповідальність дітей в
Україні», «Вік і кримінальна відповідальність
неповнолітніх в Україні», «Відповідальність батьків
за порушення прав дитини».
Упродовж звітного періоду підрозділами ГУНП у
м. Києві проведено 74 інформаційно-просвітницькі
заходи з питань правової освіти, попередження та
вжиття превентивних заходів до правопорушень

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

341

341.2

- забезпечення належного функціонування
системи
централізованого
управління
нарядами поліції «ЦУНАМІ» у місті Києві

2018-2020

У І кварталі 2019 року захід не виконувався

Для
забезпечення
належного
функціонування
кінологічного
центру з ІІ кварталу 2019 року
передбачене
фінансування
з
бюджету м. Києва у рамках
Міської
цільової
комплексної
програми профілактики та протидії
злочинності
в
місті
Києві
«Безпечна столиця» на 2019-2021
роки (рішення Київської міської
ради від 18.12.2018 № 462/6513)

ГУНП у м. Києві постійно проводяться заходи з
модернізації
програмного
забезпечення,
налаштування та відновлення роботи планшетних
пристроїв, які забезпечують роботу нарядів поліції,
задіяних для охорони публічної безпеки в системі
єдиної дислокації, слідчо-оперативних груп чергових
частин тощо.
Проводилася робота з надання доступу користувачам

173

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
до баз даних Інформаційного порталу Національної
поліції України для роботи у системі «ЦУНАМІ»,
відповідно до наданих заявок. Станом на 31.03.2019
до вказаної системи підключено понад 2 тис.
користувачів.
Спільно з Департаментом інформаційно-аналітичної
підтримки Національної поліції України проводилися
заходи з інтеграції інформаційної підсистеми
«Гарпун» до системи «ЦУНАМІ».
За
допомогою
вжитих
заходів
ГУНП
у
м. Києві вдалося зменшити середній час прибуття
нарядів поліції на місця виклику (вчинення
кримінального правопорушення) до 13 хв. 57 с

Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту
Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту
342
Розробка
та
впровадження
Концепції
2019-2020
Проект Концепції комплексної безпеки міста Києва
комплексної безпеки міста Києва
розроблено та направлено на погодження до
Державної служби України з надзвичайних ситуацій
343
Розробка та впровадження Положення про
2020
Реалізація заходу запланована з 2020 року
основні засади діяльності комунальних
аварійно-рятувальних підрозділів та статус
рятувальників в місті Києві

344
345

Завершення
проведення
технічної
інвентаризації захисних споруд.
Забезпечення
періодичного
проведення
комплексу
профілактичних
заходів
з
цивільного захисту населення м. Києва

2018
2018-2020

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Реалізацію заходу заплановано в
рамках проекту Міської цільової
програми забезпечення готовності
до
дій
за
призначенням
територіальної підсистеми міста
Києва Єдиної державної системи
цивільного захисту на 2020-2022
роки

Захід виконано в 2018 році
У І кварталі 2019 року в Навчально-методичному
центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
м. Києва пройшли навчання 597 осіб (89,7 % плану І
кварталу 2019 року) відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.03.2019 № 529
«Про затвердження Плану основних заходів
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

346

Здійснення інвентаризації, систематизації та
актуалізації чинних нормативно-правових
актів київської міської влади з питань
цивільного захисту відповідно до сучасних
вимог

2018-2020

347

Залучення ЗМІ до заходів з інформування та
розповсюдження
інформації
щодо
дій
громадян у разі виникнення надзвичайної
ситуації

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
цивільного захисту територіальної підсистеми міста
Києва єдиної державної системи цивільного захисту
на 2019 рік».
Проведено командно-штабні навчання з органами
управління
та
силами
цивільного
захисту
Дніпровської
районної
ланки
територіальної
підсистеми м. Києва єдиної державної системи
цивільного захисту (із залученням органів з евакуації)
за темою: «Виконання завдань під час пропуску
льодоходу, повені та паводків» (25-26 березня
2019 року)
У І кварталі 2019 року проводилася робота з
підготовки змін до двох розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):
 від 15 травня 2018 року № 824 «Про утворення
формувань цивільного захисту в місті Києві»;
 від 11 квітня 2017 року № 429 «Про створення
територіальних спеціалізованих служб цивільного
захисту
регіонального
рівня
територіальної
підсистеми міста Києва єдиної державної системи
цивільного захисту»
У І кварталі 2019 року комунальною аварійнорятувальною службою «Київська служба порятунку»
(далі – КАРС «Київська служба порятунку»)
розміщено 120 інформаційних матеріалів у засобах
масової інформації.
Інформування
населення
про
виникнення
надзвичайної ситуації організовано через засоби
масової інформації КП Київської міської ради
«Телекомпанію «Київ», оперативно-чергову службу
управління з цивільного захисту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
та
оперативно-чергову
службу
Головного управління Державної служби України з

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

348

Удосконалення
інформаційного
та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
системи цивільного захисту у місті Києві,
забезпечення прозорості та доступності
відповідної інформації та знань. Підвищення
якості реагування сил цивільного захисту на
надзвичайні ситуації шляхом скорочення часу
прибуття оперативних підрозділів до місця
події через збільшення чисельності та
дооснащення
підрозділів
сучасною
рятувальною технікою та спорядженням,
створення
додаткових
підрозділів:
лівобережного та водолазно-рятувального
загонів, Шевченківського та Солом’янського
районних взводів, розширення та дооснащення
правобережного загону КАРС «Київська
служба порятунку», у відповідності до
цільових індикаторів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
надзвичайних ситуацій у м. Києві
У І кварталі 2019 року КАРС «Київська служба
порятунку» здійснено 793 виїзди оперативних
підрозділів на ліквідацію надзвичайних ситуацій.
Зокрема:
 техногенного походження – 293;
 природного характеру – 50;
 соціального характеру – 251;
 профілактика надзвичайних ситуацій – 199.
Під час ліквідації надзвичайних ситуацій врятовано
29 осіб.
КАРС «Київська служба порятунку» спільно з
КП «ПЛЕСО»
здійснювалися
організаційнорозпорядчі заходи щодо передачі майна водолазнорятувальних станцій єдиним майновим комплексом
(наказ
Департаменту
комунальної
власності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 464
«Про закріплення основних засобів за комунальною
аварійно-рятувальною службою «Київська служба
порятунку»).
КАРС «Київська служба порятунку» згідно акту
приймання-передачі прийнято від КП «Плесо»
наступне майно:
 дебаркадер – металева конструкція з дерев’яною
надбудовою, придатний до експлуатації на 20 %;
 майстерня – цегляна будівля з шиферним
покриттям придатна до експлуатації на 80 %.
 чотири навіси – до експлуатації не придатні;
 павільйон «Смоленськ» – цегляне приміщення з
шиферною покрівлею, придатний до експлуатації на
70 %.
Створення
додаткових
підрозділів,
а
саме
лівобережного
загону,
Шевченківського
та
Солом’янського районних взводів не відбулося.

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

На 2019 рік у бюджеті міста Києва
фінансування не передбачено
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

349

350

Розроблення, з урахуванням вимог чинної
нормативно-правової бази та актуальних
потреб міста, проектної документації і
реалізація побудови повнофункціональної
сучасної Системи моніторингу і оперативного
інформування служб та громадян міста на
основі
«Системи
оповіщення
в
разі
виникнення надзвичайних ситуацій «у
міському комунальному господарстві, для
муніципальних підрозділів та зареєстрованих
користувачів».

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Завдання 2.2. Підвищення рівня інженерного захисту територій
Виконання робіт по експлуатації та поточному
2018-2020
ремонту гідротехнічних споруд

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
У І кварталі 2019 року чисельність оперативних
підрозділів служби не збільшено.
Проведено публічні закупівлі бензину А-95 і
дизельного палива (554,7 тис. грн) та шоломів для
рятувальників (279,51 тис. грн) для дооснащення
правобережного загону КАРС «Київська служба
порятунку». Укладено договори:
 від 27.03.2019 № 27/19 з ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ»
щодо постачання 12500 літрів дизельного пального та
10000 літрів бензину А-95;
 від 17.04.2019 № 17/2019 з ФОП Пасічник Андрій
Вікторович щодо постачання 35 захисних шоломів
Drager в комплекті із захисними окулярами Pinlock
Drager
У звітному періоді проведено збір вихідних даних для
переоснащення існуючої системи оповіщення у разі
надзвичайних ситуацій. Планується впровадження
системи оповіщення локально (відповідно до
необхідності) з використанням тріангуляції та
залученням усіх операторів мобільного зв’язку.
Розроблено технічні вимоги для закупівлі послуг із
проектування
та
радіопланування
опорної
безпровідної мережі для створення системи раннього
оповіщення від техногенних загроз, екологічного
моніторингу, які затверджені 22.03.2019 Науковотехнічною радою при Департаменті інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Виконувалися роботи з експлуатації та поточного
ремонту
868 од.
(протяжністю
223,5 км)
гідротехнічних споруд, які перебувають на балансі
КП «СУППР», зокрема:
 дренажно-штольневих систем – 77448,4 м п;
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Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

351

Забезпечення обстеження стану інженерного
захисту територій, споруд та будівель в
зсувонебезпечних місцях.

2018-2020

352

Створення
резерву
паливно-мастильних
матеріалів, інструментів тощо на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій у місті
Києві

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 дренажів мілкого залягання (колодязі до 2 м) –
9906,1 м п;
 лотків та відкритих водостоків – 27856,9 м п;
 підпірних стінок довжиною – 32288,5 м п;
 водостоків, дренажів та дощових колекторів
закритого типу – 61492,5 м п та інших об’єктів, які
розташовані на правому березі р. Дніпро
Згідно з Картою-схемою зсувних процесів площа
зсувонебезпечних ділянок на території міста, що
потребують постійного обстеження гідрогеологічною
службою підприємства, становить 5121,06 га.
За дотриманням вимог протизсувного режиму
забудовниками та землекористувачами наглядає
гідрогеологічна служба КП «СУППР».
Проектна документація на будівництво в зсувній та
зсувонебезпечній
зоні
м.
Києва
підлягає
обов’язковому погодженню з КП «СУППР».
У I кварталі 2019 року видано та погоджено технічних
умов та технічних висновків, додаткових послуг, які
виконуються у зв’язку з наданням висновків щодо
відведення земельних ділянок у користування на
забудову в зсувонебезпечних зонах міста, загальною
кількістю 148
Розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 29.11.2016 № 1192 затверджено
номенклатуру та обсяги матеріального резерву
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті
Києві. На теперішній час матеріальний резерв
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) створений на
загальну суму 5475,9 тис. грн.
У І кварталі 2019 року підготовлено тендерну

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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4
документацію для проведення закупівлі через систему
«Prozzoro» паливно-мастильних матеріалів для
поповнення матеріального резерву
Завдання 2.3. Удосконалення системи управління охорони праці на території м. Києва
353
Сприяння зниженню рівня виробничого
2018-2020
З метою попередження виробничого травматизму
травматизму по місту Києву
протягом І кварталу 2019 року:
 проведено вивчення стану охорони праці та
надання методичної допомоги на 5 комунальних
підприємствах міста, за результатами яких надані
відповідні рекомендації щодо усунення виявлених
недоліків;
 проведено 8 нарад та семінарів з питань охорони
праці за участю керівників та спеціалістів
підприємств, установ та організацій в усіх районах
міста;
 надано у телефонному режимі понад 50
консультацій та роз’яснень із питань охорони праці
для представників суб’єктів господарювання.
На підприємствах, в установах та організаціях
м. Києва виробничі травми отримали 60 осіб, що на
5,3 % більше ніж за І квартал 2018 року (57 осіб)
354
Забезпечення надання працівникам соціальних
2018-2020
Під час вивчення стану охорони праці на
пільг, встановлення обґрунтованих доплат та
підприємствах проводилася перевірка щодо надання
надбавок за роботу в шкідливих та
працівникам відповідно до законодавства соціальних
небезпечних умовах праці
пільг, компенсацій та доплат за роботу у шкідливих та
небезпечних умовах праці. Порушень не виявлено
355
Забезпечення належного науково-методичного
2018-2020
При виконавчому органі Київської міської ради
та організаційного рівня проведення навчання
(Київській міській державній адміністрації) діє
та перевірки знань з питань охорони праці
постійно діюча комісія з перевірки знань з питань
посадових осіб та спеціалістів підприємств,
охорони праці посадових осіб та спеціалістів
установ та організацій міста Києва
підприємств, установ та організацій міста Києва
(розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.12.2009 № 1381), з метою забезпечення належного
науково-методичного та організаційного рівня

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
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4
проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці. Протягом І кварталу 2019 року
проведено перевірку знань у 40 посадових осіб та
спеціалістів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві
Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина
Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва
Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини
356
Реставрація та розвиток об’єктів культурної
2018-2020
У І кварталі 2019 року велися організаційні роботи на
спадщини, а також створення умов для
8 об’єктах культурної спадщини:
сучасного використання таких об’єктів (у т. ч.
1. Реставрація корпусу настоятеля та проскурні
їх пристосування до туристичної та музейної
Братського богоявленського монастиря, пам’ятки
діяльності)
містобудування
та
архітектури
національного
значення, на вул. Г. Сковороди, 2:
 проводились підготовчі роботи для підписання
договорів з ПП «Сервісінвест» на розроблення ПКД
Стадія «Р»;
2. Реставрація житлового будинку, пам’ятки
містобудування і архітектури національного значення
на вул. Г. Сковороди, 9-Б:
 проводилися підготовчі роботи для підписання
договорів з «Інститутом Генерального плану
м. Києва» на виготовлення топографо-геодезичної
підоснови в М 1:500;
3. Реставрація прибуткового будинку, в якому
проживали
відомі
художники
М. Врубель,
В. Орловський, В. Котарбинський, родина Прахових,
пам’ятки архітектури, історії місцевого значення на
вул. Десятинній, 14:
 проводилися підготовчі роботи для підписання
договорів з «Інститутом Генерального плану
м. Києва» на виготовлення топографо-геодезичної
підоснови в М 1:500;
4.
Ремонтно-реставраційні
роботи
фасаду,
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4
фундаментів та підвальних приміщень житлового
будинку Биховського («Будинок Петра 1») на
вул. Констянтинівська, 6/8:
 проводилися роботи з коригування ПКД (у зв’язку
зі зміною розміру кошторису);
5. Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та
пошкоджених приміщень, покрівлі, улаштування
блискавкозахисту
приватного
будинку
купця
М. Апштейна
на
вул. Спаська, 12:
 проводилися роботи з коригування ПКД (у зв’язку
зі зміною розміру кошторису);
6. Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та
пошкоджених приміщень, ремонт електромережі
житлового будинку Ювеліра З. Брезгунова на
Андріївському узвозі, 5/3:
 проводилися роботи з коригування ПКД (у зв’язку
зі зміною розміру кошторису);
7.
Реставрація
адміністративної
будівлі
на
вул. Борисоглібська, 6:
 підготовлено технічні вимоги для оголошення
публічних закупівель послуги на проведення
реставраційних робіт;
 проводилися роботи з коригування ПКД (у зв’язку
зі зміною розміру кошторису);
8. Реставрація корпусу № 16- келія Флорівського
монастиря:
 проводилися підготовчі роботи для виготовлення
топографо-геодезичної підоснови в М 1:500 для
підписання договорів з «Інститутом Генерального
плану м. Києва» на виготовлення топографогеодезичної підоснови в М 1:500;
 проводилися роботи з коригування ПКД (у зв’язку
зі зміною розміру кошторису)

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№
1
357

Назва завдання/заходу Програми
2
Розроблення програм із залучення грантів,
благодійних коштів та інвестицій

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
У І кварталі 2019 року:
 здійснювався аналіз та опрацювання існуючих
грантових програм, що охоплюють сферу охорони та
збереження культурної спадщини;
 проводилися консультації з метою написання
грантових заявок з координаторами днів Європейської
спадщини
358
Вдосконалення
механізмів
залучення
2019-2020
Рішенням Київської міської ради від 31.01.2019
інвесторів до реставраційних робіт на об'єктах
№ 2/6658 внесено зміни до рішення Київської міської
культурної спадщини м. Києва (у т. ч. шляхом
ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у
надання субсидій та пільг)
м. Києві», яким скасовано ставку податку на нерухоме
майно для фізичних та юридичних осіб - власників
пам’яток історії та архітектури, що надає можливість
власникам спрямовувати вивільнені кошти на
проведення необхідних заходів, спрямованих на
збереження об’єктів культурної спадщини
359
Опрацювання
механізму
створення
2019-2020
Взято участь у засіданні профільного комітету
спеціального фонду міського бюджету для
Верховної Ради України (16.01.2019) з розгляду
фінансування охорони культурної спадщини.
проекту закону України «Про внесення змін до деяких
законів України з питань удосконалення системи
охорони
культурної
спадщини»
(№ 8202
від 26.03.2018), який прийнято у першому читанні
19.06.2018
Завдання 1.2. Контроль за належним утриманням та збереженням об’єктів культурної спадщини
360
Здійснення інвентаризації та паспортизації
2018-2020
У І квартал 2019 року проведено інвентаризацію,
об’єктів культурної спадщини, охорона та
фотофіксацію, натурні та історико-бібліографічні
контроль за їх станом
дослідження, за підсумками яких підготовлено
облікову документацію на 11 об’єктів культурної
спадщини для занесення до Державного реєстру
нерухомих пам`яток України.
Проведено
історико-архівні
дослідження
та
розроблено 9 паспортів нового зразка на пам`ятки
національного, місцевого значення та щойно виявлені
об’єкти.
Проведено 3 засідання Науково-методичної ради

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
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361

Систематична робота з виявлення нових
об’єктів культурної спадщини та ініціювання
процедури їх включення до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України

2018-2020

362

Створення окремого структурного підрозділу
КМДА з питань охорони культурної спадщини
Посилення співпраці між КМДА та ЦОВВ у
сфері охорони культурної спадщини міста
Києва, у т. ч. шляхом створення дорадчих
органів

2018

363

364

Розвиток потенціалу територій Державного
історико-архітектурного
заповідника
«Стародавній
Київ»,
музею
«Київська
фортеця»
та
пам’яток
містобудування

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Київського науково-методичного центру по охороні,
реставрації та використанню пам`яток
історії,
культури і заповідних територій та 2 засідання
Консультативної ради з питань охорони культурної
спадщини Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Департаменту охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), на яких
розглянуто облікову документацію.
До Міністерства культури України направлено
подання на 15 об’єктів культурної спадщини для
вирішення питання щодо їх занесення до Державного
реєстру нерухомих пам`яток України
У І кварталі 2019 року Київським науково-методичним
центром по охороні, реставрації та використанню
пам’яток історії, культури і заповідних територій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проводилася робота з
виготовлення облікової документації об’єкту на
вул. Пушкінській, 36 для занесення його до Переліку
щойно виявлених об’єктів культурної спадщини
Виконано у 2018 році

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Проведено 4 засідання Консультативної ради з питань
охорони
культурної
спадщини
Департаменту
культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), до складу
якої увійшли співробітники центральних органів
виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини
У І кварталі 2019 року продовжувалася розробка:
 Плану організації території Державного історикоархітектурного заповідника «Стародавній Київ»;
 науково-проектної
документації
«Режими
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

місцевого значення

365

Підготовка пропозицій щодо збільшення
повноважень органів охорони культурної
спадщини та розміру фінансових санкцій за
порушення законодавства у сфері охорони
культурної спадщини

2018-2020

366

Розроблення пам’ятко-охоронної документації
з визначенням територій, меж та режимів
використання зон охорони пам’яток

2018-2020

367

368

Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини
Створення міського електронного каталогу
пам’яток історії, монументального мистецтва,
архітектури та археології

Створення
інтернет-порталу
«Культурна
спадщина міста Києва» та інтерактивної карти
об’єктів культурної спадщини, яка серед

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
використання території пам’ятки містобудування
місцевого значення «Комплекс споруд Контрактової
площі», Х ст.-кін. ХХ ст.»
Взято участь у засіданні профільного комітету
Верховної Ради України (16.01.2019) з розгляду
проекту закону України «Про внесення змін до деяких
законів України з питань удосконалення системи
охорони культурної спадщини» (№ 8202 від
26.03.2018), який прийнято у першому читанні
19.06.2018
У І кварталі 2019 року продовжувалася робота з
розробки науково-проектної документації «Режими
використання території пам’ятки містобудування
місцевого значення «Комплекс споруд Контрактової
площі», Х ст.-кін. ХХ ст.»

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У І кварталі 2019 року:
 продовжувалася
робота
над
наповненням
«Інформаційної бази пам’яток культурної спадщини»,
яка включає в себе низку розділів, серед яких:
місцезнаходження
об’єкту,
охоронний
номер,
категорія об’єкту (пам’ятка історії, ландшафту,
мистецтва, містобудування, архітектури тощо),
технічний стан, статус об’єкту, форма власності і
власник (якщо це приватна власність), судові справи
(у разі наявності) тощо;
 здійснювалося наповнення бази даних модуля
інформаційно-аналітичної
системи
«Майно».
Завантажено 300 охороних договорів на 200 об’єктів
культурної спадщини та внесенно 80 комплектів
облікової документації на об’єкти культурної
спадщини міста
Модуль «Інформаційна база пам’яток культурної
спадщини міста Києва» працює у тестовому режимі.
У І кварталі 2019 року:
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
іншого
міститиме
інформацію
про
балансоутримувачів
таких
об’єктів,
їх
поточний стан, фотозображення тощо

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

369

Здійснення
культурно-просвітницької,
науково-дослідної діяльності у сфері охорони
та
популяризації
історико-культурної
спадщини

2018-2020

370

Реалізація
соціально-освітнього
проекту
«Туристичне
ознакування
Києва»,
встановлення
охоронних
дощок
та
інформаційних вивісок на об’єктах культурної
спадщини міста Києва з QR кодами, що надає
змогу зчитування історичної інформації
Сприяння формуванню у киян почуття
патріотизму і національної свідомості

2019-2020

371

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 доопрацьовувався модуль «Інформаційна база
пам’яток культурної спадщини міста Києва», який є
складовою
інформаційно-аналітичної
системи
«Управління майновим комплексом територіальної
громади міста Києва» (ІАС «Майно»);
 проведено модернізацію шару на інтерактивній
мапі ІАС «Майно;
 надано для публічного доступу інформацію про
об’єкти культурної спадщини міста Києва: охоронні
договори; дозволи на роботи; дозволи на земельні
роботи; дозволи на археологічні роботи; дозволи
Департаменту
охорони
культурної
спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на рекламу; матеріали
інспекційних перевірок
У І кварталі 2019 року організовано та проведено:
 2 засідання в рамках проекту «Михайлівські
зустрічі»
у
Музеї
історії
Михайлівського
Золотоверхого монастиря;
 8 лекторіїв в рамках виставки «Археологічний
портрет стародавнього Києва: життя рибалки,
фальшивомонетника, митника...» за участю Інститут
археології НАН України;
 круглий стіл з документування сакрального
монументального живопису м. Києва (15.03.2019)
У І кварталі 2019 року проведено низку робочих
зустрічей з науковими співробітниками Інститут
археології
НАН
України
(к.і.н.
В. Івакін,
к.і.н. В. Баранов) щодо формування історичних
довідок соціально-освітнього проекту «Туристичне
ознакування Києва»
У І кварталі 2019 року організовано та проведено:
 урочистості біля пам’ятників Т. Шевченку та
М. Грушевському з нагоди відзначення Дня
Соборності України (22.01.2019);

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 культурно-просвітницький захід з нагоди Дня
пам’яті Героїв Крут, який проведено спільно з
Українським
інститутом
національної
пам’яті
(29.01.2019);
 урочисте
відкриття
скверу
ім. Б. Нємцова
(15.03.2019).
Крім того, проведено засідання Комісії з питань
найменувань (19.02.2019)

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Сектор 3.2. Культура
Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою
Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури
372
Проведення вуличних театральних фестивалів
2018-2020
У звітному періоді відбулися концерти до Новорічнота концертних програм, флешмобів
Різдвяних свят, працювали різдвяні містечка: на
Софійській площі та Володимирському проїзді
(19.12.2018 – 13.01.2019), на Контрактовій площі,
вулиці П. Сагайдачного та біля обох станцій
фунікулеру (19.12.2018 – 20.01.2019)
373
Відкриття музею «Іван Франко і Київ»
2018-2020
Протягом звітного періоду продовжувалася робота з
відкриття музею, зокрема:
 розроблявся художній проект експозиції;
 проводилася систематизація матеріалів;
 створювалася електронна база даних «Іван Франко
і Київ»
374
Проведення перших персональних виставок
2018-2019
У Київській міській галереї мистецтв «Лавра»
митців у Київській міській галереї мистецтв
відбувся арт-проект «Insight» київської художниці
«Лавра»
Ірини Ворони – переможниці конкурсу молодих
художників (01-09.02.2019 р.)
375
Створення
європейського
культурно2018
Захід виконано у 2018 році
мистецького центру на базі майнового
комплексу кінотеатру «Краків»
376
Вироблення
спільно
з
національно2018-2019
З нагоди Дня соборності України в Інституті
культурними громадами м. Києва єдиної
політичних
і
етнонаціональних
досліджень
Концепції
створення
Київського
ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулося розширене
муніципального
дому
національностей,
засідання Ради національних спільнот України, на
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
реалізація проекту щодо його створення

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
якому
схвалено
Концепцію
комунального
підприємства
«Київський
муніципальний
Дім
національностей» (24.01.2019 р.)
Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу
377
Комплексний ремонт та модернізація об’єктів
культури (у т. ч. модернізація їх матеріальнотехнічної бази):
377.1
- кінотеатрів
«Лейпциг»,
«Флоренція»,
2018-2019
Для продовження робіт з капітального ремонту
«Київська Русь», «Братислава», «Промінь»,
будівель кінотеатрів, розпочатих у попередніх
«Старт», здійснення модернізації обладнання
періодах, на електронному майданчику публічних
для кінопоказу;
закупівель ProZorro розміщено оголошення про
закупівлю будівельних робіт в межах доведеного
фінансування (березень 2019 року)
377.2
- головних
навчальних
корпусів
і
Для продовження робіт з капітального ремонту
2018-2019
гуртожитку Київського інституту музики
навчальних корпусів на електронному майданчику
ім. Р. М. Глієра;
публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення
про закупівлю будівельних робіт в межах доведеного
фінансування (березень 2019 року)
377.3
- коледжу
хореографічного
мистецтва
2018-2019
Для продовження робіт з капітального ремонту
«Київська муніципальна академія танцю імені
коледжу на електронному майданчику публічних
Сержа Лифаря»;
закупівель ProZorro розміщено оголошення про
закупівлю будівельних робіт в межах доведеного
фінансування (березень 2019 року)
377.4
- національного музею мистецтв ім. Богдана
2018-2020
Отримано позитивний висновок експертизи до
та Варвари Ханенків;
розробленої проектно-кошторисної документації.
Проводилися роботи з розробки технічних вимог на
закупівлю будівельних робіт (березень 2019 року)
377.5
- ремонтно-оздоблювальні роботи фасаду
Розроблено проектно-кошторисну документацію,
2018-2019
будівлі
комунального
закладу
«Центр
отримано позитивний висновок експертизи. Розпочато
художньої та технічної творчості «Печерськ»;
будівельні роботи (березень 2019 року)
377.6
- реставрація будівлі музею видатних діячів
2018-2020
У І кварталі 2019 року захід не виконувався
української культури Лесі Українки, Миколи
Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла
Старицького з пристосуванням під експозицію
музею «Іван Франко і Київ»;

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Фінансування робіт із бюджету
міста Києва у 2019 році не
передбачено
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№
1
377.7

377.8

377.9

Назва завдання/заходу Програми
2
- ремонтно-реставраційні
роботи
у
приміщеннях
музею-майстерні
І. П. Кавалерідзе;
- роботи з реставрації та пристосування
будинку
№5
на
вул. Дегтярівській
Шевченківського
району
м. Києва
під
театрально-видовищний заклад «Київська
мала опера»;
- ремонтно-реставраційні роботи будівель
закладів культури, які віднесені до об’єктів
культурної спадщини;

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Захід не виконувався
Завершено
розробку
проектно-кошторисної
документації та передано її на погодження до
Департаменту
охорони
культурної
спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Продовжувалися ремонтно-реставраційні роботи в
межах доведених асигнувань відповідно до
розробленої проектно-кошторисної документації
(8 об’єктів)
Захід не виконувався

377.10

- розробка
проектно-кошторисної
документації
на
ремонтно-реставраційні
роботи будівлі музею видатних діячів
української культури Лесі Українки, Миколи
Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла
Старицького (вул. Жилянська, 96);

2018-2020

377.11

- ремонтно-реставраційні роботи приміщень
колишнього
будинку
культури
заводу
«Більшовик» (просп. Перемоги, 38, літ. А) з
метою створення на його базі сучасного
культурно-мистецького центру
Розвиток музейної справи: покращення умов
зберігання фондів, оцифрування найбільш
цінних пам’яток
Модернізація
бібліотек
шляхом
їх
інформатизації,
створення
сучасних
бібліотечних просторів (бібліохабів)

2018-2020

Продовжувалися роботи з розроблення проектнокошторисної документації

2018-2020

За звітний період оцифровано 1853 музейні предмети

2018-2019

У березні 2019 розпочато процедуру публічних
закупівель на виконання робіт зі створення
бібліохабів у бібліотеці № 115 Деснянського району
та бібліотеці ім. Зої Космодем'янської у Дарницькому
районі

378

379

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
Фінансування робіт із бюджету
міста Києва у 2018-2019 роках не
передбачено

Фінансування робіт із бюджету
міста Києва у 2018-2019 роках не
передбачено

Оперативна ціль 2. Актуалізація та просування культурної пропозиції
Завдання 2.1. Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог
380
Організація великих культурних подій (у т. ч.
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
шляхом залучення приватного сектора):
- міжнародний конкурс молодих піаністів
пам’яті Володимира Горовиця;
- міжнародний
музично-театральний
фестиваль «О-ФЕСТ»;
- фестиваль MotoOpenFest;

380.1
380.2
380.3
380.4
380.5
381

382

383

384

385

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4

2018-2020

Захід не виконувався

2018-2020

Захід не виконувався

2018-2020

Захід не виконувався

- міжнародний
фестиваль
сучасного
мистецтва «ГогольFest»;
- київський міжнародний кінофестиваль
«Молодість» тощо
Стимулювання культурної пропозиції та
просування
культурних
ініціатив
на
районному рівні
Проведення культурно-мистецьких заходів на
концертних майданчиках, розташованих на
лівому березі річки Дніпро, з нагоди
державних та міських свят

2018-2020

Захід не виконувався

2018-2020

Захід не виконувався

2018-2020

Проведення
мистецьких
конкурсів
з
визначення культурно-мистецьких проектів,
для реалізації яких передбачається надання
фінансової підтримки з бюджету м. Києва
Участь в організації та проведенні заходів
проектів-переможців громадського бюджету
(бюджету участі) міста Києва

2018-2020

Надання пропозицій до щорічного єдиного
календаря культурно-масових подій міста
Києва

2018-2020

Проводилися районні культурно-мистецькі заходи з
нагоди Новорічно-Різдвяних свят, Водохреща та
Масляної
Проведено Новорічно-Різдвяний мистецький проект
«Зимова
«Країна
мрій»
у
Міжнародному
виставковому центрі на Лівому березі (19.12.2018–
07.01.2019), в рамках якого відбувся гала-концерт
(07.01.2019)
Проведено 7 конкурсів з визначення культурномистецьких
проектів,
обрано
6
переможців
(28.02.2019).
Реалізація проектів передбачається протягом року
Відповідно до календарних планів, погоджених з
авторами проектів, у звітному періоді на стадії
підготовки до реалізації знаходяться проектипереможці громадського бюджету:
 «Міжнародний
фестиваль
дитячо-юнацької
творчості «Сонячний каштанчик» (№ 752);
 «Поповнення бібліотечних фондів музичних шкіл
міста Києва нотною літературою» (№ 17)
Пропозиції до щорічного єдиного календаря
культурно-масових подій міста Києва на 2019 рік
надані у грудні 2018 року

2018-2020

2018-2020

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
Проведення конкурсу заплановано
на квітень 2019 року
Проведення
фестивалю
заплановано на червень 2019 року
Проведення
фестивалю
заплановано на травень 2019 року
Проведення фестивалю перенесено
до м. Маріуполя
Проведення
фестивалю
заплановано на травень 2019 року
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№
1
386

Назва завдання/заходу Програми
2
Надання можливості доступу до унікальних
для міста послуг музеїв

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Проведення виставок (у музеях комунальної
2018-2020
власності міста та центральних міських
бібліотеках)
388
Оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на
2018-2020
електронних носіях)
Завдання 2.2. Забезпечення культурних закладів професійними кадрами
389
Формування
творчого
складу
закладів
2018-2020
культури на конкурсних засадах, підвищення
професійної
компетенції
(відвідування
спеціалізованих курсів, семінарів, практикумів
тощо)
390
Підвищення рівня матеріально-технічного
2018-2020
забезпечення.
387

391

392

Залучення до роботи в закладах культури
працівників, які мають сучасну освіту у
відповідній галузі, або успішний фаховий
досвід

Завдання 2.3. Просування культурної пропозиції
Популяризація
сучасного
актуального
українського
мистецтва
(проведення
мистецьких
конкурсів,
флешмобів,

2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Виконано.
Один день на місяць у музеях міста проходять Дні
відкритих дверей, коли усі верстви населення
відвідують заклади безкоштовно
У звітному періоді проведено 154 виставки

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У звітному періоді до фондів бібліотек надійшло 2577
нових видань, зокрема 1 на електронних носіях
За звітний період відповідно до графіку проведення
спеціалізованих курсів підвищення професійної
компетентності
кваліфікацію
підвищили
437
педагогічних працівників мистецьких шкіл та закладів
культури
У 2019 році оновлення матеріально-технічної бази
заплановано по 5 закладах культури.
У І кварталі 2019 року обсяг фінансування становив
110,2 тис. грн.
На електронному майданчику публічних закупівель
ProZorro у березні 2019 року розміщено оголошення
про закупівлю обладнання.
Процедуру
закупівель
заплановано
провести
у ІІ кварталі поточного року
У регіональному замовленні на підготовку та
подальше працевлаштування випускників закладів
вищої мистецької освіти враховано пропозицію
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) щодо потреб мистецьких шкіл у
фахівцях сфери управління
У І кварталі 2019 року проведено:
 міський Фестиваль української пісні (лютий 2019
року);
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
розміщення інформації про культурні події на
туристичних порталах)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

393

Розширення
культурних
зв’язків
в
європейському та світовому культурному
просторі, участь у міжнародних мистецьких
проектах та фестивалях

2018-2020

394

Просування культурно-мистецьких подій
міста на туристичному порталі Києва, в
соціальних мережах та розсилках

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 міський конкурс-виставка «Дивосвіт» – з нагоди
110-ї річниці від дня народження Марії Примаченко
(лютий – березень 2019 року);
 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж,
брати мої!», присвячений Шевченківським дням
(березень 2019 року);
 ХХV Фестиваль мистецтв «Шевченківський
березень» (цикл концертів за участі солістів та
творчих колективів Київського інституту музики
ім. Р.М. Глієра) (протягом березня 2019 р);
 Урочисту церемонію вручення театральної премії
«Київська пектораль» (25.03.2019);
 Всеукраїнський конкурс виконавців на духових та
ударних
інструментах пам’яті Миколи Тимохи
(березень 2019 року)
Творчий колектив театрально-видовищного закладу
культури «Київський муніципальний академічний
театр опери і балету для дітей та юнацтва» проводив
вистави у містах Італійської Республіки та
Швейцарської Конфедерації (22.03-01.04.2019)
Інформація про заходи та культурно-мистецькі події,
що відбуваються у м. Києві, постійно розміщується
на офіційному туристичному сайті м. Києва
https://www.visitkyiv.travel/uk/,
на
сторінці
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) єдиного веб-порталу територіальної
громади міста Києва, а також на сторінці соціальної
мережі Фейсбук

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста
Умова 1. Фінансове забезпечення
395
Гармонізація міських програм з положеннями
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

2018-2020

У 2019 році в м. Києві виконуються 27 міських
цільових програм, з яких 26 розроблено у
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

396

Формування стабільної дохідної бази для
фінансування життєзабезпечуючих сфер та
пріоритетних
напрямів
соціальноекономічного розвитку міста

2018-2020

397

Налагодження взаємодії з центральними
органами виконавчої влади з метою залучення
коштів державного бюджету до фінансування
міських ініціатив

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
відповідності до положень Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року.
Одна міська цільова програма не приведена у
відповідність до Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, оскільки вона має вузьке спрямування та
завершується у 2019 році.
У І кварталі 2019 року структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розроблялися та
проходили експертизу 3 проекти міських цільових
програм. Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
забезпечував
координацію роботи з приведення їх у відповідність
до завдань та заходів Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року
Станом на 01.04.2019 (за оперативними даними) до
бюджету міста Києва (з урахуванням офіційних
трансфертів) надійшло 14 637,7 млн грн доходів, що
становить 25,3% річного плану, зокрема надійшло до:
 загального фонду - 13 589,7 млн грн (25,4%
річного плану);
 спеціального фонду - 1 048,0 млн грн (23,6%
річного плану)
У звітному періоді проведено засідання регіональної
комісії з оцінки та проведення попереднього
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку (ДФРР) в м. Києві, на якому затверджено
перелік
інвестиційних
програм
і
проектів
регіонального розвитку та розподілено кошти ДФРР
на 2019 рік між 12 проектами на суму 400637,6 тис.
грн.
Зазначений перелік інвестиційних програм і проектів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

398

Реалізація пілотних проектів із застосуванням
механізму державно-приватного партнерства.

2018-2020

399

Проведення та участь у заходах, направлених
на посилення співпраці з міжнародними
фінансовими організаціями і донорами:
- проведення презентацій проектів за
стратегічними секторами міського розвитку за
участі ключових донорів, які представлені в
Україні;

2018-2020

399.1

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів ДФРР у 2019 році в м. Києві, разом
з необхідними документами було подано до
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України листом
від 13.02.2019 №002-185.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23 січня 2019 року №39-р на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку по м. Києву
(капітальний ремонт, реконструкція, будівництво,
термомодернізація, придбання обладнання тощо) за
рахунок
субвенцій
з
державного
бюджету
передбачені асигнування в сумі 25272,0 тис. грн.
Крім того, Київська міська державна адміністрація
листом від 22.02.2019 №001-576 звернулась до
Прем’єр-міністра України стосовно виділення
м. Києву коштів з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток у сумі 400000,0 тис. грн для
реалізації важливих інфраструктурних об’єктів
(будівництво Подільсько-Воскресенського мостового
переходу через р. Дніпро та будівництво дільниці
Сирецько-Печерської лінії метрополітену)
У березні 2019 року проведена зустріч з
представником Європейської Комісії Джанкарло
Каратті, керівником відділу інтелектуальної власності
та передачі технологій, з метою ознайомлення з
інвестиційними проектами міста Києва

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Для
представників
міжнародних
фінансових
організацій, зокрема ЄК, на стенді міста Києва на
МІРІМ-2019 проведена презентація інвестиційних
проектів за стратегічними секторами міського
розвитку
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№
1
399.2

Назва завдання/заходу Програми
2
- реалізація проектів із залучення коштів
міжнародних фінансових організацій та
донорів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Відповідно до переліків діючих проектів міжнародної
технічної допомоги за підтримки країн-донорів та
міжнародних організацій, що реалізуються в Україні
та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України, Київська міська державна адміністрація
реалізовує наступні проекти:
«Термосанація» у бюджетних установах міста
Києва/«Укладання енергосервісних контрактів щодо
впровадження заходів з енергозбереження у
бюджетних установах міста Києва» з Європейським
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), як
адміністратором
Фонду
Східноєвропейського
партнерства з питань енергоефективності та екології
(Е5Р) та Північною екологічною фінансовою
корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation,
НЕФКО) (01.01.2014 –31.12.2019);
«Будівництво ліфту для реабілітаційного центру, м.
Київ» з Урядом США через Міністерство оборони
США (23.08.2018-27.09.2019).
Продовжується співпраця м. Києва з такими
міжнародними
фінансовими
організаціями:
Європейський
інвестиційний
банк
(ЄІБ),
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР),
Світовий банк (World Bank), Міжнародна фінансова
корпорація (МФК) (International Financial Organisation
(IFC)).
З ЄІБ реалізуються три проекти:
 «Міський громадський транспорт України»;
 «Програма
розвитку
муніципальної
інфраструктури України»;
 «Безпека дорожнього руху в містах України»
(також за участі ЄБРР).
Планується до реалізації Проект модернізації міського
транспорту м. Києва II та Проект модернізації системи

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

400

Залучення в установленому порядку коштів
приватних компаній до фінансування міських
проектів у якості спонсорської/меценатської
допомоги

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом
Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів
401
Активізація роботи з існуючими партнерами
2018-2020
та пошуку нових на національній та
міжнародній арені для реалізації спільних
проектів та обміну досвідом (у т. ч. через
співпрацю
з
асоціаціями,
містамипобратимами тощо)

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
централізованого теплопостачання м. Києва.
В рамках реалізації вищезазначених проектів
наприкінці 2018 року був підписаний Меморандум
про взаєморозуміння між виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією), КП «Київтеплоенерго»,
Європейським банком реконструкції та розвитку,
Міжнародною
фінансовою
корпорацією
та
Агентством США з міжнародного розвитку (далі –
Меморандум), а 15.03.2019 підписаний Меморандум
щодо програми ЄБРР «Зелені міста».
В рамках співпраці з ЄБРР реалізуються два проекти
по оновленню рухомого складу (відбувається
погашення позик за укладеними в попередні роки
кредитними угодами на закупівлю рухомого складу).
В рамках співпраці зі Світовим банком продовжується
реалізація проекту створення системи швидкісного
масового транспорту (MRT) для громадських
перевезень
У січні-березні 2019 року до Департаменту економіки
та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) не
надходили звернення щодо залучення коштів
приватних компаній до фінансування міських
проектів у якості спонсорської/меценатської допомоги

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

У січні-березні 2019 року:
 здійснено відряджень за кордон – 26;
 проведено заходи міжнародного характеру у
м. Києві (зустрічі, круглі столи, семінари, тренінги,
презентації) – 54.
Крім того, в рамках розвитку міжрегіональних
відносин у місті Києві:
 відбулися урочистості з нагоди 23-ї річниці
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Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
створення Чернігівського земляцтва (11.01.2019);
 проведено засідання Правління Всеукраїнської
асоціації
органів
місцевого
самоврядування
«Асоціації міст України» (04.02.2019)
5–8 лютого 2019 року відбувся візит до м. Прага
(Чеська Республіка) з метою вивчення провідного
досвіду у сфері впровадження концепції та
інструментів
Європейського
Союзу
Smart
Specialisatoins Strategies (S3) у стратегічне планування
м. Києва

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики
Завдання 3.1. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія)
402
Реалізація проекту «Бюджет участі» з метою
2018-2020
З метою залучення громадськості до прийняття
залучення жителів до прийняття рішень,
рішень у вирішенні соціально значущих питань міста
поліпшення діалогу між місцевою владою та
запроваджено Громадський бюджет у місті Києві.
громадськістю шляхом співпраці в рамках
Додатком 12 до рішення Київської міської ради від
процесу формування бюджету
13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста
Києва на 2019 рік» передбачено фінансування
реалізації
проектів-переможців
Громадського
бюджету у 2019 році на суму 149,8 млн грн
(341 громадський проект).
У І кварталі 2019 року проводилася активна робота
щодо відбору проектів-переможців Громадського
бюджету на 2020 рік:
 сформовано новий склад Громадської бюджетної
комісії (07.02-21.03.2019);
 подано 2208 проектів на суму 1 072,6 млн грн
(за період з 07.02.2018 по 06.03.2019)
Станом на 08.04.2019:
 на експертизі перебувало 904 проекти;
 на доопрацюванні знаходилося 358 проектів;
 позитивний висновок отримали 793 проекти;
 негативний висновок отримали 94 проекти.
Процедура експертизи, доопрацювання та оскарження
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

403

404

405

406

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
експертних висновків триває
Стимулювання
розвитку
громадських
2018-2020
У світовому рейтингу стартап-міст місто Київ удвічі
ініціатив та проектів шляхом створення біржі
покращив свої позиції та посів 34 місце за даними
проектів KyivSmartCity, проведення програм
картографічного
сервісу
світових
стартапів
підтримки та допомоги (Акселератор).
StartupBlink (https://www.startupblink.com/).
У І кварталі 2019 року:
 розпочато громадською організацією «СМАРТ
СІТІ ХАБ» масштабний проект під назвою Artificial
intelligence (AI) for Kyiv - Штучний інтелект Києва, за
підтримки всесвітньої філантропічної організації
Luminate (тривалість проекту – 14 місяців)
(https://www.facebook.com/smartcitykyiv/posts/2313491
625566866?__tn__=-R). Головна мета проекту дослідити питання етики та прозорості використання
автоматизованого прийняття рішень у місті Києві;
 здійснювалися
організаційні
заходи
щодо
підтримки проектів, які започатковані в 2018 році
Впровадження
платформи
електронної
2018-2020
З метою виконання пункту 3.1. «Створення, розвиток
демократії: е-петиції, е-громадські слухання,
та
супроводження
Платформи
електронної
публічні дискусії, е-сервіси
демократії» Комплексної міської цільової програми
«Електронна
столиця»
на
2019-2022
роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 641/6512, формувалися технічні
вимоги щодо удосконалення та розробки е-сервісів: епетиції, е-громадські слухання, публічні дискусії
тощо
Створення мобільних додатків для участі в
2018-2020
У І кварталі 2019 року роботи не проводилися.
голосуванні, подання петицій тощо
Захід планується виконувати в рамках пункту 3.1.
«Створення, розвиток та супроводження Платформи
електронної демократії» Комплексної міської цільової
програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від
18.12.2018 № 641/6512
Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва
Проведення консультацій з громадськістю
2018-2020
Проведено 22 консультації з громадськістю щодо

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
щодо проектів муніципальних нормативноправових актів на ранніх етапах їх розробки зі
встановленням вичерпного переліку випадків,
коли такі консультації не проводяться
Створення умов для проведення громадської
експертизи та оперативне і неухильне
реагування влади на її висновки

407

408
409

410

411

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Проведення
соціологічних,
аналітичних
досліджень та опитувань
Запровадження сервісу онлайн-оцінювання
діяльності КМДА

2018-2019

Вдосконалення
системи
моніторингу
використання бюджетних коштів (проект
«Відкритий бюджет»)
Інтеграція системи державних електронних
закупівель з проектом «Відкритий бюджет»

2018-2020

2019-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
проектів нормативно-правових актів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відповідно до звернення громадської організації
«Клуб громадського бюджету» від 18.03.2019
№ 20190318 видано розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.03.2019 № 506 «Про
проведення громадської експертизи діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації», яке оприлюднено на
єдиному веб-порталі територіальної громади міста
Києва
за
посиланням:
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/h
romadska_ekspertyza/reiestr_hromadskykh_ekspertyz_dii
alnosti_vykonavchoho_orhanu_kyivskoi_miskoi_rady_k
mda/gromadska_ekspertiza_diyalnosti_vikonavchogo_org
anu_kivsko_misko_radi_kivsko_misko_derzhavno_admin
istratsi/
Упродовж звітного періоду соціологічні, аналітичні
дослідження та опитування не проводилися
У І кварталі 2019 року роботи не проводилися.
Планується створення сервісу у рамках виконання
пункту 14.1 «Розвиток та впровадження міської
платформи управління даними та сервісами»
Комплексної міської цільової програми «Електронна
столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 18.12.2018 № 641/6512
У
І
кварталі
2019
року
забезпечувалося
супроводження сервісу «Відкритий бюджет» на
офіційному порталі міста Києва (kyivcity.gov.ua)
Проводилися роботи із опрацювання питання щодо
інтеграції системи державних електронних закупівель
із сервісом «Відкритий бюджет»
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№

Назва завдання/заходу Програми

1
412

2
Використання сучасних геоінформаційних та
інформаційних систем для надання доступу до
муніципальних даних (інформація про об’єкти
комунальної власності, земельного кадастру
тощо)

413

Організація системи відстеження роботи
окремих служб, можливість своєчасної та
незаангажованої оцінки їх результатів

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
В місті Києві продовжує функціонувати електронний
ресурс інформаційно-аналітична система «Майно»
(https://gis.kievcity.gov.ua/), який надає доступ до:
 адресного реєстру;
 містобудівної документації/Генерального плану
м. Києва;
 пайової участі, інвестиційних об’єктів;
 загальної статистики дорожньо-транспортних
пригод;
 паркування;
 моніторингу доріг;
 земельних ділянок;
 моніторингу забудови;
 транспорту тощо.
У рамках подальшого розвитку геопорталу міста
gis.kyivcity.gov.ua Департаментом інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
забезпечувався
доступ
до
муніципальних даних
у рамках розвитку
інформаційно-аналітичної
системи
«Управління
майновим комплексом територіальної громади міста
Києва» ІАС «Майно»
Забезпечено публічний доступ через інтернет-портал
«КИЇВАУДИТ» (https://kyivaudit.gov.ua/) до:
 інформації
про
комунальні
організації,
підприємства та установи м. Києва (профіль, склад
комітету конкурсних торгів, статутні документи,
фінансова звітність, тощо);
 інформації про стратегічне та операційне
планування діяльності Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
 висновків за результатами аудитів Департаменту

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

414

415

Створення
автоматизованої
публічно
доступної
системи
обліку
договорів,
пов‘язаних з майном громади Києва
(аналітичні дані та тексти договорів,
включаючи всі зміни)

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Завдання 3.3. Налагодження комунікації «влада-громадськість»
Розробка
та
затвердження
концепції
2018-2020
«Комунікативна стратегія міста Києва на 2020-

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
внутрішнього фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
 матеріалів перевірок комунальних організацій,
підприємств та установ м. Києва зовнішніми та
внутрішніми контролюючими органами;
 інформації
про
проведення
закупівель
комунальних організацій, підприємств та установ
м. Києва;
 аналітичного модулю закупівель bi.prozorro.org;
 зауважень, наданих Департаментом внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
за
результатами
моніторингу
закупівель;
 інформації про досвід співпраці з контрагентами
тощо
Перелік діючих договорів оренди, орендодавцем за
якими виступає Департамент комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
розміщено на офіційному сайті Департаменту
(http://www.gukv.gov.ua/діючі-договори-оренди-2/).
Питання оприлюднення повного тексту договорів
оренди буде реалізовуватися після введення в
промислову (дослідницьку) експлуатацію модуля
«Оренда комунального майна».
Інформація про укладені договори купівлі-продажу із
зазначенням номеру, дати договору, покупця та
предмету
договору,
акту
приймання-передачі
розміщується
на
сайті
Департаменту
http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відповідно до п. 9 рішення
Київської
міської
ради
від
06.12.2018
№253/6304
«Про
внесення
змін
до
рішення
Київської міської ради від 21
квітня 2015 року № 415/1280 «Про
затвердження Положення про
оренду
майна
територіальної
громади міста Києва» граничний
термін – 30.11.2019

Продовжувалася робота з підготовки Комунікативної
стратегії міста Києва, зокрема:
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2025 роки»

416

Проведення щорічного Київського форуму
організацій громадянського суспільства за
участю Київського міського голови

2018-2019

417

Створення Центру публічної комунікації та
інформації з метою координації та контролю
за проведенням громадських консультацій,
розширення співпраці місцевих органів влади
з неурядовими організаціями та ефективної
реалізації міжвідомчих проектів

2018-2019

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
 підготовлено проект розпорядження про робочу
групу, яку сформовано з фахових експертів ринку
комунікацій, депутатів, представників виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), який проходив погодження в
установленому порядку;
 визначено завдання робочої групи: напрацювання
рекомендацій щодо впровадження європейських
стандартів комунікації «влада-громада»; вирішення
питань, які відповідають стратегічним завданням
розвитку столиці і виникають під час розробки та
реалізації Комунікативної стратегії міста Києва;
 велася підготовка технічного завдання на
закупівлю послуг з підготовки Комунікативної
стратегії міста Києва
Проведено відкриті торги із закупівлі послуг з
організації та проведення Київського Форуму
організацій громадянського суспільства та районних
Форумів організацій громадянського суспільства на
електронному майданчику публічних закупівель
ProZorro.
Підписання договіру з переможцем торгів – ТОВ
«Євромедіа Компані» планується у ІІ кварталі
2019 року
Визначено 3 етапи запуску роботи Центру:
підготовчий етап - запуск роботи Центру (І квартал
2019 року);
пілотний
етап
–
проведення
інформаційнокомунікаційних кампаній на рівні міста та районів
(ІІ квартал 2019 року);
плановий етап роботи Центру (ІІ півріччя 2019 року).
На підготовчому етапі:
 сформовано первинний склад фахівців та
сформовано аналітичні групи;
 проводилася робота із залучення партнерів до

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

418

Забезпечення ефективних дій щодо залучення
громадян, інститутів громадського суспільства
та консультативно-дорадчих органів до
суспільно-політичного життя столиці та її
соціально-економічного розвитку, у т. ч.
шляхом
фінансової
підтримки
органів
самоорганізації населення

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
діяльності Центру;
 організовано та проведено необхідні першочергові
тренінги;
 сформовано перелік пріоритетних тем для
інформаційно-комунікативних кампаній відповідно
до запитів структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
 запущено інформаційно-комунікаційну кампанію
Громадського бюджету, в рамках якої проведено
оффлайн заходи з популяризації інструменту
Громадського бюджету, 22 індивідуальних тренінги,
надано
21 персональну
онлайн-консультацію,
організовано 3 майстер-класи, розміщено рекламу у
закладах освіти, культури, охорони здоров’я,
приміщеннях ОСН, ЦНАПах,
в комунальному
транспорті, на телебаченні та радіо, проведено першу
фазу інформаційної кампанії щодо результатів
реалізації проектів Громадського бюджету 1-2 циклу,
розроблено календарний план та формати заходів
етапу голосування за проекти Громадського бюджету
У січні-березні 2019 року:
 102 органи самоорганізації населення отримали
фінансову підтримку з бюджету міста Києва на суму
5303,6 тис. грн;
 сформовано персональний склад конкурсної
комісії;
 підготовлено пакет документів для забезпечення
проведення конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування; - підготовлено проект
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) «Про
проведення міського конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування», який проходить
погодження в установленому порядку

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

1
419

2
Інформування територіальної громади міста
Києва про реалізацію міської політики
шляхом: підтримки
комунальних засобів
масової
інформації;
проведення
інформаційних (комунікативних) кампаній та
інших заходів інформаційної (комунікативної)
діяльності; розробки, друку та безкоштовного
розповсюдження книжкової та поліграфічної
продукції

420

Розвиток єдиного веб-порталу Києва для
інформування мешканців та забезпечення
зворотного зв'язку із органами влади у столиці

2018-2020

421

Розвиток проекту інформування киян через
СМС-повідомлення та електронну пошту

2018-2020

422

Проведення щорічного Міського конкурсу
проектів «Громадська перспектива: прозора
влада та активна громада»

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
У звітному періоді:
 фінансову підтримку з бюджету міста Києва на
суму 20 623,54 тис. грн отримали КП Київської
міської ради «Телекомпанія «Київ», КП «Радіостанція
«Голос Києва» та КП Київської міської ради «Центр
публічної комунікації та інформації»;
 в
ефірі
телекомпанії
«Київ»
розміщено
10110 хвилин інформаційних матеріалів, в ефірі
радіостанцієї «Київ 98 ФМ» - 12267 хвилин;
 КП «Центр публічної комунікації та інформації»
відновив випуск газети «Хрещатик. Київ» та за період
26.02–31.03.2019 отримав від розміщення повідомлень
та оголошень 380,2 тис. грн
Велася робота з підготовки технічних вимог для
проведення закупівлі послуг з модернізації ІТС
«Єдиний веб-портал територіальної громади міста
Києва»
Протягом звітного періоду проводилася робота щодо
удосконалення масової автоматизованої розсилки
СМС-повідомлень та інших сервісів
Протягом звітного періоду в рамках конкурсу:
 здійснено прийом та реєстрацію конкурсної
документації
від
інститутів
громадянського
суспільства (прийнято 86 конкурсних пропозицій);
 відбувся конкурсний відбір та відкритий захист
конкурсних проектів інститутів громадянського
суспільства;
 визначено переможцями конкурсу 17 проектів;
 опрацьовано фінансово-кошторисну документацію
переможців – інститутів громадянського суспільства
щодо реалізації 17 проектів

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City
Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними
423
Створення
загальноміської
мережевої
2018-2020
Відповідно до заходів Комплексної міської цільової

203

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2
інфраструктури, розбудова міського датацентру та створення резервного, створення
платформи інтернету речей, створення
системи корпоративного міського зв’язку,
створення єдиних корпоративних сервісів
(електронна пошта, міське файлове сховище
та
інші),
модернізація
локальних
обчислювальних
мереж
структурних
підрозділів КМДА, оновлення парку ПЕОМ,
створення систем кібербезпеки

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

424

Створення
єдиної
міської
платформи
електронної взаємодії, управління даними та
сервісами,
інтеграція
інформаційноаналітичних
систем
у
єдину
міську
платформу: удосконалення та збільшення
кількості
сервісів
для
населення
в
електронному вигляді та забезпечення її
подальшого розвитку.

2018-2020

425

Створення корпоративної шини для взаємодії
електронних
міських
сервісів
та
інформаційно-аналітичних систем, інтеграція
їх з реєстрами, системами та порталами
центральних органів влади

2018-2020

426

Впровадження
інформаційно-аналітичних
систем управління в структурних підрозділах
КМДА:
розвиток
внутрішнього

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 641/6512, розроблено технічні
вимоги для проведення закупівлі послуг із створення
загальноміської мережевої інфраструктури, створення
системи корпоративного міського зв’язку, створення
єдиних корпоративних сервісів (електронна пошта,
міське файлове сховище тощо), модернізації
локальних обчислювальних мереж структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
оновлення парку ПЕОМ, створення систем
кібербезпеки
Розроблялися технічні вимоги щодо забезпечення
виконання заходу 14.1 «Розвиток та впровадження
міської платформи управління даними та сервісами»
Комплексної міської цільової програми «Електронна
столиця» на 2019-2022 роки з метою модернізації та
розробки додаткових сервісів міської платформи
електронної взаємодії, управління даними та
сервісами, зокрема подальший розвиток систем:
інформаційної
системи
«Особистий
Кабінет»
Киянина; веб-порталу електронних послуг, в тому
числі адміністративних; платформи електронних
послуг, в тому числі адміністративних тощо
Здійснювалися
організаційні
заходи
щодо
забезпечення інтеграції єдиної міської платформи
електронної взаємодії, управління даними та
сервісами до системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів
«Трембіта», яка реалізується Державним агентством з
питань електронного урядування України
Сформовано перелік пропозицій для розробки
проекту
технічних
вимог
щодо
проведення
модернізації систем управління в структурних

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
підрозділах виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
Проведено
аналіз
підготовчої
допроектної
документації.
Забезпечувалася підтримка роботи користувачів
систем шляхом опрацювання їх запитів фахівцями
КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»
427
Навчання
та
підвищення
кваліфікації
2018-2020
За інформацією комунального навчального закладу
персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ«Київський міський центр перепідготовки та
технологій)
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій» (далі –
Центр) у січні–березні 2019 року відповідно до
Плану-графіку підвищення кваліфікації державних
службовців
та
посадових
осіб
місцевого
самоврядування на 2019 рік 819 осіб підвищили
кваліфікацію в Центрі.
З метою реалізації одного із громадських проектів на
базі Kyiv Smart City HUB у рамках розвитку
комунікаційно-освітньої платформи Kyiv Smart City
School проведено закупівлю консультаційних послуг
із надання дітям шкільного віку та дорослим знань у
сфері програмування та веб-розробки (webпрограмування: HTML, CSS, JavaScript, Scratch тощо),
розбудови
розумного
міста
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-20-001743c). Відповідно до умов договору упродовж 2019-2020
років понад 10 тис. учнів разом з батьками на
шкільних факультативах в освітніх філіях Kyiv Smart
City School на базі 10 середніх шкіл міста Києва
вивчатимуть Scratch – мову програмування, що
розроблена в Массачусетському технологічному
інституті для навчання основам кодування
Завдання 4.2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань
428
Розробка стандартів Smart City з метою
2018-2020
З метою розробки комплекту стандартів смарт сіті у
корпоративного
автоматизованої
проектами

2
інформаційного порталу,
системи
управління

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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Назва завдання/заходу Програми

1

2
стимулювання співробітництва між містом,
бізнесом, спільнотою

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

429

Стимулювання
розвитку
інноваційного
середовища (створення Хабів, співпраця з
університетами,
ІТ-спільнотою,
дослідницьким сектором тощо)

2018-2020

430

Створення сучасної ефективної платформи
управління міською інфраструктурою та
даними у різних сферах життєдіяльності міста:
створення платформи «Єдиний освітній
простір м. Києва»; створення Єдиної міської
бази даних про факти ненадання або надання
не в повному обсязі житлово-комунальних
послуг, зниження якості цих послуг;
створення системи дистанційного моніторингу
енергоспоживання; створення єдиної системи
взаєморозрахунків; створення автоматизованої
системи «Електронний квиток»; створення

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
співпраці з ІТ-спільнотою для стимулювання розвитку
смарт-технологій та забезпечення їх широкого
впровадження у різні сфери міського господарства до
напрямів діяльності та заходів Комплексної міської
цільової
програми
«Електронна
столиця»
на 2019-2022 роки включено захід 17.2 «Розробка
стандартів смарт сіті».
Протягом
звітного
періоду
опрацьовувалися
матеріали сайту International Organization for
Standardization www.iso.org щодо впровадження
стандартів Smart City
Розроблялися технічні вимоги щодо закупівлі послуг
із проведення у місті Києві трьох хакатонів, із них
двох – для дітей: Kyiv Smart City Hakaton та Kyiv
Smart City Kids Hakaton.
05–06 березня 2019 року взято участь у навчальному
візиті за темою: «Дніпро – «розумне місто». Досвід
цифрового перетворення громади», який проводився
Асоціацією
міст
України
в
рамках
загальнонаціональної програми обмінних візитів
«Маршрути успіхів» Проекту USAID з Асоціацією
міст України «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні»
У січні-березні 2019 року проводилася робота із:
 формування технічних вимог для створення:
платформи «Єдиний освітній простір м. Києва»;
Єдиної міської бази даних про факти ненадання або
надання не в повному обсязі житлово-комунальних
послуг, зниження якості цих послуг; єдиної системи
взаєморозрахунків;
платформи
«Електронна
медицина»;
 розгортання та тестування автоматизованої
системи обліку оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті міста Києва незалежно від
форм власності (АСОП) («Електронний квиток»).

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№
1

Назва завдання/заходу Програми
2
платформи «Електронна медицина» тощо

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Змонтовано 1 254 комплектів обладнання в наземному
транспорті КП «Київпастранс», переобладнано
турнікети на фунікулері, швидкісному трамваї (44 од.)
та
міській
електричці
(24 од.).
Адаптовано
80 комплектів
обладнання
автоматичного
контрольного пункту в КП «Київський метрополітен».
Проводилися закупівлі послуг із інформаційнотехнологічного
супроводження
програмного
забезпечення «АСОП»

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб
Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації
431
Проведення відкритих і прозорих конкурсів на
2018-2020
Проводилися відкриті і прозорі конкурси на зайняття
зайняття посад державної служби в органах
посад державної служби в органах влади відповідно
влади
відповідно
до
вимог
чинного
до вимог чинного законодавства, зокрема Закону
законодавства України «Про державну
України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну
службу»
службу» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів
України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних
посад державної служби» (зі змінами).
Зокрема у І кварталі 2019 року проведено конкурс на
зайняття вакантної посади директора Департаменту
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації), за результатами якого переможцем
визнано Р. В. Лелюка (розпорядженням Київського
міського голови від 21 січня 2019 року № 48)
Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади
432
Оптимізація організаційної структури органів
2018-2020
У І кварталі 2019 року змін в організаційній структурі
міської влади (у т. ч. скорочення рівнів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та
міської державної адміністрації) не було.
процесів управління містом з метою
Структура виконавчого органу Київської міської ради
виключення
дублювання
повноважень
(Київської
міської
державної
адміністрації)
управліннями та відділами, централізації /
затверджена рішення Київської міської ради
децентралізації адміністративних функцій
від 25.12.2014 № 741/741 «Про упорядкування
(бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі,
діяльності виконавчого органу Київської міської ради
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

ІТ тощо)

433

Вдосконалення електронного документообігу
для прискорення інформаційного обміну та
контролю проходження документів

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
(Київської міської державної адміністрації)» (із
змінами і доповненнями, внесеними рішенням
Київської міської ради від 18.12.2018 № 472/6523).
Відповідно до рішення Київської міської ради від
29.11.2018 № 219/6270 «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких
рішень Київської міської ради» встановлена
чисельність виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
загальна чисельність виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) становила 2 258 штатну одиницю
(зокрема апарату – 313 одиниць), з яких до посад
державної служби відноситься – 2 235 посад (зокрема
в апараті – 287 посад) (станом на 31.12.2018).
Збільшено
граничну
чисельність
працівників
районних в м. Києві державних адміністрацій з 3562
на 3849 осіб (постанова Кабінету Міністрів України
від 18.07.2018 № 563 «Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2014 р. № 91»)
У І кварталі 2019 року здійснювалися організаційні
заходи щодо формування проекту технічних вимог
для проведення закупівлі послуг із модернізації та
супроводження
інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Єдиний
інформаційний
простір
територіальної громади міста Києва», яка є системою
електронного документообігу Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в місті
Києві
державних
адміністрацій,
підприємств,
організацій та установ, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, у
рамках виконання пункту 18.1 Комплексної міської
цільової
програми
«Електронна
столиця»

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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Назва завдання/заходу Програми

1
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Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
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3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

4
на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 18.12.2018 № 641/6512.
Виконувалася технічна підтримка користувачів
системи
електронного
документообігу
та
адміністрування серверного обладнання
Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії
434
Створення єдиної системи оперативного
2018-2020
Продовжувалися
роботи
щодо
забезпечення
диспетчерського управління для інтеграції та
функціонування та наповнення фінансовою та
підвищення якості й ефективності діяльності
окремою статистичною інформацією:
комунальних підприємств та служб міста
 інформаційно-телекомунікаційну
систему
«Інформаційно-аналітична звітність для органів
влади, громадян та бізнесу» на виконання
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.07.2017 № 917;
 комплексну інформаційно-аналітичну систему
управління фінансово-господарською діяльністю в
м. Києві на виконання розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.10.2017 № 1249
435
Створення єдиного міського ситуаційного
2018-2020
Оголошено 07.03.2019 процедуру закупівлі послуг на
центру для оперативного моніторингу,
проектні роботи стадії «П» по об’єкту «Будівництво
реагування та управління містом у сферах
ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві»
безпеки
(аварії,
надзвичайні
ситуації,
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-001001транспортний рух, забезпечення якості
b)
комунальних послуг)
436
Впровадження системи оповіщення у разі
2018-2020
Проведено збір вихідних даних для переоснащення
надзвичайних ситуацій, оснащення датчиками
існуючої системи оповіщення у разі надзвичайних
та створення системи обробки даних
ситуацій.
Планується
впровадження
системи
(контроль стану навколишнього середовища,
оповіщення локально (залежно від необхідності) з
радіаційний контроль тощо), встановлення
використанням тріангуляції та залученням усіх
пунктів зв’язку для населення з аварійними
операторів мобільного зв’язку.
службами, поліцією
Розроблено технічні вимоги для закупівлі послуг із
проектування
та
радіопланування
опорної
безпровідної мережі для створення системи раннього
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Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

4
оповіщення від техногенних загроз, екологічного
моніторингу, які затверджені 22.03.2019 Науковотехнічною радою при Департаменті інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій
437
Розробка
і
впровадження
системи
2018-2020
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
управлінської звітності для комунальних
Київської міської ради (Київської міської державної
підприємств міста Києва, які мають
адміністрації)
від 20.11.2018
№2101
«Про
стратегічне
значення
для
столиці
у
затвердження Методичних рекомендацій щодо
відповідності до міжнародних практик
розроблення,
затвердження
та
контролю
за
виконанням середньострокових стратегічних планів
розвитку підприємств, організацій, установ, що
належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, та господарських товариств, у
якому є частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в розмірі не
менше як 30 %» підприємствами разом з органами
управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
здійснюється розробка проектів середньострокових
стратегічних планів розвитку на період з 2020-2022
роки, які необхідно затвердити до 01 вересня 2019
року.
Розпорядженням виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 03.12.2018 № 2178 затверджено
Методичні рекомендації щодо визначення ключових
показників ефективності діяльності та завдань
підприємств та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста
Києва та здійснюють господарську діяльність з метою
одержання прибутку і діють на засадах економічної
самостійності, самоокупності та самофінансування з

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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438

Створення наглядових рад
комунальних підприємствах

ключових

2018-2020

439

Забезпечення
контролю
фінансової
відповідності (розробка правил і процедур,
контроль їх дотримання)

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
метою
вдосконалення
процесу
оцінювання
результатів діяльності підприємств та організацій, що
належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва
У виконавчому органі Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у грудні
2018 року розроблено проект рішення Київської
міської ради «Про деякі питання управління
підприємствами, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва», яким
затверджуються критерії, відповідно до яких
утворення наглядових рад комунального підприємства
територіальної громади міста Києва є обов’язковим;
порядок утворення, організації діяльності та ліквідації
наглядової
ради
комунального
підприємства
територіальної громади міста Києва та її комітетів (у
разі їх утворення); порядок призначення членів
наглядової
ради
комунального
підприємства
територіальної громади міста Києва та вимоги до
незалежного члена наглядової ради підприємства,
комунального підприємства територіальної громади
міста Києва
Відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.11.2001 № 2323 «Про
затвердження Положення про порядок складання
річного
фінансового
плану
підприємством,
організацією,
установою,
що
належить
до
комунальної власності територіальної громади міста
Києва, та господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва в розмірі не менше як 30%»
комунальні підприємства при складанні фінансового
плану на 2020 рік повинні надавати розширену
інформацію
щодо
фінансово-господарської

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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440

Впровадження
контролю COSO

внутрішнього

2018-2020

441

Розробка та затвердження стратегічних планів
діяльності підприємств, установ, організацій
комунальної
власності
м. Києва
на
середньострокову перспективу

2019-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
діяльності, що дозволить здійснювати ефективне
планування та підвищити контроль за їх діяльністю
В рамках впровадження системи внутрішнього
контролю COSO Департаментом внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації):
 розроблено проект Порядку організації системи
внутрішнього контролю та управління ризиками у
виконавчому органі Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністраціях, підприємствах,
установах і організаціях комунальної власності
територіальної громади міста Києва (далі - Порядок).
Наразі проект Порядку перебуває у підготовчій стадії
для передання на погодження та затвердження у
визначеному порядку;
 розроблено та введено в дослідну експлуатацію
автоматизовану інформаційну систему «Система
внутрішнього контролю КМДА»;
 узагальнено та проаналізовано інформацію щодо
оцінки ризиків та впровадження контрольних заходів
на 2019 рік в структурних підрозділах виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). За результатами аналізу
структурним
підрозділам
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надано рекомендації та зауваження
щодо проектів карти ризиків на 2019 рік
Протягом січня-березня 2019 року відповідно до
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
20.11.2018 №2101 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо розроблення, затвердження та
контролю
за
виконанням
середньострокових

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

442

443

444

445

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

4
стратегічних
планів
розвитку
підприємств,
організацій, установ, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, та
господарських товариств, у якому є частка майна
комунальної власності територіальної громади міста
Києва в розмірі не менше як 30 %», підприємствами
проводилася робота з розробки стратегічних планів,
які необхідно затвердити до 01 вересня 2019 року
Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень
Збір
та
систематизація
даних,
які
2020
Реалізація заходу запланована з 2020 року
використовують структурні підрозділи КМДА
у своїй діяльності
Побудова системи управлінської звітності на
2020
Реалізація заходу запланована з 2020 року
Реалізація заходу запланована
основі консолідації даних структурних
після збору та систематизації
підрозділів КМДА
даних,
які
використовують
структурні підрозділи виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) у своїй діяльності
Проведення у 2020 році моніторингу
2020
Реалізація заходу запланована з 2020 року
показників,
передбачених
Глобальними
цілями сталого розвитку ООН до 2030 року, з
метою порівняння їх з досягненням
індикаторів
результативності
Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року
Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста
Забезпечення державної реєстрації речових
2018-2020
Департамент комунальної власності м. Києва
прав територіальної громади м. Києва на
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
об’єкти нерухомості комунальної власності та
міської державної адміністрації) проводилася робота
реєстрація цих прав
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно у
строки відповідно до законодавства.
У січні-березні 2019 року зареєстровано 261 об’єкт
(з початку здійснення повноважень зареєстровано
4313 об’єктів).
Крім того, робота із забезпечення районними в місті
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

446

Створення бази даних майна територіальної
громади міста Києва, із наповненням її
інформацією щодо використання майна, у т. ч.
управлінських рішень власника тощо, в
рамках концепції Kyiv Smart Сity

2018-2020

447

Наповнення бюджету міста Києва за рахунок
коштів від відчуження майна територіальної
громади міста Києва

2018-2020

448

Підвищення фінансової та операційної
ефективності
діяльності
комунальних
підприємств міста Києва

2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
Києві державними адміністрації реєстрації речових
прав територіальної громади м. Києва включено до
щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій
Вказаний захід виконується в рамках реалізації
Комплексної міської цільової програми «Електронна
столиця» на 2019–2022», затвердженої рішенням
Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512».
Департаментом комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечувалося
ведення бази даних об’єктів нерухомого майна
комунальної
власності
м.
Києва
засобами
програмного комплексу «Єдина інформаційна система
Департаменту комунальної власності м. Києва».
На сьогодні розроблено програмний модуль «Облік та
відображення
об’єктів
нерухомого
майна
територіальної громади міста Києва Департаменту
комунальної власності м. Києва», інформаційноаналітичної
системи
«Управління
майновим
комплексом територіальної громади міста Києва»),
який наразі проходить апробацію
Станом на 01.04.2019 від відчуження комунального
майна до бюджету міста Києва надійшло коштів на
суму 491,3 тис. грн, що становить 0,15% виконання
річного плану (зокрема 200,2 тис грн – перерахування
коштів від продажу автобусу Богдан, відчуження КНП
ЦПМСД 1 Святошинського району)
Протягом січня-березня 2019 року відповідно до
розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
03 грудня 2018 року № 2178 «Про затвердження
Методичних
рекомендацій
щодо
визначення
ключових показників ефективності діяльності та
завдань підприємств та організацій, що належать до

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Відповідно до п. 9 рішення
Київської
міської
ради
від
06.12.2018
№253/6304
«Про
внесення
змін
до
рішення
Київської
міської
ради
від
21 квітня 2015 року № 415/1280
«Про затвердження Положення
про оренду майна територіальної
громади міста Києва» граничний
термін – 30.11.2019
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№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

449

Впровадження
системи
довгострокового
планування
діяльності
комунальних
підприємств міста Києва, які мають
стратегічне значення для столиці

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3

2019-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
комунальної власності територіальної громади міста
Києва та здійснюють господарську діяльність з метою
одержання прибутку і діють на засадах економічної
самостійності, самоокупності та самофінансування» з
метою впровадження ефективних методів управління
діяльністю
підпорядкованих
суб’єктів
господарювання за допомогою правильно визначених
ключових
показників
ефективності
(КПЕ),
підприємствами здійснюється розробка КПЕ та
погодження планів їх діяльності та завдань.
У І кварталі 2019 року відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19.02.2003 № 237
«Про деякі питання діяльності підприємств, установ
та організацій, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва» проводилися
засідання комісій з аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємств за 2018 рік, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста
Києва, віднесених до сфери управління структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних адміністрацій в
частині порядку оцінювання результатів їх діяльності.
За результатами роботи у 2018 році було проведено 34
засідання комісій з аналізу фінансово-господарської
діяльності по 266 комунальних підприємствах, з яких
визнано незадовільною роботу 11 підприємств, не
оцінювалось 3 підприємства
Питання впровадження системи довгострокового
планування буде опрацьовуватися після затвердження
середньострокових стратегічних планів комунальних
підприємств

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5
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№
1
450

Назва завдання/заходу Програми
2
Приватизація на відкритих електронних
аукціонах
комунальних
підприємств
(муніципальної частки в статутних капіталах
підконтрольних
громаді
господарських
товариств),
якщо
функціонал
таких
підприємств і товариств не є критичним для
належного виконання виконавчим органом
своїх функцій і не призводить до завдання
шкоди суттєвим суспільним інтересам

Період реалізації
завдання/заходу
Програми,
рік/роки
3
2018-2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми
4
За результатом проведених відкритих електронних
аукціонів комунальних підприємств у січніберезні 2019 року укладено 1 договір купівлі-продажу

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та
заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
5

Додатками до цього Звіту є:
Додаток 1 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за напрямами використання бюджетних коштів
у 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-березень 2019 року на 8 арк. в 1 прим.
Додаток 2 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 року по головних розпорядниках бюджетних коштів
(зведена) у 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-березень 2019 року на 5 арк. в 1 прим.
Додаток 3 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки по об’єктах будівництва (реконструкції), які
передбачається фінансувати в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів в частині капітальних вкладень
за січень-березень 2019 року на 36 арк. в 1 прим.
Додаток 4 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки по головних розпорядниках бюджетних коштів
у 2019 році в частині капітального ремонту за січень-березень 2019 року на 7 арк. в 1 прим.
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1

Додаток 1
до звіту про хід виконання
Програми економічного і
соціального розвитку м.Києва
на 2018-2020 роки

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки
за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році
за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м.Києва
за січень - березень 2019 року
тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

ВСЬОГО

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

Профінан%
совано
освоєння
8

9

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

2,4 11936899,2

322671,4

885996,0

2,7

- капiтальнi вкладення

7122051,9

253277,2

855089,8

3,6

6428854,3

253030,6

855089,8

3,9

- капiтальний ремонт

6416367,6

75147,5

30906,2

1,2

5508044,9

69640,7

30906,2

1,3

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

4568268,3

96122,9

337902,8

2,1

3100748,0

95132,9

337902,8

- капiтальнi вкладення

2798449,6

95379,5

337902,8

3,4

2105252,0

95132,9

337902,8

- капiтальний ремонт

1769818,7

743,4

0,0

995496,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

4321448,0

26640,5

231018,5

0,6

2853927,7

25650,5

231018,5

- капiтальнi вкладення

2551629,3

25897,1

231018,5

1,0

1858431,7

25650,5

231018,5

- капiтальний ремонт

1769818,7

743,4

0,0

995496,0

561652,9

1862,6

1862,6

0,3

392848,5

1862,6

1862,6

0,5

168804,4

485206,5

1862,6

1862,6

0,4

316402,1

1862,6

1862,6

0,6

168804,4

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ
"КИЇВАВТОДОР"

76446,4

134000,0

4763,4

3,6

15

885996,0

- капiтальний ремонт

3,6

14

328424,8

- капiтальнi вкладення

4763,4

Освоєно

13538419,5

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВПАСТРАНС"

134000,0

Програма

Профінан%
совано
освоєння
16

17

1467520,3

990,0

0,1

693197,6

246,6

0,0

774322,7

743,4

0,1

3,1

1467520,3

990,0

0,1

4,5

693197,6

246,6

0,0

774322,7

743,4

0,1

0,9

1467520,3

990,0

0,1

1,4

693197,6

246,6

0,0

774322,7

743,4

0,1

76446,4

1271977,8

990,0

0,1

173261,9

1098715,9

990,0

0,1

- капiтальнi вкладення

419592,8

246,6

0,1

95199,6

324393,2

246,6

0,1

- капiтальний ремонт

852385,0

743,4

0,1

78062,3

774322,7

743,4

0,1

1088100,0

22398,7

227766,7

2,1

888100,0

22398,7

227766,7

2,5

200000,0

1088100,0

22398,7

227766,7

2,1

888100,0

22398,7

227766,7

2,5

200000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО
"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВОТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН"

644375,3

644375,3

- капiтальнi вкладення

504000,0

504000,0

- капiтальний ремонт

140375,3

140375,3

745342,0

745342,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО
- капiтальнi вкладення

44730,0

44730,0

700612,0

700612,0

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

- капiтальнi вкладення

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

181639,0

60482,4

100884,3

33,3

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальнi вкладення

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

500,0

500,0

- капiтальнi вкладення

500,0

500,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

250,0

250,0

- капiтальнi вкладення

250,0

250,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

34431,3

9000,0

6000,0

26,1

34431,3

9000,0

6000,0

26,1

- капiтальнi вкладення

34431,3

9000,0

6000,0

26,1

34431,3

9000,0

6000,0

26,1

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

30000,0

30000,0

- капiтальнi вкладення

30000,0

30000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

4828172,0

93561,2

267201,9

1,9

4694172,0

88797,8

267201,9

1,9

- капiтальнi вкладення

2379183,7

51496,5

256927,0

2,2

2379183,7

51496,5

256927,0

2,2

- капiтальний ремонт

2448988,4

42064,7

10274,9

1,7

2314988,4

37301,3

10274,9

1,6

134000,0

4763,4

3,6

134000,0

4763,4

3,6

2

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

8600,0

8600,0

- капiтальнi вкладення

8600,0

8600,0

8600,0

8600,0

8600,0

8600,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВПАСТРАНС"
- капiтальнi вкладення

Профінан%
совано
освоєння
8

9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

2388927,8

25663,5

116511,5

1,1

2388927,8

25663,5

116511,5

1,1

- капiтальнi вкладення

1391059,7

25663,5

116511,5

1,8

1391059,7

25663,5

116511,5

1,8

- капiтальний ремонт

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО
"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВОТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"
- капiтальнi вкладення

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
- капiтальнi вкладення

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"
- капiтальнi вкладення

ПАТ "КИЇВГАЗ"
- капiтальнi вкладення

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКОМЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ
ЗАПОВIДНИК
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальнi вкладення

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальний ремонт

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"

997868,1

997868,1

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

250942,0

606,2

39000,0

0,2

250942,0

606,2

39000,0

0,2

250942,0

606,2

39000,0

0,2

250942,0

606,2

39000,0

0,2

3185,6

949,4

949,4

29,8

3185,6

949,4

949,4

29,8

3185,6

949,4

949,4

29,8

3185,6

949,4

949,4

29,8

5680,0

5680,0

5680,0

5680,0

22834,8

22834,8

400,0

400,0

22434,8

22434,8

18995,0

18995,0

8000,0

8000,0

10995,0

10995,0

10302,3

395,1

395,1

3,8

10302,3

395,1

395,1

3,8

10000,0

395,1

395,1

4,0

10000,0

395,1

395,1

4,0

302,3

302,3

31103,0

876,1

876,1

2,8

31103,0

876,1

876,1

2,8

31103,0

876,1

876,1

2,8

31103,0

876,1

876,1

2,8

184000,0

337,1

7337,1

0,2

184000,0

337,1

7337,1

0,2

184000,0

337,1

7337,1

0,2

184000,0

337,1

7337,1

0,2

127100,0

592,1

593,0

0,5

26500,0

592,1

593,0

2,2

4290,0

4290,0

4290,0

4290,0

127100,0

592,1

593,0

0,5

26500,0

592,1

593,0

2,2

100600,0

100600,0

858695,8

15726,5

60631,6

1,8

858695,8

15726,5

60631,6

1,8

- капiтальнi вкладення

298795,8

15726,5

60631,6

5,3

298795,8

15726,5

60631,6

5,3

- капiтальний ремонт

559900,0

СВКП "КИЇВВОДФОНД"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

559900,0

47147,9

169,8

1144,7

0,4

47147,9

169,8

1144,7

0,4

19953,6

169,8

1144,7

0,9

19953,6

169,8

1144,7

0,9

27194,3

27194,3

439858,5

439858,5

- капiтальнi вкладення

167706,8

167706,8

- капiтальний ремонт

272151,7

272151,7

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

401000,0

2557,9

108269,8

0,6

401000,0

2557,9

108269,8

0,6

- капiтальнi вкладення

401000,0

2557,9

108269,8

0,6

401000,0

2557,9

108269,8

0,6

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
- капiтальнi вкладення

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
- капiтальнi вкладення

150000,0

100000,0

150000,0

150000,0

100000,0

100000,0

150000,0

100000,0

251000,0

2557,9

8269,8

1,0

251000,0

2557,9

8269,8

1,0

251000,0

2557,9

8269,8

1,0

251000,0

2557,9

8269,8

1,0

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

3

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

75844,5

75844,5

- капiтальнi вкладення

27000,0

27000,0

- капiтальний ремонт

48844,5

48844,5

48844,5

48844,5

48844,5

48844,5

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВБЛАГОУСТРIЙ"
- капiтальний ремонт

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
- капiтальнi вкладення

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ
РЕСУРСIВ

965068,6

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"
- капiтальнi вкладення

36438,2

17245,7

3,8

831068,6

438145,3

8025,1

17245,7

1,8

526923,3

28413,1

5,4

495966,2

10837,0

7,8

2,2

7,8

0,0
2,7

Профінан%
совано
освоєння
8

9

31674,8

17245,7

3,8

438145,3

8025,1

17245,7

1,8

392923,3

23649,7

361966,2

6073,6

89264,3

7,8

272701,9

6065,8

4763,4

3,6

7,8

1,7

134000,0

4763,4

3,6

7,8

0,0
134000,0

4763,4

3,6

25601,2

2991,2

8,1

315221,4

25601,2

2991,2

8,1

- капiтальнi вкладення

195000,0

8017,3

2991,2

4,1

195000,0

8017,3

2991,2

4,1

- капiтальний ремонт

120221,4

17583,9

14,6

120221,4

17583,9

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення

2,2

14,6

153881,0

14246,7

153881,0

14246,7

153881,0

14246,7

153881,0

14246,7

69536,9

69536,9

1500,0

1500,0

68036,9

68036,9

137599,0

109,7

0,1

137599,0

0,1

31077,5

109,7

0,1

106521,5

109,7

0,1

31077,5

- капiтальний ремонт

106521,5

109,7

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

105273,6

10774,9

10574,9

10,2

105273,6

10774,9

10574,9

10,2

5000,0

500,0

300,0

10,0

5000,0

500,0

300,0

10,0

100273,6

10274,9

10274,9

10,2

100273,6

10274,9

10274,9

10,2

62999,6

1405,0

2,2

62999,6

1405,0

2,2

61999,6

1405,0

2,3

61999,6

1405,0

2,3

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

107326,7

1862,0

1,7

107326,7

1862,0

1,7

- капiтальний ремонт

107326,7

1862,0

1,7

107326,7

1862,0

1,7

107210,5

150,0

0,1

1000,0

150,0

15,0

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

1000,0

1000,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

46466,8

46466,8

- капiтальний ремонт

46466,8

46466,8

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

82586,3

82586,3

- капiтальний ремонт

82586,3

82586,3

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

103867,9

103867,9

- капiтальний ремонт

103867,9

103867,9

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

107210,5

150,0

0,1

1000,0

150,0

15,0

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

106210,5

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

165863,9

14600,0

14600,0

8,8

165863,9

14600,0

14600,0

8,8

73801,2

14600,0

14600,0

19,8

73801,2

14600,0

14600,0

19,8

ОСВIТА

1759246,9

105821,2

174217,2

6,0

1759246,9

105821,2

174217,2

6,0

- капiтальнi вкладення

1003501,2

83748,5

166707,0

8,3

1003501,2

83748,5

166707,0

8,3

755745,7

22072,7

7510,2

2,9

755745,7

22072,7

7510,2

2,9

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

106210,5

92062,7

33000,0

92062,7

33000,0

13

134000,0

315221,4

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

12

6,0

7,8

- капiтальнi вкладення

11

3,6

10829,2

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ
МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"

10

Профінан%
совано
освоєння

4763,4

89264,3

КП "ПЛЕСО"

Освоєно

134000,0

406701,9

- капiтальний ремонт

Програма

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

4

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1
- капiтальнi вкладення

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

33000,0

33000,0

33000,0

33000,0

- капiтальнi вкладення

33000,0

33000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

11777,9

11777,9

- капiтальний ремонт

11777,9

11777,9

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"

Профінан%
совано
освоєння
8

9

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

503288,0

54942,2

149821,4

10,9

503288,0

54942,2

149821,4

10,9

- капiтальнi вкладення

503288,0

54942,2

149821,4

10,9

503288,0

54942,2

149821,4

10,9

85541,4

13125,1

11534,3

15,3

85541,4

13125,1

11534,3

15,3

85541,4

13125,1

11534,3

15,3

85541,4

13125,1

11534,3

15,3

417746,6

41817,1

138287,1

10,0

417746,6

41817,1

138287,1

10,0

417746,6

41817,1

138287,1

10,0

417746,6

41817,1

138287,1

10,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
- капiтальнi вкладення

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальнi вкладення

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
- капiтальний ремонт

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальний ремонт

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

11848,8

11848,8

11848,8

11848,8

411884,5

140,4

411884,5

140,4

52641,0

140,4

52641,0

140,4

359243,5

359243,5

23479,0

23479,0

23479,0

23479,0

115000,0

115000,0

115000,0

115000,0

145192,7

145192,7

43197,7

43197,7

101995,0

101995,0

72294,3

140,4

9443,3

140,4

72294,3

140,4

9443,3

140,4

62851,0

62851,0

55918,5

55918,5

55918,5

55918,5

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

187267,7

187267,7

- капiтальнi вкладення

148740,4

148740,4

38527,3

38527,3

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
- капiтальний ремонт

- капiтальний ремонт

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

120712,7

2295,1

710,4

1,9

120712,7

2295,1

710,4

1,9

- капiтальнi вкладення

70649,9

- капiтальний ремонт

50062,8

2295,1

710,4

4,6

50062,8

2295,1

710,4

4,6

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

69174,6

1152,6

1152,6

1,7

69174,6

1152,6

1152,6

1,7

- капiтальнi вкладення

15700,0

1050,0

1050,0

6,7

15700,0

1050,0

1050,0

6,7

- капiтальний ремонт

53474,6

102,6

102,6

0,2

53474,6

102,6

102,6

0,2

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

46204,0

2944,5

6,4

46204,0

2944,5

6,4

5000,0

1470,0

29,4

5000,0

1470,0

29,4

- капiтальний ремонт

41204,0

1474,5

3,6

41204,0

1474,5

3,6

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

68000,3

15698,6

9263,2

23,1

68000,3

15698,6

9263,2

23,1

- капiтальнi вкладення

37040,1

7472,0

5202,0

20,2

37040,1

7472,0

5202,0

20,2

- капiтальний ремонт

30960,2

8226,6

4061,2

26,6

30960,2

8226,6

4061,2

26,6

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

18200,0

- капiтальнi вкладення

- капiтальнi вкладення

70649,9

18200,0

5200,0

5200,0

- капiтальний ремонт

13000,0

13000,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

65085,8

9810,7

2774,0

15,1

65085,8

9810,7

2774,0

15,1

- капiтальнi вкладення

30567,2

219,9

197,5

0,7

30567,2

219,9

197,5

0,7

- капiтальний ремонт

34518,6

9590,8

2576,5

27,8

34518,6

9590,8

2576,5

27,8

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

64073,0

323,6

0,5

64073,0

323,6

0,5

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

5

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування
Програма
1

Освоєно

- капiтальнi вкладення

2
19413,0

- капiтальний ремонт

44660,0

323,6

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

94107,5

14187,2

- капiтальнi вкладення

59061,6

14187,2

- капiтальний ремонт

35045,9

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

54622,1

4466,7

- капiтальнi вкладення

23200,0

4407,2

- капiтальний ремонт

31422,1

59,5

59,5

1477388,4

12504,9

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
- капiтальнi вкладення

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма
6
19413,0

Освоєно
7

Профінан%
совано
освоєння
8

9

0,7

44660,0

323,6

0,7

10295,7

15,1

94107,5

14187,2

10295,7

15,1

10295,7

24,0

59061,6

14187,2

10295,7

24,0

59,5

8,2

35045,9
59,5

8,2

54622,1

4466,7

19,0

23200,0

4407,2

0,2

31422,1

59,5

59,5

0,2

25653,6

0,8

1477388,4

12504,9

25653,6

0,8

19,0

418675,1

2238,2

17237,3

0,5

418675,1

2238,2

17237,3

0,5

- капiтальний ремонт

1058713,3

10266,7

8416,3

1,0

1058713,3

10266,7

8416,3

1,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

1257605,1

10266,7

8416,3

0,8

1257605,1

10266,7

8416,3

0,8

1058713,3

10266,7

8416,3

1,0

1058713,3

10266,7

8416,3

1,0

778637,0

10266,7

8416,3

1,3

778637,0

10266,7

8416,3

1,3

778637,0

10266,7

8416,3

1,3

778637,0

10266,7

8416,3

1,3

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
- капiтальний ремонт

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"

198891,8

198891,8

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

280076,3

280076,3

280076,3

280076,3

16691,9

16691,9

16691,9

16691,9

32199,9

32199,9

32199,9

32199,9

100000,0

100000,0

- капiтальнi вкладення

100000,0

100000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

188693,3

1238,2

16237,3

0,7

188693,3

1238,2

16237,3

0,7

- капiтальнi вкладення

188693,3

1238,2

16237,3

0,7

188693,3

1238,2

16237,3

0,7

30000,0

906,0

18,0

3,0

30000,0

906,0

18,0

3,0

30000,0

906,0

18,0

3,0

30000,0

906,0

18,0

3,0

158693,3

332,2

16219,3

0,2

158693,3

332,2

16219,3

0,2

158693,3

332,2

16219,3

0,2

158693,3

332,2

16219,3

0,2

- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальний ремонт

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI
КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА
ЛIКАРНЯ М. КИЄВА

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальнi вкладення

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

28561,0

28561,0

- капiтальнi вкладення

28561,0

28561,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

2529,0

1000,0

1000,0

39,5

2529,0

1000,0

1000,0

39,5

- капiтальнi вкладення

2529,0

1000,0

1000,0

39,5

2529,0

1000,0

1000,0

39,5

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦIАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

69346,4

3807,0

5,5

69346,4

3807,0

5,5

- капiтальнi вкладення

14434,1

3807,0

26,4

14434,1

3807,0

26,4

- капiтальний ремонт

54912,3

54912,3

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ

20000,0

20000,0

- капiтальний ремонт

20000,0

20000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

36232,9

36232,9

- капiтальнi вкладення

10627,1

10627,1

- капiтальний ремонт

25605,8

25605,8

36204,5

36204,5

- капiтальнi вкладення

10598,7

10598,7

- капiтальний ремонт

25605,8

25605,8

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

6

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

28,4

Програма

Освоєно

6

7

Профінан%
совано
освоєння
8

9

28,4

28,4

28,4

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї

1612,9

1612,9

- капiтальний ремонт

1612,9

1612,9

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

400,0

400,0

- капiтальний ремонт

400,0

400,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

4607,0

3807,0

82,6

4607,0

3807,0

82,6

- капiтальнi вкладення

3807,0

3807,0

100,0

3807,0

3807,0

100,0

- капiтальний ремонт

800,0

800,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

499,1

499,1

- капiтальний ремонт

499,1

499,1

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

1494,5

1494,5

- капiтальний ремонт

1494,5

1494,5

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

500,0

500,0

- капiтальний ремонт

500,0

500,0

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

200,0

200,0

- капiтальний ремонт

200,0

200,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

3800,0

3800,0

- капiтальний ремонт

3800,0

3800,0

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

456913,0

4051,6

40050,0

0,9

456913,0

4051,6

40050,0

0,9

- капiтальнi вкладення

190821,7

4051,6

40050,0

2,1

190821,7

4051,6

40050,0

2,1

- капiтальний ремонт

266091,3

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

169100,0

4001,6

40000,0

2,4

169100,0

4001,6

40000,0

2,4

- капiтальнi вкладення

169100,0

4001,6

40000,0

2,4

169100,0

4001,6

40000,0

2,4

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
- капiтальнi вкладення

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"

266091,3

100,0

100,0

100,0

100,0

169000,0

4001,6

40000,0

2,4

169000,0

4001,6

40000,0

2,4

- капiтальнi вкладення

169000,0

4001,6

40000,0

2,4

169000,0

4001,6

40000,0

2,4

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

229411,7

11611,3

50,0

50,0

0,4

1000,0

50,0

50,0

5,0

- капiтальнi вкладення

229411,7

20021,7

20021,7

209390,0

209390,0

209390,0

209390,0

209390,0

209390,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

21,7

21,7

21,7

21,7

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ

20790,0

20790,0

- капiтальний ремонт

20790,0

20790,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

4700,0

4700,0

- капiтальний ремонт

4700,0

4700,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

1900,0

1900,0

- капiтальний ремонт

1900,0

1900,0

- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
- капiтальний ремонт

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД
КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ
НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ
- капiтальнi вкладення

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

11611,3

50,0

50,0

0,4

1000,0

50,0

50,0

5,0

10611,3

10611,3

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

7

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

1500,0

1500,0

- капiтальнi вкладення

700,0

700,0

- капiтальний ремонт

800,0

800,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

1000,0

1000,0

- капiтальний ремонт

1000,0

1000,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

1000,0

1000,0

- капiтальний ремонт

1000,0

1000,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

2000,0

2000,0

- капiтальний ремонт

2000,0

2000,0

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

2000,0

2000,0

- капiтальний ремонт

2000,0

2000,0

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

1000,0

1000,0

- капiтальний ремонт

1000,0

1000,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

10900,0

10900,0

- капiтальний ремонт

10900,0

10900,0

Профінан%
совано
освоєння
8

9

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

252198,0

7821,3

36736,0

3,1

252198,0

7821,3

36736,0

3,1

- капiтальнi вкладення

196800,0

7821,3

32031,1

4,0

196800,0

7821,3

32031,1

4,0

- капiтальний ремонт

55398,0

4704,9

55398,0

4704,9

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

141000,0

7821,3

32031,1

5,5

141000,0

7821,3

32031,1

5,5

- капiтальнi вкладення

141000,0

7821,3

32031,1

5,5

141000,0

7821,3

32031,1

5,5

140000,0

7821,3

32031,1

5,6

140000,0

7821,3

32031,1

5,6

140000,0

7821,3

32031,1

5,6

140000,0

7821,3

32031,1

5,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальнi вкладення

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"
- капiтальнi вкладення

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ

82598,0

82598,0

- капiтальнi вкладення

51800,0

51800,0

- капiтальний ремонт

30798,0

30798,0

1200,0

1200,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ"
- капiтальнi вкладення

1200,0

1200,0

30798,0

30798,0

30798,0

30798,0

50600,0

50600,0

50600,0

50600,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

3200,0

3200,0

- капiтальнi вкладення

1000,0

1000,0

- капiтальний ремонт

2200,0

2200,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

3900,0

3900,0

- капiтальний ремонт

3900,0

3900,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ
- капiтальний ремонт

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"
- капiтальнi вкладення

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

18500,0

4704,9

18500,0

4704,9

- капiтальний ремонт

18500,0

4704,9

18500,0

4704,9

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

3000,0

3000,0

- капiтальнi вкладення

3000,0

3000,0

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЇ ТА IНФОРМАТИКА

52459,2

52459,2

- капiтальнi вкладення

52459,2

52459,2

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНОКОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

52459,2

52459,2

- капiтальнi вкладення

52459,2

52459,2

5000,0

5000,0

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНОКОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

8

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНФОРМАТИКА"
- капiтальнi вкладення

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Профінан%
совано
освоєння

Програма

Освоєно

6

7

8

5000,0

5000,0

47459,2

47459,2

47459,2

47459,2

9

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ

8000,0

1500,0

1000,0

18,8

8000,0

1500,0

1000,0

18,8

- капiтальнi вкладення

4000,0

1500,0

1000,0

37,5

4000,0

1500,0

1000,0

37,5

- капiтальний ремонт

4000,0

4000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3000,0

3000,0

- капiтальнi вкладення

1000,0

1000,0

- капiтальний ремонт

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
- капiтальний ремонт

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальнi вкладення

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"

1000,0

1000,0

- капiтальний ремонт

1000,0

1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

2000,0

2000,0

- капiтальний ремонт

2000,0

2000,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

3000,0

1500,0

1000,0

50,0

3000,0

1500,0

1000,0

50,0

- капiтальнi вкладення

3000,0

1500,0

1000,0

50,0

3000,0

1500,0

1000,0

50,0

БУДIВНИЦТВО I РЕГIОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

66427,3

3234,6

3234,6

4,9

66427,3

3234,6

3234,6

4,9

- капiтальнi вкладення

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

- капiтальний ремонт

2700,0

2700,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХIТЕКТУРИ

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

- капiтальнi вкладення

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї

2700,0

2700,0

- капiтальний ремонт

2700,0

2700,0

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

1

Додаток 2
до звіту про хід виконання
Програми економічного і
соціального розвитку м.Києва
на 2018-2020 роки

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки
по головних розпорядниках бюджетних коштів (зведена) у 2019 році
за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м.Києва
за січень - березень 2019 року
тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

ВСЬОГО

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

Профінан%
совано
освоєння
8

9

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

2,4 11936899,2

322671,4

885996,0

2,7

- капiтальнi вкладення

7122051,9

253277,2

855089,8

3,6

6428854,3

253030,6

855089,8

3,9

- капiтальний ремонт

6416367,6

75147,5

30906,2

1,2

5508044,9

69640,7

30906,2

1,3

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

4330048,0

26640,5

231018,5

0,6

2862527,7

25650,5

231018,5

- капiтальнi вкладення

2560229,3

25897,1

231018,5

1,0

1867031,7

25650,5

231018,5

- капiтальний ремонт

1769818,7

743,4

0,0

995496,0

570252,9

1862,6

1862,6

0,3

401448,5

1862,6

1862,6

0,5

168804,4

493806,5

1862,6

1862,6

0,4

325002,1

1862,6

1862,6

0,6

168804,4

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ
"КИЇВАВТОДОР"

76446,4

134000,0

4763,4

3,6

15

885996,0

- капiтальний ремонт

3,6

14

328424,8

- капiтальнi вкладення

4763,4

Освоєно

13538419,5

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВПАСТРАНС"

134000,0

Програма

Профінан%
совано
освоєння
16

17

1467520,3

990,0

0,1

693197,6

246,6

0,0

774322,7

743,4

0,1

0,9

1467520,3

990,0

0,1

1,4

693197,6

246,6

0,0

774322,7

743,4

0,1

76446,4

1271977,8

990,0

0,1

173261,9

1098715,9

990,0

0,1

- капiтальнi вкладення

419592,8

246,6

0,1

95199,6

324393,2

246,6

0,1

- капiтальний ремонт

852385,0

743,4

0,1

78062,3

774322,7

743,4

0,1

1088100,0

22398,7

227766,7

2,1

888100,0

22398,7

227766,7

2,5

200000,0

1088100,0

22398,7

227766,7

2,1

888100,0

22398,7

227766,7

2,5

200000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО
"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВОТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН"

644375,3

644375,3

- капiтальнi вкладення

504000,0

504000,0

- капiтальний ремонт

140375,3

140375,3

745342,0

745342,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО

44730,0

44730,0

700612,0

700612,0

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

2421927,8

25663,5

116511,5

1,1

2421927,8

25663,5

116511,5

1,1

- капiтальнi вкладення

1424059,7

25663,5

116511,5

1,8

1424059,7

25663,5

116511,5

1,8

- капiтальнi вкладення

- капiтальний ремонт

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО
"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВОТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"
- капiтальнi вкладення

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"
- капiтальнi вкладення

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"
- капiтальнi вкладення

ПАТ "КИЇВГАЗ"
- капiтальнi вкладення

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКОМЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ
ЗАПОВIДНИК
- капiтальнi вкладення

997868,1

997868,1

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

250942,0

606,2

39000,0

0,2

250942,0

606,2

39000,0

0,2

250942,0

606,2

39000,0

0,2

250942,0

606,2

39000,0

0,2

36185,6

949,4

949,4

2,6

36185,6

949,4

949,4

2,6

36185,6

949,4

949,4

2,6

36185,6

949,4

949,4

2,6

5680,0

5680,0

5680,0

5680,0

22834,8

22834,8

400,0

400,0

22434,8

22434,8

18995,0

18995,0

8000,0

8000,0

10995,0

10995,0

10302,3

395,1

395,1

3,8

10302,3

395,1

395,1

3,8

10000,0

395,1

395,1

4,0

10000,0

395,1

395,1

4,0

2

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальнi вкладення

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальний ремонт

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

302,3

Програма

Освоєно

6

7

Профінан%
совано
освоєння
8

9

302,3

31103,0

876,1

876,1

2,8

31103,0

876,1

876,1

2,8

31103,0

876,1

876,1

2,8

31103,0

876,1

876,1

2,8

184000,0

337,1

7337,1

0,2

184000,0

337,1

7337,1

0,2

184000,0

337,1

7337,1

0,2

184000,0

337,1

7337,1

0,2

127100,0

592,1

593,0

0,5

26500,0

592,1

593,0

2,2

4290,0

4290,0

4290,0

4290,0

127100,0

592,1

593,0

0,5

26500,0

592,1

593,0

2,2

100600,0

100600,0

858695,8

15726,5

60631,6

1,8

858695,8

15726,5

60631,6

1,8

- капiтальнi вкладення

298795,8

15726,5

60631,6

5,3

298795,8

15726,5

60631,6

5,3

- капiтальний ремонт

559900,0

СВКП "КИЇВВОДФОНД"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

559900,0

47147,9

169,8

1144,7

0,4

47147,9

169,8

1144,7

0,4

19953,6

169,8

1144,7

0,9

19953,6

169,8

1144,7

0,9

10266,7

8416,3

0,8

27194,3

27194,3

439858,5

439858,5

- капiтальнi вкладення

167706,8

167706,8

- капiтальний ремонт

272151,7

272151,7

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
- капiтальний ремонт

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальний ремонт

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI
КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА
ЛIКАРНЯ М. КИЄВА
- капiтальнi вкладення

1269383,0

10266,7

8416,3

0,8

198891,8

1269383,0
198891,8

1070491,2

10266,7

8416,3

1,0

1070491,2

10266,7

8416,3

1,0

790414,9

10266,7

8416,3

1,3

790414,9

10266,7

8416,3

1,3

790414,9

10266,7

8416,3

1,3

790414,9

10266,7

8416,3

1,3

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

280076,3

280076,3

280076,3

280076,3

16691,9

16691,9

16691,9

16691,9

32199,9

32199,9

32199,9

32199,9

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1587720,3

131043,6

447243,9

8,3

1587720,3

131043,6

447243,9

8,3

- капiтальнi вкладення

1585720,3

131043,6

447243,9

8,3

1585720,3

131043,6

447243,9

8,3

- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
- капiтальнi вкладення

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальнi вкладення

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"

2000,0

2000,0

150000,0

100000,0

150000,0

100000,0

150000,0

100000,0

150000,0

100000,0

337641,4

15683,0

19804,1

4,6

337641,4

15683,0

19804,1

4,6

336641,4

15683,0

19804,1

4,7

336641,4

15683,0

19804,1

4,7

1000,0

1000,0

757746,6

54546,0

210336,2

7,2

757746,6

54546,0

210336,2

7,2

757746,6

54546,0

210336,2

7,2

757746,6

54546,0

210336,2

7,2

2000,0

2000,0

- капiтальнi вкладення

1000,0

1000,0

- капiтальний ремонт

1000,0

1000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
- капiтальнi вкладення

340332,3

60814,6

117103,6

17,9

340332,3

60814,6

117103,6

17,9

340332,3

60814,6

117103,6

17,9

340332,3

60814,6

117103,6

17,9

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

3

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

77844,5

77844,5

- капiтальнi вкладення

27000,0

27000,0

- капiтальний ремонт

50844,5

50844,5

48844,5

48844,5

48844,5

48844,5

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВБЛАГОУСТРIЙ"
- капiтальний ремонт

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
- капiтальнi вкладення

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО
БЛАГОУСТРОЮ
- капiтальний ремонт

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ
РЕСУРСIВ

965068,6

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "ПЛЕСО"

36438,2

17245,7

3,8

831068,6

438145,3

8025,1

17245,7

1,8

526923,3

28413,1

5,4

495966,2

10837,0

7,8

2,2

7,8

0,0
2,7

89264,3

7,8

406701,9

10829,2

Профінан%
совано
освоєння
8

9

31674,8

17245,7

3,8

438145,3

8025,1

17245,7

1,8

392923,3

23649,7

361966,2

6073,6

89264,3

7,8

272701,9

6065,8

4763,4

3,6

7,8

1,7

134000,0

4763,4

3,6

7,8

0,0
134000,0

4763,4

3,6

2,2

2991,2

8,1

315221,4

25601,2

2991,2

2991,2

4,1

195000,0

8017,3

2991,2

- капiтальний ремонт

120221,4

17583,9

14,6

120221,4

17583,9

- капiтальнi вкладення

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
- капiтальний ремонт

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД
КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ
НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ
- капiтальнi вкладення

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
- капiтальний ремонт

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"
- капiтальний ремонт

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
- капiтальний ремонт

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ
- капiтальнi вкладення

14246,7

153881,0

14246,7

153881,0

14246,7

153881,0

14246,7

5,1

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

241260,5

3234,6

3234,6

5,1

63727,3

3234,6

3234,6

5,1

20021,7

20021,7

221238,8

221238,8

221238,8

221238,8

221238,8

221238,8

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

21,7

21,7

21,7

21,7
140,4

52641,0

140,4

411884,5

140,4

52641,0

140,4

359243,5

359243,5

23479,0

23479,0

23479,0

23479,0

115000,0

115000,0

115000,0

115000,0

145192,7

145192,7

43197,7

43197,7

101995,0

4,1

63727,3

241260,5

411884,5

8,1

14,6

153881,0

3234,6

101995,0

72294,3

140,4

72294,3

140,4

9443,3

140,4

9443,3

140,4

62851,0

62851,0

55918,5

55918,5

55918,5

55918,5

102598,0

102598,0

51800,0

51800,0

13

134000,0

8017,3

3234,6

12

6,0

25601,2

63727,3

11

3,6

195000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХIТЕКТУРИ

10

Профінан%
совано
освоєння

4763,4

315221,4

- капiтальнi вкладення

Освоєно

134000,0

- капiтальнi вкладення

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ
МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"

Програма

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

4

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1
- капiтальний ремонт

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ"
- капiтальнi вкладення

Програма

Освоєно

2

3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

50798,0

50798,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

50798,0

50798,0

50798,0

50798,0

50600,0

50600,0

- капiтальнi вкладення

50600,0

50600,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

36232,9

36232,9

- капiтальнi вкладення

10627,1

10627,1

- капiтальний ремонт

25605,8

25605,8

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ
- капiтальний ремонт

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ

36204,5

36204,5

- капiтальнi вкладення

10598,7

10598,7

- капiтальний ремонт

25605,8

25605,8

28,4

28,4

28,4

28,4

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ

20790,0

20790,0

- капiтальний ремонт

20790,0

20790,0

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНОКОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

52459,2

52459,2

- капiтальнi вкладення

52459,2

52459,2

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

47459,2

47459,2

47459,2

47459,2

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї

4312,9

4312,9

- капiтальний ремонт

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
- капiтальнi вкладення

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНОКОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
- капiтальнi вкладення

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"IНФОРМАТИКА"
- капiтальнi вкладення

4312,9

4312,9

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

265604,6

265604,6

- капiтальнi вкладення

151740,4

151740,4

- капiтальний ремонт

113864,2

113864,2

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

293629,7

6211,8

- капiтальнi вкладення

134345,4

3807,0

- капiтальний ремонт

159284,3

2404,8

710,4

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

230418,9

23477,5

- капiтальнi вкладення

710,4

Профінан%
совано
освоєння
8

710,4

9

2,1

293629,7

6211,8

2,1

2,8

134345,4

3807,0

1,5

159284,3

2404,8

710,4

1,5

19777,5

10,2

230418,9

23477,5

19777,5

10,2

2,8

61660,3

13100,0

9400,0

21,2

61660,3

13100,0

9400,0

21,2

- капiтальний ремонт

168758,6

10377,5

10377,5

6,1

168758,6

10377,5

10377,5

6,1

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

112198,1

4349,5

3,9

112198,1

4349,5

3,9

- капiтальнi вкладення

6700,0

1470,0

21,9

6700,0

1470,0

21,9

- капiтальний ремонт

105498,1

2879,5

2,7

105498,1

2879,5

2,7

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

176827,0

17560,6

9263,2

9,9

176827,0

17560,6

9263,2

9,9

37040,1

7472,0

5202,0

20,2

37040,1

7472,0

5202,0

20,2

139786,9

10088,6

4061,2

7,2

139786,9

10088,6

4061,2

7,2

9810,7

2774,0

5,5

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

65666,8

65666,8

5200,0

5200,0

60466,8

60466,8

179672,1

9810,7

2774,0

5,5

179672,1

60567,2

219,9

197,5

0,4

60567,2

219,9

197,5

0,4

119104,9

9590,8

2576,5

8,1

119104,9

9590,8

2576,5

8,1

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

5

тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування

1

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
- капiтальнi вкладення

Програма

Освоєно

2

3

188640,9

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма

Освоєно

6

7

323,6

4704,9

0,2

188640,9

19413,0

Профінан%
совано
освоєння
8

9

323,6

4704,9

0,2

19413,0

- капiтальний ремонт

169227,9

323,6

4704,9

0,2

169227,9

323,6

4704,9

0,2

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

202318,0

14337,2

10295,7

7,1

202318,0

14337,2

10295,7

7,1

60061,6

14337,2

10295,7

23,9

60061,6

14337,2

10295,7

23,9

- капiтальнi вкладення
- капiтальний ремонт

142256,4

142256,4

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

238186,0

19066,7

14659,5

8,0

238186,0

19066,7

14659,5

8,0

- капiтальнi вкладення

100001,2

19007,2

14600,0

19,0

100001,2

19007,2

14600,0

19,0

- капiтальний ремонт

138184,8

59,5

59,5

0,0

138184,8

59,5

59,5

0,0

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

1
Додаток 3
до звіту про хід виконання
Програми економічного і
соціального розвитку м.Києва на
2018-2020 роки

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2019 році за рахунок бюджетних коштів
по головних розпорядниках бюджетних коштів
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - березень 2019 року

ВСЬОГО
тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування
Програма
1

2

Освоєно
3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

Програма
6

Освоєно
7

Профінан%
совано
освоєння
8

9

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

ВСЬОГО

7122051,9

253277,2

855089,8

3,6

6428854,3

253030,6

855089,8

3,9

693197,6

246,6

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

2560229,3

25897,1

231018,5

1,0

1867031,7

25650,5

231018,5

1,4

693197,6

246,6

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВПАСТРАНС"

493806,5

1862,6

1862,6

0,4

325002,1

1862,6

1862,6

0,6

168804,4

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР"

419592,8

246,6

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ
БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ
СПОРУД"

1088100,0

22398,7

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
МЕТРОПОЛIТЕН"

504000,0

504000,0

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"

44730,0

44730,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

1424059,7

25663,5

116511,5

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

95199,6

227766,7

2,1

888100,0

324393,2

22398,7

227766,7

2,5

10000,0

1389,2

1389,2

13,9

1,8

1424059,7

25663,5

116511,5

1,8

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

84792,9

4593,3

4166,6

5,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ
БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ
СПОРУД"

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

300000,0

1417,9

1417,9

0,5

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

250942,0

606,2

39000,0

0,2

250942,0

606,2

39000,0

0,2

36185,6

949,4

949,4

2,6

36185,6

949,4

949,4

2,6

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"
ПАТ "КИЇВГАЗ"
РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ
РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО

5680,0

5680,0

400,0

400,0

8000,0

8000,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ
ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК

10000,0

395,1

395,1

4,0

10000,0

395,1

395,1

4,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

31103,0

876,1

876,1

2,8

31103,0

876,1

876,1

2,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ
ЦЕНТР"

184000,0

337,1

7337,1

0,2

184000,0

337,1

7337,1

0,2

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

26500,0

592,1

593,0

2,2

26500,0

592,1

593,0

2,2

298795,8

15726,5

60631,6

5,3

298795,8

15726,5

60631,6

5,3

19953,6

169,8

1144,7

0,9

19953,6

169,8

1144,7

0,9

131043,6

447243,9

8,3

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"
СВКП "КИЇВВОДФОНД"
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

167706,8

167706,8

198891,8

198891,8

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"

50000,0

50000,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

16691,9

16691,9

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

32199,9

32199,9

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ М.
КИЄВА

100000,0

100000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1585720,3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

131043,6

447243,9

8,3

1585720,3

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

150000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

336641,4

15683,0

19804,1

4,7

336641,4

15683,0

19804,1

4,7

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"

757746,6

54546,0

210336,2

7,2

757746,6

54546,0

210336,2

7,2

60814,6

117103,6

17,9

8025,1

17245,7

1,8

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ
ЦЕНТР"
ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

100000,0

150000,0

1000,0
340332,3

100000,0

1000,0
60814,6

117103,6

17,9

340332,3

27000,0

27000,0

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ"

27000,0

27000,0

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ

438145,3

8025,1

17245,7

1,8

438145,3

200000,0

246,6

Профінан%
совано
освоєння
16

17

2
тис.грн
в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Бюджет розвитку

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Найменування
Програма
1

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

2
89264,3

КП "ПЛЕСО"

195000,0

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО
СЕРЕДОВИЩА"

153881,0

Освоєно
3

Профінан%
совано
освоєння
4

5

7,8

7,8

8017,3

2991,2

Програма
6
89264,3

4,1

14246,7

195000,0

63727,3

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

20021,7

20021,7

20000,0

20000,0

21,7

21,7

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД
КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ
АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

52641,0

3234,6

5,1

140,4

63727,3

43197,7

9443,3

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ

51800,0

1200,0

1200,0

50600,0

50600,0

10627,1

10627,1

10598,7

10598,7

28,4

28,4

52459,2

52459,2

5000,0

5000,0

47459,2

47459,2

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

151740,4

151740,4

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

134345,4

3807,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

61660,3

13100,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

6700,0

1470,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

37040,1

7472,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ
КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНОКОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНОКОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНФОРМАТИКА"

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

8

9
7,8

8017,3

2991,2

4,1

14246,7

3234,6

3234,6

5,1

140,4

43197,7

51800,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ
КОМПЛЕКС"

Профінан%
совано
освоєння

7,8

52641,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
IПОДРОМ"

7

153881,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХIТЕКТУРИ

3234,6

Освоєно

140,4

9400,0

5202,0

9443,3

140,4

2,8

134345,4

3807,0

21,2

61660,3

13100,0

21,9

6700,0

1470,0

20,2

37040,1

7472,0

5202,0

20,2

219,9

197,5

0,4

5200,0

2,8

9400,0

21,2

21,9

5200,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

60567,2

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

19413,0

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

60061,6

14337,2

10295,7

23,9

60061,6

14337,2

10295,7

23,9

100001,2

19007,2

14600,0

19,0

100001,2

19007,2

14600,0

19,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

219,9

197,5

0,4

60567,2

19413,0

Програма

Освоєно

10

11

Профінан%
совано
освоєння
12

13

Програма

Освоєно

14

15

Профінан%
совано
освоєння
16

17

1

Додаток 4
до звіту про хід виконання
Програми економічного і
соціального розвитку м.Києва
на 2018-2020 роки

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки
по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2019 році
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
за січень - березень 2019 року
тис.грн
Напрями фінансування
Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Головний розпорядник коштів,
замовник, вид робіт

2

в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Програма
3

Освоєно
4

ВСЬОГО

6416367,6

75147,5

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

1769818,7

743,4

Бюджет розвитку

Профінан%
совано
освоєння
5
30906,2

6

Програма
7

8

1,2

5508044,9

0,0

995496,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

76446,4

76446,4

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирiв електротранспортом

76446,4

76446,4

7426

Iншi заходи у сферi електротранспорту
КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР"

76446,4
852385,0

Освоєно

69640,7

Профінан%
совано
освоєння
9
30906,2

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

10
1,3

Програма

Освоєно

11

12

134000,0

4763,4

Профінан%
совано
освоєння
13

14
3,6

Програма

Освоєно

15

16

Профінан%
совано
освоєння
17

18

774322,7

743,4

0,1

774322,7

743,4

0,1

774322,7

743,4

0,1

76446,4
743,4

0,1

78062,3

7440

Утримання та розвиток транспортної
iнфраструктури

78062,3

78062,3

7441

Утримання та розвиток мостiв/шляхопроводiв

24962,9

24962,9

7442

Утримання та розвиток iнших об’єктiв
транспортної iнфраструктури

53099,4

53099,4

7460

Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та
дорожньої iнфраструктури

774322,7

743,4

0,1

774322,7

743,4

0,1

7462

Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та
дорожньої iнфраструктури за рахунок субвенцiї з
державного бюджету

774322,7

743,4

0,1

774322,7

743,4

0,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
МЕТРОПОЛIТЕН"

140375,3

140375,3

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирiв електротранспортом

140375,3

140375,3

7426

Iншi заходи у сферi електротранспорту

140375,3

140375,3

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"

700612,0

700612,0

7440

Утримання та розвиток транспортної
iнфраструктури

700612,0

700612,0

7442

Утримання та розвиток iнших об’єктiв
транспортної iнфраструктури

700612,0

700612,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ

997868,1

997868,1

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ

22434,8

22434,8

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

22434,8

22434,8

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО

10995,0

10995,0

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

10995,0

10995,0

302,3

302,3

6030

6030

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ
ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
6030

302,3

302,3

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"

4290,0

4290,0

Iнша дiяльнiсть у сферi екологiї та охорони
природних ресурсiв

4290,0

4290,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

100600,0

100600,0

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

100600,0

100600,0

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

100000,0

100000,0

6016

Впровадження засобiв облiку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергiї

600,0

600,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"

559900,0

559900,0

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

558000,0

558000,0

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

188000,0

188000,0

6015

Забезпечення надiйної та безперебiйної
експлуатацiї лiфтiв

370000,0

370000,0

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

8330

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

СВКП "КИЇВВОДФОНД"
6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

1900,0

1900,0

27194,3

27194,3

27194,3

27194,3

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

272151,7

272151,7

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

272151,7

272151,7

6012

Забезпечення дiяльностi з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергiї

272151,7

272151,7

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

1070491,2

10266,7

8416,3

1,0

1070491,2

10266,7

8416,3

1,0

2

тис.грн
Напрями фінансування
Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Головний розпорядник коштів,
замовник, вид робіт

2
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Програма
3

Освоєно
4

790414,9

10266,7

Бюджет розвитку

Профінан%
совано
освоєння
5
8416,3

6

Програма
7

1,3

Освоєно
8

790414,9

Профінан%
совано
освоєння
9

10

10266,7

8416,3

1,3

7321,6

7301,8

2,0

485,8

485,8

1,5

2000,0

169,4

10,0

166,9

166,9

0,2

1120

Пiдготовка кадрiв вищими навчальними
закладами I-II рiвнiв акредитацiї (коледжами,
технiкумами, училищами)

2010

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога
населенню

374853,3

2020

Спецiалiзована стацiонарна медична допомога
населенню

101612,7

101612,7

2030

Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним,
породiллям та новонародженим

53210,0

53210,0

2040

Санаторно-курортна допомога населенню

32780,5

2050

Медико-соцiальний захист дiтей-сирiт i дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування

2070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

2080

Амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню,
крiм первинної медичної допомоги

2090

Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна
допомога населенню

98397,9

2100

Стоматологiчна допомога населенню

12090,0

12090,0

2110

Первинна медична допомога населенню

69157,6

69157,6

2111

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медикосанiтарної) допомоги

69157,6

69157,6

2150

Iншi програми, заклади та заходи у сферi охорони
здоров’я

13393,0

292,3

292,3

2,2

13393,0

292,3

292,3

2,2

2151

Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi
охорони здоров’я

13393,0

292,3

292,3

2,2

13393,0

292,3

292,3

2,2

11777,9

7321,6

485,8

7301,8

485,8

2,0

1,5

374853,3

32780,5

2000,0

169,4

10,0

500,0

20000,0

166,9

166,9

0,2

98397,9

280076,3

280076,3

2010

177014,4

177014,4

2020

Спецiалiзована стацiонарна медична допомога
населенню

2544,7

2544,7

2030

Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним,
породiллям та новонародженим

70717,2

70717,2

2070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

29800,0

29800,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2000,0

2000,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

1000,0

1000,0

Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток
архiтектури

1000,0

1000,0

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"

1000,0

1000,0

Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток
архiтектури

1000,0

1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

50844,5

50844,5

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КИЇВБЛАГОУСТРIЙ"

48844,5

48844,5

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

48844,5

48844,5

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

2000,0

2000,0

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у
мiстах (мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних
територiальних громадах

2000,0

2000,0

6030

0160

11

12

Профінан%
совано
освоєння
13

14

500,0

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога
населенню

7340

Освоєно

2642,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ
ЦЕНТР"

7340

Програма

11777,9

2642,0

20000,0

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ
РЕСУРСIВ

526923,3

28413,1

5,4

392923,3

23649,7

6,0

134000,0

4763,4

3,6

134000,0

4763,4

3,6

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

406701,9

10829,2

2,7

272701,9

6065,8

2,2

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

272701,9

6065,8

2,2

272701,9

6065,8

2,2

7690

Iнша економiчна дiяльнiсть

134000,0

4763,4

3,6

134000,0

4763,4

3,6

7691

Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв,
утворених Верховною Радою Автономної
Республiки Крим, органами мiсцевого
самоврядування i мiсцевими органами виконавчої
влади i фондiв, утворених Верховною Радою
Автономної Республiки Крим, органами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами
виконавчої влади

134000,0

4763,4

3,6

134000,0

4763,4

3,6

КП "ПЛЕСО"

120221,4

17583,9

14,6

120221,4

17583,9

14,6

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

120221,4

17583,9

14,6

120221,4

17583,9

14,6

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

221238,8

221238,8

1448,8

1448,8

10400,0

10400,0

6030

1120

Пiдготовка кадрiв вищими навчальними
закладами I-II рiвнiв акредитацiї (коледжами,
технiкумами, училищами)

1130

Пiдготовка кадрiв вищими навчальними
закладами III-IV рiвнiв акредитацiї (унiверситетами,
академiями, iнститутами)

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

2500,0

2500,0

4040

Забезпечення дiяльностi музеїв i виставок

500,0

500,0

4060

Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв
культури, клубiв, центрiв дозвiлля та iнших
клубних закладiв

800,0

800,0

Програма

Освоєно

15

16

Профінан%
совано
освоєння
17

18

3

тис.грн
Напрями фінансування
Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Головний розпорядник коштів,
замовник, вид робіт

2

4070

Фiнансова пiдтримка кiнематографiї

4080

в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Програма

Освоєно

3

4

Бюджет розвитку

Профінан%
совано
освоєння
5

6

Програма

Освоєно

7

8

88900,0

88900,0

Iншi заклади та заходи в галузi культури i
мистецтва

100000,0

100000,0

4081

Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi
культури i мистецтва

100000,0

100000,0

7340

Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток
архiтектури

16690,0

16690,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

359243,5

359243,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

23479,0

23479,0

1160

Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти

23479,0

23479,0

1162

Iншi програми та заходи у сферi освiти

23479,0

23479,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"

115000,0

115000,0

1160

Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти

115000,0

115000,0

1162

Iншi програми та заходи у сферi освiти

115000,0

115000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

101995,0

101995,0

1160

Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти

101995,0

101995,0

1162

Iншi програми та заходи у сферi освiти

101995,0

101995,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"

62851,0

62851,0

1160

Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти

62851,0

62851,0

1162

Iншi програми та заходи у сферi освiти

62851,0

62851,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

55918,5

55918,5

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

90,0

90,0

1080

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми спецiалiзованими школамиiнтернатами з поглибленим вивченням окремих
предметiв i курсiв для поглибленої пiдготовки
дiтей в галузi науки i мистецтв, фiзичної культури i
спорту, iнших галузях, лiцеями з посиленою
вiйськово-фiзичною пiдготовкою

5497,4

5497,4

1090

Надання позашкiльної освiти позашкiльними
закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з
дiтьми

22576,0

22576,0

1110

Пiдготовка кадрiв професiйно-технiчними
закладами та iншими закладами освiти

13344,2

13344,2

1120

Пiдготовка кадрiв вищими навчальними
закладами I-II рiвнiв акредитацiї (коледжами,
технiкумами, училищами)

4968,2

4968,2

1130

Пiдготовка кадрiв вищими навчальними
закладами III-IV рiвнiв акредитацiї (унiверситетами,
академiями, iнститутами)

9442,7

9442,7

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ

50798,0

50798,0

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з
оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок
коштiв на оздоровлення громадян, якi
постраждали внаслiдок Чорнобильської
катастрофи)

20000,0

20000,0

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

23100,0

23100,0

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

16300,0

16300,0

5033

Забезпечення пiдготовки спортсменiв школами
вищої спортивної майстерностi

6800,0

6800,0

5040

Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури

7698,0

7698,0

5041

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
споруд

7698,0

7698,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

25605,8

25605,8

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг
громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю,
дiтям з iнвалiднiстю в установах соцiального
обслуговування

16663,6

16663,6

3101

Забезпечення соцiальними послугами
стацiонарного догляду з наданням мiсця для
проживання дiтей з вадами фiзичного та
розумового розвитку

2690,0

2690,0

3102

Забезпечення соцiальними послугами
стацiонарного догляду з наданням мiсця для
проживання, всебiчної пiдтримки, захисту та
безпеки осiб, якi не можуть вести самостiйний
спосiб життя через похилий вiк, фiзичнi та
розумовi вади, психiчнi захворювання або iншi
хвороби

13319,0

13319,0

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем
проживання громадян, якi не здатнi до
самообслуговування у зв'язку з похилим вiком,
хворобою, iнвалiднiстю

100,0

100,0

3105

Надання реабiлiтацiйних послуг особам з
iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю

554,6

554,6

3200

Забезпечення обробки iнформацiї з нарахування та
виплати допомог i компенсацiй

4490,0

4490,0

Профінан%
совано
освоєння
9

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

10

Програма

Освоєно

11

12

Профінан%
совано
освоєння
13

14

Програма

Освоєно

15

16

Профінан%
совано
освоєння
17

18

4

тис.грн
Напрями фінансування
Код типової
програмної
класифікації
Головний розпорядник коштів,
видатків та
замовник, вид робіт
кредитування
місцевих
бюджетів
1
2
3240
Iншi заклади та заходи

3241

Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi
соцiального захисту i соцiального забезпечення

в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Програма
3
4452,2

Освоєно
4

Бюджет розвитку

Профінан%
совано
освоєння
5

6

Програма
7
4452,2

4452,2

4452,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ

20790,0

20790,0

Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток
архiтектури

20790,0

20790,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї

4312,9

4312,9

3110

Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального
захисту

1250,0

1250,0

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi
послуги дiтям, якi опинились у складних
життєвих обставинах

1250,0

1250,0

3120

Здiйснення соцiальної роботи з вразливими
категорiями населення

362,9

362,9

3121

Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв
соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi

362,9

362,9

7340

Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток
архiтектури

2700,0

2700,0

113864,2

113864,2

7340

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

67326,9

67326,9

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

67326,9

67326,9

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

710,0

710,0

1010

Надання дошкiльної освiти

17972,2

17972,2

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

19554,3

19554,3

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами
та iншими навчальними закладами для дiтей, якi
потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового
розвитку

1000,8

1000,8

3130

Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi

400,0

400,0

3132

Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем
проживання

400,0

400,0

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

4700,0

4700,0

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

2200,0

2200,0

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

2200,0

2200,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

159284,3

2404,8

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

103984,0

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

103984,0

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

2537,5

1010

Надання дошкiльної освiти

21795,5

1785,3

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

27267,3

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами
та iншими навчальними закладами для дiтей, якi
потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового
розвитку

1000,0

3130

Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi

800,0

800,0

3132

Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем
проживання

800,0

800,0

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

1900,0

1900,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

710,4

Освоєно
8

Профінан%
совано
освоєння
9

710,4

10

1,5

159284,3

2404,8

109,7

0,1

103984,0

109,7

0,1

109,7

0,1

103984,0

1,5

109,7

0,1

2537,5
710,4

710,4

8,2

21795,5

1785,3

362,8

1,3

27267,3

362,8

1,3

147,1

14,7

1000,0

147,1

14,7

8,2

168758,6

10377,5

10377,5

6,1

168758,6

10377,5

10377,5

6,1

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

97335,7

10274,9

10274,9

10,6

97335,7

10274,9

10274,9

10,6

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

97335,7

10274,9

10274,9

10,6

97335,7

10274,9

10274,9

10,6

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

1010

Надання дошкiльної освiти

26453,5

102,6

102,6

0,4

26453,5

102,6

102,6

0,4

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

26198,6

2937,9

2937,9

26198,6

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Програма

Освоєно

11

12

Профінан%
совано
освоєння
13

14

Програма

Освоєно

15

16

Профінан%
совано
освоєння
17

18

5

тис.грн
Напрями фінансування
Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

1060

Головний розпорядник коштів,
замовник, вид робіт

2
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, в дитячих будинках, у
тому числi сiмейного типу, прийомних сiм’ях,
сiм’ях патронатного вихователя

в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Програма

Освоєно

3

4

Бюджет розвитку

Профінан%
совано
освоєння
5

6

Програма

Освоєно

7

8

822,5

822,5

3130

Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi

499,1

499,1

3132

Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем
проживання

499,1

499,1

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

10611,3

10611,3

5040

Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури

300,0

300,0

5041

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
споруд

300,0

300,0

5060

Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту

3600,0

3600,0

5061

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв
фiзичного здоров'я населення "Спорт для всiх"
та проведення фiзкультурно-масових заходiв
серед населення регiону

3600,0

3600,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Профінан%
совано
освоєння
9

10

105498,1

2879,5

2,7

105498,1

2879,5

2,7

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

61599,6

1405,0

2,3

61599,6

1405,0

2,3

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

61599,6

1405,0

2,3

61599,6

1405,0

2,3

6040

Заходи, пов’язанi з полiпшенням питної води

1010

Надання дошкiльної освiти

20504,8

568,8

2,8

20504,8

568,8

2,8

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

13653,7

697,5

5,1

13653,7

697,5

5,1

1040

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвiтнiми санаторними школамиiнтернатами

1779,9

1090

Надання позашкiльної освiти позашкiльними
закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з
дiтьми

5265,6

208,2

4,0

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг
громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю,
дiтям з iнвалiднiстю в установах соцiального
обслуговування

1100,0

1100,0

3105

Надання реабiлiтацiйних послуг особам з
iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю

1100,0

1100,0

3130

Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi

394,5

394,5

3132

Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем
проживання

394,5

394,5

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

800,0

800,0

400,0

400,0

1779,9

208,2

4,0

5265,6

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

139786,9

10088,6

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

104750,0

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

104750,0

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

1010

Надання дошкiльної освiти

10400,0

4722,8

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

19016,6

1090

Надання позашкiльної освiти позашкiльними
закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з
дiтьми

1543,6

3130

Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi

500,0

500,0

3132

Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем
проживання

500,0

500,0

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

4061,2

7,2

139786,9

10088,6

1862,0

1,8

104750,0

1862,0

1,8

1862,0

1,8

104750,0

1862,0

1,8

2930,1

45,4

10400,0

4722,8

2930,1

45,4

2710,5

887,5

14,3

19016,6

2710,5

887,5

14,3

793,3

243,6

51,4

1543,6

793,3

243,6

51,4

2576,7

4061,2

7,2

2576,7

1000,0

1000,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

60466,8

60466,8

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

46466,8

46466,8

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

46466,8

46466,8

1010

Надання дошкiльної освiти

4000,0

4000,0

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

5886,5

5886,5

1100

Надання спецiальної освiти школами естетичного
виховання (музичними, художнiми,
хореографiчними, театральними, хоровими,
мистецькими)

3113,5

3113,5

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Програма

Освоєно

11

12

Профінан%
совано
освоєння
13

14

Програма

Освоєно

15

16

Профінан%
совано
освоєння
17

18

6

тис.грн
Напрями фінансування
Код типової
програмної
класифікації
Головний розпорядник коштів,
видатків та
замовник, вид робіт
кредитування
місцевих
бюджетів
1
2
4030
Забезпечення дiяльностi бiблiотек

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Програма
3
1000,0

119104,9

Освоєно

Бюджет розвитку

Профінан%
совано
освоєння

4

5

6

9590,8

2576,5

Програма
7
1000,0

8,1

119104,9

Освоєно

Профінан%
совано
освоєння

8

9

10

9590,8

2576,5

8,1

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

82586,3

82586,3

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

82586,3

82586,3

1010

Надання дошкiльної освiти

10713,7

4362,6

1050,5

40,7

10713,7

4362,6

1050,5

40,7

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

20184,9

3930,1

1132,8

19,5

20184,9

3930,1

1132,8

19,5

1030

Надання загальної середньої освiти вечiрнiми
(змiнними) школами

500,0

300,0

300,0

60,0

500,0

300,0

300,0

60,0

1040

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвiтнiми санаторними школамиiнтернатами

1400,0

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами
та iншими навчальними закладами для дiтей, якi
потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового
розвитку

1600,0

880,0

93,2

55,0

1090

Надання позашкiльної освiти позашкiльними
закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з
дiтьми

120,0

118,1

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

1400,0

93,2

55,0

1600,0

880,0

98,4

120,0

118,1

2000,0

98,4

2000,0

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

169227,9

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

103867,9

103867,9

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

103867,9

103867,9

1010

Надання дошкiльної освiти

8486,0

165,0

1,9

8486,0

165,0

1,9

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

35374,0

158,6

0,4

35374,0

158,6

0,4

1090

Надання позашкiльної освiти позашкiльними
закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з
дiтьми

500,0

500,0

1100

Надання спецiальної освiти школами естетичного
виховання (музичними, художнiми,
хореографiчними, театральними, хоровими,
мистецькими)

300,0

300,0

3130

Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi

200,0

200,0

3132

Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем
проживання

200,0

200,0

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

300,0

300,0

4060

Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв
культури, клубiв, центрiв дозвiлля та iнших
клубних закладiв

1700,0

1700,0

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

500,0

500,0

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

500,0

500,0

5040

Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури

18000,0

4704,9

18000,0

4704,9

5041

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
споруд

18000,0

4704,9

18000,0

4704,9

323,6

4704,9

0,2

169227,9

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

142256,4

142256,4

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

104986,5

104986,5

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

104986,5

104986,5

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

1224,0

1224,0

1010

Надання дошкiльної освiти

13088,8

13088,8

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

19557,0

19557,0

1040

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвiтнiми санаторними школамиiнтернатами

1000,0

1000,0

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами
та iншими навчальними закладами для дiтей, якi
потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового
розвитку

900,0

900,0

1090

Надання позашкiльної освiти позашкiльними
закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з
дiтьми

500,0

500,0

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

1000,0

1000,0

323,6

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

4704,9

0,2

Програма

Освоєно

11

12

Профінан%
совано
освоєння
13

14

Програма

Освоєно

15

16

Профінан%
совано
освоєння
17

18

7

тис.грн
Напрями фінансування
Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Головний розпорядник коштів,
замовник, вид робіт

2

в тому числі:

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,
всього

Програма

Освоєно

3

4

Бюджет розвитку

Профінан%
совано
освоєння
5

6

Програма

Освоєно

7

8

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

138184,8

6010

Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв
житлово-комунального господарства

90044,7

90044,7

6011

Експлуатацiя та технiчне обслуговування
житлового фонду

90044,7

90044,7

6030

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв

2018,0

2018,0

1010

Надання дошкiльної освiти

7009,2

7009,2

1020

Надання загальної середньої освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами

1060

Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, в дитячих будинках, у
тому числi сiмейного типу, прийомних сiм’ях,
сiм’ях патронатного вихователя

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з
оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок
коштiв на оздоровлення громадян, якi
постраждали внаслiдок Чорнобильської
катастрофи)

4030

Забезпечення дiяльностi бiблiотек

24412,9

59,5

59,5

59,5

59,5

0,0

0,2

138184,8

24412,9

800,0

800,0

3000,0

3000,0

10900,0

10900,0

Субвенція на утримання та розвиток
автомобільних доріг

Цільові фонди

Профінан%
совано
освоєння
9

10

59,5

59,5

0,0

59,5

59,5

0,2

Програма

Освоєно

11

12

Профінан%
совано
освоєння
13

14

Програма

Освоєно

15

16

Профінан%
совано
освоєння
17

18

