
Про стан реалізації у 2018 році плану роботи з виконання 
у 2018-2020 роках завдань Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року у Київській області 

 
Протягом 2018 року облдержадміністрація спільно з органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями забезпечувала реалізацію 
завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 
(далі – Державна стратегія), які враховані у Стратегії розвитку Київської 
області на період до 2020 року (затверджена рішенням Київської обласної ради 
від 04.12.2014 № 856-44-VІ) та конкретизовані у Плані реалізації заходів на 
2018-2020 роки Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
(затверджений рішенням Київської обласної ради від 10.10.2018 №494-23-VІІ). 

З метою забезпечення дієвого контролю за реалізацією в області вказаних 
завдань було розроблено план роботи з виконання у Київській області у 2018-
2020 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 
22.12.2018 № 739. 

Аналіз стану реалізації завдань вказаного плану роботи засвідчила, що 
переважна більшість передбачених на 2018 рік заходів виконується.  

 
3. Створення умов для активізації співпраці між суб’єктами 

підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і 
закладами вищої освіти 

 
Відповідно до обласної цільової Програмі розвитку системи освіти 

Київської області на 2016-2018 роки (нова редакція) визначені завдання  щодо 
професійної орієнтації учнівської молоді. З метою реалізації вказаних завдань 
протягом 2018 року було укладено Угоди про співпрацю з 303 підприємствами, 
установами, організаціями та закладами, розроблено рекомендований перелік 
профорієнтаційних екскурсій на підприємства та в установи Київської області , 
організовано проведення 1156 профорієнтаційних екскурсій для 67125 учнів в 
усіх районах та містах області. 

Спільно з Київським обласним центром зайнятості,  підготовлено спільний 
комплексний профорієнтацій проект «MyProfiProject» («Мій професійний 
проект»). У рамках проекту щомісяця, відповідно до затверджених графіків, 
проводяться професіографічні екскурсії на виробництва та в установи Київської 
області, Дні відкритих дверей, в яких беруть участь учні закладів загальної 
середньої освіти усіх районів та міст області. Між обласним центром зайнятості 
та департаментом освіти і науки налагоджено обмін інформаційно-
аналітичними матеріалами щодо чисельності осіб, які потребують 
працевлаштування, кількості вакансій за професіями і спеціальностями.  

У 2018 року започатковано новий інтерактивний проект «Відкриваємо для 
молоді успішні підприємства Київщини», метою якого є розширення 
актуальних знань серед випускників закладів загальної середньої освіти області 
щодо можливостей вибору майбутньої професії та створення віртуального 
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середовища для поширення інформації про сучасні успішні підприємства 
Київщини. Для лідерів органів учнівського самоврядування області у рамках 
проекту організовані екскурсії до ТОВ «Фармацевтичний завод «БІОФАРМА», 
ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо», ТОВ «Маревен Фуд Україна», 
приватного підприємства «Ярослав», ТОВ «Грона» тощо 

Підготовка робітничих кадрів у заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти (далі – ЗП(ПТ)О) області здійснюється за 12 напрямами економічної 
діяльності за 78 професіями. На навчання до закладів професійної (професійно-
технічної) освіти за регіональним замовленням прийнято 3049 осіб (89% від 
запланованих показників – 3435 осіб) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«кваліфікований робітник» та 110 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» (96 % від запланованих показників – 115 осіб). 
Кількість учнів та слухачів ЗП(ПТ)О становить понад 7,5 тис. осіб. 

З метою створення сучасного освітнього простору в ЗВО, відкрито 4 
інноваційні навчально-тренінгові класи, у ЗПТО – 22 інформаційно-ресурсні 
центри. На оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти використано 9 млн грн коштів обласного 
бюджету за Програмою розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 
роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.04.2016 №127-05-
VII в редакції від 19.05.2017 №298-14-VII зі змінами від 27.04.2018 №414-21-
VII). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 266 
“Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 
професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році” та відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018 № 206 «Про затвердження 
Переліку професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть 
створені навчально-практичні центри у 2018 році» на базі Державних 
навчальних закладів «Професійний ліцей м. Українка» та “Катюжанське вище 
професійне училище” було створено навчально-практичні центри з підготовки 
робітників за професіями «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва», “Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник”. З 
державного бюджету на придбання сільськогосподарського обладнання, 
предметів, матеріалів та інвентарю було спрямовано 12850,0 тис.грн, які 
освоєно у повному обсязі. 

З метою працевлаштування своїх випускників заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти області співпрацюють з більше, ніж з 1,5 тис. 
підприємств області.  Враховуючи запити роботодавців у ЗПТО проліцензовано 
37 нових професій. Завдяки реалізації зазначених заходів рівень 
працевлаштування їх випускників становить 80 відсотків. 
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15. Розроблення містобудівної документації на регіональному 
та місцевому рівні 

 
Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому 

рівні є одним із заходів з виконання завдань Державної Стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 № 385 та Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, які 
затверджені рішенням Київської обласної ради від 10.10.2018 № 494-23-VII». 

У 2018 році проведено 19 засідань архітектурно-містобудівної ради, на 
яких розглянуто проекти генеральних планів 56 населених пунктів (за 2017 
рік – 50), 80 проектів детальних планів окремих територій (за 2017 рік – 64). 

Станом на 01.01.2019 основним видом містобудівної документації 
місцевого рівня (генеральними планами) забезпечено майже 92,0% загальної 
кількості населених пунктів області (на 01.01.2018 – 89,8 відсотка). На веб-
сайтах місцевих органів влади розміщено інформацію щодо 259 проектів 
містобудівної документації.  

З метою ефективного і раціонального планування територій, розвитку 
інженерної та соціальної інфраструктури, розроблення містобудівної 
документації регіонального та місцевого рівня  територій Київської області та 
окремих її частин підготовлено та затверджено рішенням Київської обласної 
ради від 27.04.2018 № 412-21-VIІ ряд суттєвих змін до Програми забезпечення 
містобудівною документацією Київської області на 2016-2020 роки 
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 130-05-VII). 

Відповідно до заходів Програми через систему тендерних закупівель 
ProZorro придбано за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 4956,5 тис. грн 
послуги з розробки схем планування територій окремих частин Київської 
області. Згідно з укладеними договорами профінансовано розроблення схем 
планування територій Тетіївської міської ОТГ (на суму 2460,0 тис. грн), 
Великодимерської селищної ОТГ (на суму 946,4 тис. грн), Пісківської селищної 
ОТГ (на суму 628,7 тис. грн), Медвинської сільської ОТГ (на суму 
660,0 тис. грн) і Дівичківської сільської ОТГ (на суму 261,4 тис. гривень). 
Розробка схем планування територій зазначених громад була завершена у 
2018 році. 

Для забезпечення складання та ведення містобудівного кадастру і 
містобудівного моніторингу на території Київської області за 2018 рік внесені у 
базу даних матеріали 114 проектів містобудівної документації, оброблено та 
зареєстровано інформацію щодо топографо-геодезичних вишукувань в 
М 1:2000 для розроблення 45 генеральних планів населених пунктів та у 
М 1:500 для проектування і  будівництва 558 об’єктів містобудування. 

У рамках виконання Програми створення геоінформаційної системи 
ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської 
області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради 
від 19.05.2017 № 284-14-VII (зі змінами, внесеними рішенням Київської 
обласної ради від 27.04.2018 № 413-21-VII) проведено роботу щодо 



 4 

переведення в цифрову форму паперової документації, формування наборів 
профільних геопросторових даних, наповнення банку даних містобудівного 
кадастру (на суму 4179,0 тис.грн); 

- розроблення технічного проекту на створення інтегрованої 
геоінформаційної  системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного 
моніторингу Київської області (на суму 297,0 тис. гривень). 

Станом на 01.01.2019 у цифровий формат переведено 945 генеральних 
планів населених пунктів Київської області.  

 
17. Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання 

відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів 
згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 “Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” 

 
Для реалізації заходів Програми національно-патріотичного виховання в 

Київській області на 2017-2020 роки у 2018 році використано 4,0 млн грн, 
затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 316-14-VII (у 
2017 році – 1,6 млн гривень). Вказані кошти спрямовані на проведення 89 
заходів (у 2017 році – 41 захід), якими  було охоплено понад 10,4 тис. молодих 
людей Київської області (у 2017 році – 4,8 тис. осіб). 

У районах та містах області прийнято 23 програми у сфері національно-
патріотичного виховання та створено 12 координаційних рад з питань 
національно-патріотичного виховання при райдержадміністраціях та 
місквиконкомах (міст обласного значення). 

Для підтримки молодих поетів, письменників, популяризації їх творчості 
та популяризації української мови як важливого чинника у забезпеченні 
національно-громадянської ідентичності започатковано молодіжний проект 
«ЛітЄліта». 

Організовано серію тренінгових навчань із підвищення громадянської 
відповідальності молоді Київщини (10 заходів). Проведено такі модулі, як 
«Громадянська освіта», «Проектний менеджмент», «Лідерство та комунікація» 
та «Розвиток громад». Метою тренінгів було створення освітньо-
комунікаційної платформи для лідерів та активістів громад Київського регіону 
та налагодження ефективної комунікації між молоддю Київщини, з подальшою 
реалізацією ними спільних проектів. 

Реалізовано принцип делегування повноважень та залучено до співпраці 
інститути громадянського суспільства, зокрема підтримано проведення  
Обласного освітнього просвітницько-виховного табору «Гуркіт» (ГО 
«Національний Альянс»), акцію «Молодий захисник», спрямовану на 
підвищення рівня готовності молоді до захисту країни від зовнішньої агресії та 
розвиток національно-патріотичного виховання студентів (ГО «Спілка 
ветеранів війни з Росією»), акцію «Мигалки – 2018», спрямовану на 
підвищення рівня знань про видатних особистостей українського 
державотворення  (МГО «Моноліт 1044»), Свято весни 2018 (НСОУ «Пласт»), 
акцію «Уроки мужності», спрямовану на підвищення рівня готовності молоді 
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до захисту країни (ГО «Всеукраїнська асоціація воїнів АТО «Київська Русь»),  
Фестиваль  «Під покровом Тризуба» (ГО «Валькірія»), семінар-навчання 
«Патріотичні екскурсії Київщини» (ГО «Патріотичні екскурсії», ГІ «Корінь 
нації»). 

Проведено перший в Україні обласний Конкурс з визначення проектів 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання (реалізації), яких у 2018 році 
надається підтримка за рахунок бюджетних коштів. За результатами прийому 
конкурсних заявок до ОДА надійшло 30 заявок від 20 інститутів 
громадянського суспільства на загальну суму 2,4 млн. гривень. За результатами 
роботи конкурсної комісії було відібрано 14 конкурсних пропозицій-
переможців від 9 інститутів громадянського суспільства на загальну суму 
920,7 тис. гривень.  

У м.Буча відкрито вишкільнй пластовий Центр – єдиний молодіжний 
центр в Україні, який відповідає стандартам молодіжних центрів Ради Європи 
та національному знаку якості. Вказаний центр є базою для майже трьох 
тисяч волонтерів, які вже реалізовують пластові виховні програми, а його 
діяльність покликана готувати наставників та виховників, які будуть 
формувати мережу скаутського пластового руху як на Київщині, так і по всій 
Україні. Одним з головних завдань роботи центру розвиток людського 
потенціалу, виховання креативного, мислячого покоління нової формації, 
нових лідерів, реформаторів та державотворців. 

Продовжується  співпраця з інститутами громадянського суспільства, що 
працюють у сфері національно-патріотичного виховання, мережа яких налічує 
40 клубів та громадських організацій. На Київщині працює 5 центрів 
національно-патріотичного виховання, що працюють у системі освіти Київської 
області, з якими у 2018 році розпочато співпрацю за напрямком підвищення 
кваліфікації вчителів з предмету “Захист Вітчизни”. У 2018 році виготовлено 
довідник «Свідомі» тиражем – 1300 примірників 

 
19. Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань    

щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, 
формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку 

системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
 

У 2018 році пріоритетними напрямками роботи у сфері охорони 
навколишнього природного середовища були розширення та розвиток мережі 
природно-заповідного фонду, впровадження автоматизованого моніторингу 
стану атмосферного повітря, упорядкування водних об’єктів та проведення 
просвітницьких заходів. 

За 2018 рік рішеннями Київської обласної ради оголошено 12 територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 
1212,0 га (за 2017 рік – 5 об’єктів площею 34,7 га). Станом на 01.01.2019 на 
території Київської області знаходиться 226 територій та об'єктів природно-
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заповідного фонду, загальною площею 291,9 тис.га (8 місце серед регіонів 
України), що становить 10,4 % від адміністративної площі області.  

У рамках Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду 
Київської області «Київщина заповідна» на 2017-2020 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 300-14-VIІ) реалізовано 3 
заходи на загальну суму 4802,3 тис. гривень. Відповідно до укладених 
договорів за результатами проведення процедури держзакупівель розроблено 
проекти землеустрою для 14 територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
області (у 2017 році – 7 аналогічних проектів), які розташовані в межах 
11 районів. 

У рамках Програми охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів Київської області на 2017-2018 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 299-14-VIІ) протягом 2018 
року проведено роботи з реалізації 14 заходів на загальну суму 4,8 млн гривень. 

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища проведено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд у 
м. Березань та каналізаційного колектора з прокладанням третьої гілки у 
м. Бровари на загальну суму 9480,5 тис. грн, а також забезпечено 
функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи моніторингу 
Київської області». 

З метою розширення мережі стаціонарних постів автоматизованої системи 
моніторингу атмосферного повітря у звітному році придбано та встановлено 
обладнання 9 стаціонарних постів у містах Узин, Переяслав-Хмельницький, 
Ірпінь, Вишневе, Боярка, Обухів, Кагарлик та смт Іванків і Велика Димерка 
Броварького району (у 2017 році було лише 4 пости спостереження). Пости 
здійснюють заміри двоокису сірки, двоокису азоту, окису вуглецю, сірководню, 
аміаку, озону, окису азоту, а також метрологічні параметри та рівень 
радіаційного забруднення, які автоматично відображатимуться на веб-додатку 
«Моніторинг довкілля» До того ж придбано та встановлено додаткове 
газоаналізаторне обладнання для мобільної лабораторії, яке надасть змогу 
вимірювати вміст пилу, сірководню, озону, хлору та рівень шумового 
забруднення.  

Відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 
2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
08.11.2017 № 820, та на виконання розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 09.02.2018 № 54 «Про утворення робочої групи для 
підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами» спільно 
з райдержадміністраціями та містами обласного значення підготовлено та 
надано пропозиції Міністерству екології та природних ресурсів України до 
Національного плану управління відходами. Після їх затвердження в 
установленому порядку вони стануть основою для розробки обласного та 
місцевих планів управління відходами. 

З метою забезпечення своєчасного реагування на електронні звернення 
громадян щодо виявлених місць чи об’єктів несанкціонованих та 
неконтрольованих звалищ відходів продовжує діяти електронний сервіс 
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«Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» 
(ecomapa.gov.ua), який включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ України та 
мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявленні 
сміттєзвалища. На рівні області та районів визначено відповідальних осіб щодо 
оперативного реагування на звернення громадян, що надійшли на електронний 
сервіс. 

Протягом 2018 року на електронний сервіс «Інтерактивна мапа 
сміттєзвалищ» надійшло 903 звернення від громадян щодо виявлених 
несанкціонованих та неконтрольованих стихійних звалищ сміття на території 
Київської області, які було розглянуто та надано відповідь. За результатами 481 
звернення стихійні сміттєзвалища були ліквідовані, що є найкращим 
показником серед інших областей України (у 2017 році прийнято та розглянуто 
277 електронних звернення, за результатами  яких ліквідовано 127 стихійних 
сміттєзвалища). 

Згідно наказу Мінприроди України від 24.04.2007 № 218 «Про надання 
екологічної інформації» щомісячно та щоквартально готується інформаційно-
аналітична довідка про стан довкілля Київської області, де представлена 
узагальнена інформація стосовно забруднення атмосферного повітря Київської 
області, стану поверхневих вод та радіаційного стану довкілля. Вказана довідка 
та 117 інформаційних матеріалів на екологічну тематику за 2018 рік були  
розміщені на офіційному сайті Київської обласної державної адміністрації та 
інших інформаційних ресурсах. 

 
22. Визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку 
системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності, громадських, благодійних організації та інших 
суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору 

 
Київською обласною службою зайнятості забезпечується робота щодо 

реалізації прийнятих зобов’язань зі сприяння активній інтеграції до суспільного 
та трудового життя людей з інвалідністю. 

Обласна служба зайнятості вирішує наявні проблеми у напрямку активної 
інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, об’єднуючи зусилля всіх 
організацій, що займаються проблемами осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, 
згідно шестисторонньої угоди про співпрацю між обласним центром зайнятості 
та соціальними партнерами, в тому числі з обласним відділенням Фонду 
соціального захисту інвалідів. 

Протягом 2018 року послуги Київської обласної служби зайнятості 
отримували 2,0 тис. безробітних осіб з інвалідністю. 

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням 
Київської обласної служби зайнятості, протягом 2018 року становила 485 осіб, 
що на 8,0% більше, ніж у 2017 році. Зокрема шляхом одноразової виплати 
допомоги по безробіттю започаткували власну справу 15 осіб, на нові робочі 
місця з компенсацією витрат роботодавцю єдиного соціального внеску 
працевлаштовані 11 осіб. 
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Кількість осіб з інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт 
тимчасового характеру становила 310 осіб. 

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з 
інвалідністю, професійне навчання за направленням центрів зайнятості та філій 
області у 2018 році проходили 142 таких безробітних.  

Профорієнтація є важливою умовою для професійного самовизначення 
осіб з інвалідністю. Спеціалісти з профорієнтації здійснюють консультування 
щодо вибору чи зміни професії, надають рекомендації щодо професійного 
вибору з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, 
професійних інтересів, нахилів та здібностей. Профорієнтаційні послуги 
отримали 1,9 тис. безробітних осіб з інвалідністю, що на 11% більше, ніж у 
2017 році. 

Особи з обмеженою працездатністю при зверненні до центру зайнятості в 
обов’язковому порядку отримують профорієнтаційні послуги. Загалом 
протягом 2018 року такі послуги надані 1911 безробітним та 413 зайнятим 
інвалідам, з них – 349 особам працездатного віку. Всього особам з інвалідністю 
надано 10760 послуг з професійної орієнтації. 

В рамках співпраці із МСЕК обласною службою зайнятості особам з 
інвалідністю надаються індивідуальні профконсультаційні послуги, в тому 
числі із застосуванням методів професійної діагностики. Ці послуги спрямовані 
на допомогу інвалідам у професійному самовизначенні, виборі професії з 
урахуванням рекомендацій МСЕК. Протягом 2018 року індивідуальні 
профконсультаційні послуги отримали 804 особи з інвалідністю, 
психодіагностичне обстеження пройшли 113 осіб.  

З метою прискорення суспільної інтеграції осіб з обмеженою 
працездатністю, підвищення їх мотивації до праці і влаштування свого життя у 
звітному періоді проведені 83 спеціалізованих семінари. В ході проведення 
таких заходів надаються консультації щодо можливостей професійної і 
соціальної реабілітації в спеціалізованих закладах системи органів соціального 
захисту населення, інших навчальних закладах області, використовуються 
інформаційні відеоматеріали про діяльність ДРУ «Всеукраїнський центр 
комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» (смт. Лютіж).  

Відповідно до Плану заходів з підготовки та відзначення у 2018 році 
Міжнародного Дня інвалідів обласною службою зайнятості було заплановано 
та проведено 61 захід, а саме: семінари для окремих категорій громадян, в тому 
числі за участю інвалідів, дні відкритих дверей ЦЗ, міні-ярмарки вакансій, 
круглі столи для осіб з обмеженими можливостями, тренінги «Відчуй себе 
впевнено», виїзна акція до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та 
інші. Участь в зазначених заходах взяли 947 інвалідів, з них 740 – незайнятих 
осіб. Інформацію про заходи з відзначення Міжнародного дня інвалідів було 
розміщено в журналах «Соціальний захист», «Людина і праця», газеті «Час 
Київщини» та Інтернет-порталі державної служби зайнятості.  

Для забезпечення дієвої співпраці з підприємствами, установами та 
організаціями щодо працевлаштування інвалідів після здобуття ними професії у 
центрах професійної реабілітації інвалідів в базових центрах зайнятості 
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проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями під час 
проведення семінарів, робочих засідань «круглих столів», виробничих нарад, 
тощо з метою пошуку найоптимальніших механізмів працевлаштування 
безробітних осіб з інвалідністю, підборі підходящої роботи, адаптації робочих 
функцій та робочого місця під індивідуальні потреби та можливості конкретної 
особи. 

 
27. Удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення 
ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку 

відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики 
 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372-р 
затверджено перелік з 14 інвестиційних проектів (10 перехідних об'єктів, 
4 нових), що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та співфінансування 
місцевих бюджетів на загальну суму 214034,0  тис.грн, з них кошти ДФРР – 
197766,5 тис.грн (131844,3 тис.грн – загальний фонд, 65922,2 тис.грн – 
спеціальний фонд, у тому числі 20497,4 тис.грн - залишок коштів спеціального 
фонду станом на 01.01.2018), місцевих бюджетів – 16267,5 тис. гривень.  

У повному обсязі реалізовано 2 проекти, зокрема завершено будівництво 
ДНЗ у с. Фурси Білоцерківського району (кошти ДФРР – 5089,7 тис.грн, 
місцевих бюджетів – 565,7 тис.грн) та Пластового вишкільного центру в 
м. Буча (кошти ДФРР – 10975,1 тис. гривень).  

Всього касові видатки за 2018 рік становлять 165578,8 тис.грн, з них кошти 
ДФРР – 149636,8 тис. грн, співфінансування місцевих бюджетів – 15942,0 тис. 
гривень. З урахуванням того, що кошти ДФРР були доведені без спеціального 
фонду, відсоток використання коштів ДФРР склав 98,2% (касові видатки за 
2017 рік за рахунок коштів ДФРР склали 89005,1 тис. грн, співфінансування 
місцевих бюджетів – 21178,3 тис. гривень). 

 
30. Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 
з питань державного управління регіональним розвитком 

 
Протягом 2018 року у Київській області впроваджено дві професійні 

програми з питань державного управління регіональним розвитком державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, навчання за якими 
тривало 72 академічні години. До професійних програм були включені 
семінари з наступних тем: 

- «Бенчмаркінг розвитку територій. Формування та управління іміджем та 
репутацією населеного пункту»; 

- «Можливості та шляхи підвищення рівня інвестування в економіку 
Київської області»; 
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- «Про розвиток МСП (малого та середнього підприємництва) в Київській 
області»; 

- «Практичні аспекти децентралізація на місцевому рівні»; 
- «Практичне застосування проектного менеджменту»; 
- «Проектний менеджмент та оцінка діяльності проектної команди»; 
- «Стратегічне планування в умовах децентралізації»; 
- «Формування та виконання місцевих бюджетів. Децентралізація місцевих 

фінансів та створення об’єднаних територіальних громад»; 
- «Підготовка інноваційних проектів для розвитку села»; 
- «Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Київській області»; 
- «Особливості проектів державно-приватного партнерства в Україні. 

Підготовка проектної пропозиції до ДФРР»; 
- «Бюджетно-податкова політика України та особливості формування і 

використання місцевих бюджетів». 
Загалом протягом 2018 року пройшли навчання 412 державних службовців 

та 198 посадових осіб місцевого самоврядування. 



Додаток 1

тих, що діють з 
початку виконання 

завдання

тих, що 
затверджені у 
звітному періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

прогнозоване 
значення 
індикатора

фактичне значення 
індикатора

відхилення 
(+/-)

Підвищення рівня 
конкуренто-
спроможності регіонів

3. Створення умов для активізації співпраці 
між суб’єктами підприємництва та закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти і 
закладами вищої освіти

2018-2020 роки - - - - - - Кількість 
профорієн-
таційних заходів 
у закладах 
освіти, одиниць

933 1209 +276 Виконано -

Кількість 
укладених 
договорів з 
підприємствами 
на підготовку 
робітничих 
кадрів

300 303 +3 Виконано -

Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і 
просторовий розвиток

15. Розроблення містобудівної документації 
на регіональному та місцевому рівні

2018-2020 роки Обласна програма 
забезпечення 
містобудівною 
документацією на 
2016-2020 роки, 
затверджена 
рішенням 
Київської 
обласної ради від 
07.06.2016 №130-
05-VII (зі змінами)

- 0,2 0,2 0,2 0,2 Забезпечено 
містобудівною 
документацією 
регіонального 
рівня (схемами 
планування 
територій) і  
місцевого рівня 
(детальними 
планами 
територій за 
межами 
населених 
пунктів) 

5 5 0 Виконано -

Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і 
просторовий розвиток

17. Розвиток комплексної системи 
національно-патріотичного виховання 
відповідно до ціннісних орієнтирів та 
індикаторів ефективності реалізації заходів 
згідно з Указом Президента України від 13 
жовтня 2015 р. № 580 “Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки”

2018-2020 роки Програма 
національно-
патріотичного 
виховання в 
Київській області 
на 2017-2020 
роки, затверджена 
рішенням 
Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №316-
14-VІІ

- 3,9 3,9 3,9 3,9 Кількість 
заходів 
національно-
патріотичного 
спрямування, 
одиниць

30 73 +43 Виконано -

0,08 0,08 0,08 0,08 Кількість 
заходів 
військово-
патріотичного 
виховання, 
одиниць

7 16 +9 Виконано -

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання 

завдання (з поясненням 
причини їх виникнення 

та зазначенням 
механізму вирішення)

 назва, дата та номер рішення про 
реалізацію програми (проекту) 
регіонального розвитку, що 
реалізується в рамках заходу 

Стан виконання 
завдання (з 
порівняльною 

оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)

фактично профінансований 
обсяг коштів за програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується 
в рамках заходу, млн грн

Індикатори результативності виконання завдання

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується в 
рамках заходу, млн грн

Звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року у Київській області за 2018 рік

Найменування 
завдання Стратегії

Найменування заходу

Дата початку/ 
завершення 
здійснення 
заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання






