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1.1. Якісна 
освіта для всіх

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.1.1.1. Освітній 
простір

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджети 
громад

852,7 852,7 852,7 852,7 852,7 852,7 1. Заклади освіти меблями та 
обладнанням забезпечено

кабінет 50 32 -18 Виконується.                                                             Модернізовано 
матеріально-технічнону базу закладів загальної середньої 
освіти та закладів дошкільної освіти. У Фастівський академічний 
ліцей № 9 передано комплект обладнання для створення та 
забезпечення обладнанням лабораторій роботехніки та 
програмування. До ЗЗСО  області організованим підвезенням 
охоплено 8,3 тис. школярів із 144 населених пунктів.

1.1. Якісна 
освіта для всіх

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.1.1.2 Будівництво 
закладів освіти

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджети 
громад

369 189,0 156 402,5 156 402,5 2 428,5 369 189,0 2 428,5 1.Будівництво, капітальний 
ремонт та реконструкція 
закладів освіти проведено

об'єкт 20 0 -20 Виконується.
У І кварталі 2021 року сформовано переліки об’єктів і заходів з 
будівництва, реконструкції та ремонту закладів освіти на 2021 
рік, до яких включено 20 об'єктів, з них: 13 заходів планується 
фінансувати в межах Програми будівництва, реконструкції та 
ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2021-
2023 роки за рахунок коштів обласного бюджету та коштів 
співфінансування з місцевих бюджетів (затверджено рішенням 
Київської обласної ради від 24.12.2020 № 038-01-VІІІ), 1 захід - 
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів 
розвитку громад та територій, 6 заходів - за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку (18.02.2021  
погоджено Міжвідомчою комісією з оцінки відповідності 
інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2021 році).

1.1. Якісна 
освіта для всіх

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.1.2.1 Освіта 
дорослих

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджети 
громад

39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 1. Курси підвищення 
фахової кваліфікації 
проведено

од. 390 101 -289 Виконується.                                                                              У І 
кварталі 2021 року відкрито 3 навчально-практичні центри на 
базі Білоцерківського вищого професійного училища 
будівництва та сервісу за професіями «Кухар» та «Кондитер», 
на базі Переяслав-Хмельницького центру професійно-технічної 
освіти – за професіями «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» і «Електромонтер з 
ремонту вторинної комутації та зв’язку», на базі 
Білоцерківського професійного ліцею – за професією «Майстер 
з діагностики та налагодження електронного устаткування 
автомобільних засобів».                                                        Київським 
обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних 
кадрів у січні-березні 2021 року для 1601 освітянина було 
організовано і проведено 101 курс підвищення фахової 
кваліфікації за різними формами навчання. Зважаючи на 
карантинні обмеження, науково-педагогічними працівниками 
інституту додатково було розроблено дистанційні курси із 47 
спеціальностей із використанням платформи «Moodle». У 
звітному періоді дистанційне навчання розпочали 93 педагоги.

1.1. Якісна 
освіта для всіх

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.1.3.1 Цифрова 
трансформація 
освітнього  простору

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджети 
громад

1 384,3 1 384,3 1 384,3 1 384,3 1 384,3 1 384,3 1. Медіатики та інтерактивні 
читальні у закладах освіти 
створео

кабінет 50 10 -40 Виконується.                                                                            Станом на 
01.04.2021 відповідно до проведених замірів швидкості 
інтернету в закладах середньої освіти та аналітичних даних 
щодо наявності волоконно-оптичного підключення швидкісний 
інтернет мають 64,9% населених пунктів області.                                                                                 
                                                  У Фастівській міськиій ТГ придбано 
комплект мультедійного обладнання для оснащення STEAM 
лабораторій. Створено ефективну систему надання електронних 
освітніх послуг з використанням сучасних інформаційних 
технологій, яка включає системи дистанційного навчання.                                                                      
                                                        У Броварській міській ТГ придбано 
інтерактивні комплекси, комп’ютери, ноутбуки, документ-
камери, багатофункціональні пристрої у школи громади.

1.1. Якісна 
освіта для всіх

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.1.4.1 Здорова 
дитина

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджети 
громад

688,1 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 1. Рівень оновлення меню у 
закладах освіти

% 100 25 -75 Випконується.                                                                                У 
школах області розпочинається запровадження 
експериментального курсу «Уроки здорового харчування», а 
саме: «Культура приготування та споживання їжі» для учнів 10-
11 класів та «Ми обираємо здорове харчування» для учнів 8-9 
класів.
Фахівцями 18 закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти для харчування дітей і підлітків розроблено нове меню 
«Здорова їжа щодня», яке протягом звітного періоду 
впроваджено у 280 школах Київщини.                                                    
Оновлено обладнання харчоблоків загальноосвітніх шкіл у 
Броварській міський ТГ.1.1. Якісна 

освіта для всіх
1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.1.5.1 Комплексний 
профорієнтаційний 
проєкт   "My  Profi 
Project"

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджети 
громад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Фестивалі
ПРОФ FEST ОК проведено

од. 132 64 -68 Виконується.                                                                                     У 
рамках  комплексного  профорієнтаційного  проєкту  «My Profi 
Project» у  І кварталі 2021 року, у 24 закладах П(ПТ)О проходив 
молодіжний фестиваль «ПРОФ FESTOK», який проводився за 
допомогою он-лайн технологій. 

Сума вибраних коштів у звітному 
періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів з початку 
реалізації проектів, тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів у  2021 році Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою 
фактично виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання плану 
заходів (з поясненням 
причини їх виникнення та 
зазначенням механізму 
вирішення)

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки

за І квартал 2021 року
Номер та 
найменування  
цілі 
регіональної 
стратегії

Назва програми 
регіонального 
розвитку, що 
реалізується в 
рамках плану заходів

Назва проектів 
регіонального 
розвитку, що 
включені до 
програми регіональ-
ного розвитку

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 
регіону, декількох 
регіонів, частини 
регіону)

Строк реалізації проекту Джерела 
фінансування 
у звітному 
періоді

Фактична сума підписаних договорів 
(контрактів)               у звітному періоді



1.2. Охорона 
здоров′я та 
здоровий спосіб 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.2.1.1. Розвиток 
інфраструктури, 
технічного 
оснащення та 
кадрового 
забезпечення 
закладів охорони 
здоров’я

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет, 
бюджети 
громад

131 961,5 130 837,4 131 908,3 130 837,4 131 908,3 130 837,4 1.Оснащення закладів 
сучасним медичним 
обладнанням 

од. 253 179 -74 Виконується.
Для закладів охорони здоров'я закуплено 179 кисневих 
концентраторів за рахунок коштів обласного бюджету в рамках 
заходів Київської обласної програми «Здоров’я Київщини» на 
2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської обласної 
ради від 24 грудня 2020 року № 044-01-VІІІ.
Закуплено медичне обладнання в Броварській МТГ. У м. Ірпінь 
триває будівництво сучасного Медичного центру   за рахунок  
співфінансування обласного та місцевого бюджетів. Вартість 
реконструкції складає 118 000,0 тис. грн. (проєкт реалізовано на 
85%).

1.2. Охорона 
здоров′я та 
здоровий спосіб 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.2.2.1 Розвиток 
системи екстреної 
медичної допомоги

Київська область 2021-2023 2021 Державний 
бюджет

99 704,0 99 704,0 99 704,0 99 704,0 99 704,0 99 704,0 1. Рухомий склад служби 
екстреної медичної 
допомоги оновлено

од. 65 48 -17 Виконується.
КНП КОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" закуплено 48 спеціалізованих автомобілів.

1.2. Охорона 
здоров′я та 
здоровий спосіб 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.2.3.1 Створення і 
розвиток  служби  
паліативної та 
хоспісної  допомоги

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

2 550,0 2 550,0 1 520,1 1 520,1 1 520,1 1 520,1 1. Заклади системи 
паліативної та хоспісної 
допомоги 
збудовано/реконструювано

од. 2 0 -2 Виконується.
У звітному періоді кошти на реалізацію завдання з обласного 
бюджету не виділялись. Старт реалізації проекту заплановано на 
ІІІ квартал 2021 року за рахунок коштів обласного бюджету в 
рамках заходів Київської обласної програми «Здоров’я 
Київщини» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 044-01-
VІІІ, та інших джерел.                                                                                                                          
                                     
За рахунок коштів бюджету Бориспільської міської ТГ 
проводяться роботи з капітального ремонту будівлі РУОІ "Наш 
дім" імені В.Бондаренко, призначеного для проведення  
симптоматичної терапії для дітей з інвалідністю.

1.2. Охорона 
здоров′я та 
здоровий спосіб 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.2.4.1 Розвиток 
обласного Центру 
телемедичних послуг

Київська область 2021-2023 2021 Державний,  
обласний 
бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Комплекти телемедичного 
обладнання для закладів 
охорони здоров’я Київської 
області придбано

од. 55 0 -55 Виконується.
Старт реалізації проекту заплановано на ІІІ квартал 2021 року за 
рахунок коштів державного та обласного бюджетів.

1.2. Охорона 
здоров′я та 
здоровий спосіб 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.2.6.1 Розвиток 
регіональної 
спортивної 
інфраструктури

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

14 295,5 11 810,7 989,0 989,0 13 370,6 989,0 1.Спортивні обєкти 
(стадіони, майданчики) 
збудовано/реконструйовано

од. 3 0 -3 Виконується.
Проводяться роботи з будівництва мультифункціонального 
майданчика для занять ігровими видами спорту у м. Березань, 
виготовлено проєктно-кошторисну документацію на 
проведення робіт з будівництва стадіону  в Баришівській ТГ, 
капітального ремонту бігових доріжок у м. Яготин.

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.1.1 Створення 
умов для підвищення 
якості та 
доступності 
культурних послуг, 
підвищення якості 
вищої освіти.

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

37 010,0 28 964,3 31 240,5 2 423,7 31 240,5 2 423,7 1. Кількість 
відремонтованих закладів 
культури

од. 15 0 -15 Виконується.
Проводяться підготовчі роботи до капітального ремонту 
бібліотеки, 2-х сільських клубів в Зазимській ТГ, центрального 
будинку культури в м. Ірпінь. В м.Переяслав  створено 
комунальний заклад  «Переяславський центр культури і 
мистецтв», що дозволить збільшити культурно-дозвіллєві 
послуги у клубних закладах, у т.ч. з наданням платних послуг. 

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.1.2 Створення 
Культурного центру 
Павла Чубинського, 
Музею українського 
державного гімну на 
місці садиби Павла 
Чубинського у с. 
Чубинське, 
Бориспільського 
району, Київської 
області

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Кількість відкритих 
культурно-мистецьких 
закладів

од. 1 0 -1 Не виконується.
Проєкт не реалізується у зв'язку з відсутностю фінансування..

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.2.1 Створення 
культурних зон 
відпочинку – арт-
резиденцій

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

3 823,5 0,0 3 823,5 0,0 3 823,5 0,0 1.Кількість відкритих 
культурно-мистецьких 
закладів

од. 1 0 -1 Виконується.
Проводиться роботи з коригування проєкту "Реконструкція 
площі П. Запорожця в м. Біла Церква Київської області" в зв’язку 
з додатковими обсягами робіт.

Технічне завдання 
потребує виключення 
через відсутність 
зацікавлених 
стейкхолдерів

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.2.2  Створення 
умов для розвитку 
бібліотек як 
соціокультурних та 
інформаційних 
центрів громад з 
якісно новим рівнем 
послуг

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

1 914,0 0,0 540,2 288,7 540,2 288,7 1.Кількість бібліотек, які 
підключено  до мережі 
Інтернет

од. 200 0 -200 Виконується.
В м.Переяслав  створено комунальний заклад «Переяславська 
публічна бібліотека» з форматом діяльності - "Інформаційно-
культурний центр" 

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.3.1 
Паспортизація 
об’єктів нерухомої 
культурної 
спадщини Київької 
області.

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Кількість виготовлених 
облікових документів на 
об’єкти культурної 
спадщини

од. 50 1 -49 Виконується.
Протягом І кварталу 2021 року продовжено проведення 
інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної спадщини в 
окремих містах та районах області. Паспорти і облікові картки 
виготовлено на 1 об’єкті культурної спадщини. Обстеження та 
формування облікової документації здійснено у місті Біла 
Церква.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції



1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.3.2 Реставрація, 
реконструкція 
пам’яток 
архітектури 
Київської області.

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Кількість 
відреставрованих пам’яткок 
культурної спадщини

од. 3 0 -3 Не виконується.
У звітному періоді кошти на реалізацію завдання не виділялись.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.3.3 Вишгород: 
відгомін століть 
крізь призму 
сучасності 
(відтворення та 
презентація 
історико-
культурного та 
мистецького 
надбання)

Вишгородська 
міська ТГ, 
Вишгородський р-
н, Київська область

2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Кількість створених та 
оновлених музейних 
об’єктів

од. 6 0 -6 Не виконується.
У звітному періоді кошти на реалізацію завдання не виділялись.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.4.1 Створення 
економузею ім. 
Ганни Собачко-
Шостак

Баришівська 
селищна ТГ, 
Київська область

2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Створено економузей ім. 
Ганни Собачко-Шостак 

од. 1 0 -1 Не виконується.
У звітному періоді кошти на реалізацію завдання не виділялись.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.4.2. Духовні 
скарби Київщини

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Кількість виявлених та 
зафіксованих елементів
нематеріальної культурної 
спадщини

од. 1 0 -1 Не виконується.
У звітному періоді кошти на реалізацію завдання не виділялись.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.3. Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
збереження і 
популяризація 
культурної 
спадщини

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.3.5.1 Проведення 
міжнародних 
фестивалів 

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кількість проведених 
міжнароднихфестивалів

од. 3 0 -3 Не виконується.
У звітному періоді кошти на реалізацію завдання не виділялись.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

1.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
комунальними 
послугами

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.4.1.1. 
Реконструкція, 
технічне 
переоснащення та 
будівництво нових 
систем 
водопостачання та 
водовідведення

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад,  
небюджетні 
джерела

3 067,2 1 260,8 524,0 524,0 524,0 524,0 1.Cучасне 
енергозберігаюче насосне 
та інше обладнання на 
підприємствах питного 
водопостачання та 
водовідведення  впрваджено

од. 10 1 -9 Виконується.
У звітному періоді здійснено заміну насосно-силового 
обладнання на підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства м.Обухів. Проводяться підготовчі роботи до 
капітального ремонту/реконструкції об'єктів ЖКГ у 
м.Васильків, Зазимській СТГ, Калинівській СТГ, м. Сквирі.

1.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
комунальними 
послугами

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.4.2.1. Підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
проєктів в галузі для 
залучення 
енергосервісних 
компаній

Київська область 2021-2023 2021 Небюджетні 
джерела

0,0 0,0 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0 1. ЕСКО-контракти у 
закладах бюджетної сфери 
укладено

од. 7 0 -7 Не виконується.
 У звітному періоді ЕСКО контракти не укладалися.

1.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
комунальними 
послугами

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.4.2.2 Оптимізація 
структури 
споживання паливно-
енергетичних 
ресурсів, зокрема, 
заміщення 
традиційних видів 
енергоресурсів 
іншими видами.

Київська область 2021-2023 2021 Небюджетні 
джерела

0,0 0,0 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 1. Сонячні електростанції 
(СЕС) збудовано

од. 15 0 -15 Не виконується.
У звітному періоді проєкт не реалізовувався

Відсутність фінансування

1.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
комунальними 
послугами

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.4.3.1 Будівництво 
та реконструкція 
водозабірних та 
каналізаційних 
очисних споруд із 
застосуванням 
новітніх технологій 
та обладнання

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад,  
небюджетні 
джерела

0,0 1 000,0 59 982,0 1 000,0 59 982,0 1 000,0 1.Водозабірні та 
каналізаційні споруди із 
застосуванням новітніх 
технологій і обладнання 
збудовано/реконструйовано 

од. 3 0 -3 Виконується.
Проводиться  робота з виготовлення проєктно-кошторисної 
документації з реконструкції очисних споруд у м. Узин та у м. 
Фастів.

Відсутність фінансування

1.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
комунальними 
послугами

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.4.3.2 
Впровадження 
новітніх технологій 
очищення та 
знезараження питної 
води

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад,  
небюджетні 
джерела

0,0 0,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 1. Новітні технології 
очищення та знезараження 
питної води впроваджено

од. 25 0 -25 Не виконується.
У звітному періоді проєкт не реалізовувався

Відсутність фінансування



1.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
комунальними 
послугами

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.4.3.3 
Термомодернізація/т
ермосанація 
будівель і споруд з 
впровадженням 
сучасних 
енергоефективних 
технологій

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет, 
бюджети 
громад

34 227,3 49,5 69 228,1 0,0 124 217,0 14 409,3 1.Термомодернізацію 
(заміна та установка 
енергозберігаючих вікон і 
дверей, утеплення стін, 
дахів, підвалів тощо) 
об’єктів бюджетної сфери 
проведено

од. 8 0 -8 Виконується.
Проводяться процедури закупівлі. 
Проводяться підготовчі роботи з термомодернізації 2-х 
освітніх закладів у Яготинській ТГ

1.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
комунальними 
послугами

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.4.3.4 Комплексна 
термореновація 
будівель КЗ КОР 
«Київська обласна 
клінічна лікарня» та 
інших комунальних 
закладів КОР із 

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет,  
бюджети 
громад, 
небюджетні 
джерела

0,0 0,0 372 551,0 0,0 372 551,0 0,0 1. Комплексну 
термореновацію Київської 
обласної лікарні проведено

од. 1 0 -1 Виконується.
Виготовлено ТЕО, підготовлено проєкт попередньої Угоди про 
підготовку кредитного фінансування, яка знаходиться на 
розгляді спеціалістів ЄБРР.

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.1.1 Будівництво 
та утворення на базі 
існуючих об’єктів 
інфраструктури 
молодіжних центрів 
(просторів, хабів) 

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1. Молодіжні центри 
(простори, хаби) створено

од. 1 1 0 Виконується.
Протягом звітного періоду Білоцерківською міською радою 
реалізовано проект Комунального закладу Білоцерківської 
міської ради Клубу за місцем проживання «Прометей» зі 
створення Клубу «Молодіжний центр» в межах бюджету 
громадської участі та залучених грантових коштів  (утримання 
– 113,5 тис. грн., програмна діяльність – 60 тис. грн.) 

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.1.2 Забезпечення 
реалізації програми 
«Молодіжний 
працівник» 

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Кількість сертифікованих 
молодіжних праціввників

осіб 0 0 0 Виконується.
Створено актуальну базу молодіжних працівників області. 
Загальна кількість молодіжних працівників – 102.

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.2.1. Проведення 
обласного та 
місцевих конкурсів 
проєктів програм 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

0,0 0,0 41,9 0,0 41,9 0,0 1.Кількість проведених 
конкурсів проєктів програм 
інститутів громадянського 
суспільства

од. 1 1 0 Виконується.
В рамках реалізації Білоцерківською МТГ міського конкурсу 
проєктів у сфері роботи з дітьми та молоддю, розроблених 
інститутами громадянського 
суспільства, проведено  інформаційну кампанію та конкурс, а 
також забезпечено безперервну комунікацію з інститутами 
громадянського суспільства, які здобули перемогу у конкурсі. 
Фінансову підтримку у 2021 році отримають 7 проєктів, 
поданих 5  ІГС.

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.2.2 Розвиток 
єдиної системи 
молодіжної роботи 
та національно-
патріотичного 
виховання молоді, 
впровадження 
проектів 
неформальної 
освіти, 
громадянської 
освіти, 
популяризації 
здорового способу 
життя

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет,  
бюджети 
громад

0,0 0,0 166,1 74,3 166,1 74,3 1.Кількість проведених 
заходів

од. 47 47 0 Виконується.
Протягом звітного періоду проведено 47 онлайн та офлайн 
заходи (онлайн–тренінги в рамках Програми Британської Ради 
«Активні громадяни»; наради «Ефективна організація роботи у 
спортивній, молодіжній та національно-патріотичній сферах» 
(м.Бровари, м.Вишгород); онлайн наради з керівниками та 
представниками молодіжних центрів; онлайн-проєкт «Палітра 
Київщини»; проект «Кольорово» («Coloring») з метою 
розвитку особистих творчих здібностей дітей та молоді; 
проект «ТОП: Твої Обов'язки і Права» з метою підвищення рівня 
правових знань, правової культури та правової поведінки 
молоді; онлайн-проекти «Мисли глобально, дій локально!», «ОК 
(Осьо Київщина)», «Своя. Рідна», «Школа виживання», 
«Патріотичні екскурсії Київщини», «Успішні практики 
національно-патріотичного виховання молоді Київщини» 
тощо).                                      У Білоцерківській МТГ налагоджено 
співпрацю з активною молоддю - при Білоцерківській міській 
раді утворена молодіжна рада, працює міська студентська рада. 
Забезпечено виплату іменної стипендії міського голови у 
розмірі 700 гривень  21 кращому студенту з 7-ми вищих 
навчальних закладів міста за успішне навчання та активну 
участь у громадському житті міста на загальну суму 44 100 
гривень.                                       

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.4.1. Створення 
спеціалізованих  
центрів соціальної 
служби та 
психологічної 
допомоги для сім’ї, 
дітей та молоді, та 
осіб які постраждали 
від різних форм 
насильства, 
дискримінації, 
торгівлі людьми та  
впровадження на 
базі нього послуг 
сімейної медіації

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет,  
бюджети 
громад

0,0 0,0 974,9 872,2 974,9 872,2 1. Об'єкти інфраструктури 
соціальної служби  для 
допомоги   сім’ї, дітей та 
молоді, та осіб які 
постраждали від різних 
форм насильства, 
дискримінації, торгівлі 
людьми створено

од. 6 5 -1 Виконується.
Протягом звітного періоду створено 2 притулки (Узин та 
Ірпінь), 2 мобільні бригади (Бровари і Фастів),  комунальну 
установу «Центр надання соціальних послуг Томашівської 
сільської ради»

0 -1 Виконується.
Розпочато роботи з реалізації проекту "Реконструкція частини 
будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення, по 
вул. Гагаріна, 8-а в м. Бровари Київської області" для 
реабілітації дітей  з інвалідністю (з ДЦП).

1. Басейни для дітей, що 
потребують особливої 

соціальної уваги 
збудовано/реконструйовано 

од. 1882,1Бюджети 
громад

37 202,3 0,0 2 000,0 882,1 2 000,01. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.3.1 
Реконструкція та 
будівництво  
басейнів для дітей, 
особливо для дітей, 
які потребують 
особливої соціальної 
уваги та підтримки,  
дітей з інвалідністю 

Київська область 2021-2023 20211.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей



1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.5.1 Забезпечення 
надання соціальної 
послуги перекладу 
жестовою мовою

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет ,  
небюджетні 
джерела

0,0 0,0 630,0 0,0 630,0 0,0 1. Кількість осіб з 
інвалідністю з вадами 
слуху,  яким надаються 
соціальні послуги

осіб 1100 0 -1100 Не виконується.
У звітному періоді реалізація завдання не здійснювалась

Відсутність фінансування 
з обласного бюджету на 
реалізацію проєкту. 
Необхідно передбачити 
видатки на реалізацію 
проєкту.

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.6.1 Створення та 
функціонування 
сучасної 
інфраструктури 
надання 
адміністративних 
послуг

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний  
бюджети, 
бюджети 
громад,  
небюджетні 
джерела

5 432,1 1 138,9 820,5 820,5 820,5 820,5 1. Центри надання  
адміністративних послуг 
створено

од. 3 0 -3 Виконується.
Отримано обладнання (21 од.) для оснащення ЦНАП в 
Обухівській МТГ  в рамках реалізації проєкту U-LEAD з 
Європою.
Закуплено робочу станцію для оформлення та видачі паспорта в 
Коцюбинській СТГ.
Проведено ремонти приміщень ЦНАП у Фастівській МТГ, 
Томашівській СТГ.

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.6.2. Забезпечення  
 функціонування 
регіонального 
вебпорталу 
адміністративних 
послуг Київської 
області та його 
інтеграція до 
державних 
інформаційних 
ресурсів

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний  
бюджети, 
бюджети 
громад,  
небюджетні 
джерела

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Функціонування 
регіонального вебпорталу 
адміністративних послуг 
Київської області та його 
інтеграція до державних 
інформаційних ресурсів 
забезпечено

од. 1 0 -1 Не виконується.
У звітному періоді реалізація завдання не здійснювалась

1.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.7.1 Розширення 
комплексної системи 
безпекової 
інфраструктури 
«Безпечна 
Київщина»

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

118,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Кількість 
встановлених/підключених 
камер відеоспостереження

од. 36 36 0 Виконується.
Здійснюється погодження місць встановлення відеокамер з 
Головним управлінням Національної поліції в Київській області. 
В черзі на підключення до Системи:  Біла Церква – 94 камери; м. 
Обухів – 18 камер; Борщагівська ОТГ – 66 номерних камер; м. 
Вишневе – 50 камер; смт Тараща – питання щодо прийняття на 
баланс департаменту камер відеоспостереження; с. Гореничі – 3 
номерні камери.
На реалізацію проекту виділено кошти з обласного бюджету в 
сумі 5 млн. грн.  
В Обухівській міській територіальній громаді встановлено 36  
відеокамер в сільській місцевосці та 5 серверів розподіленої 
системи для зберігання та обробки інформації по сільській 
місцевосці, на що виділено кошти з бюджету громади в сумі 
118,1 тис. грн.

Для упорядкування 
процесів інтеграції 
систем 
відеоспостереження, що 
знаходяться в чужому 
володінні до 
Інтегрованої системи 
відеоспостереження та 
відеоаналітики Київської 
області (далі – 
Система)необхідно 
внести зміни до чинного 
Положення про Систему в 
частині визначення 
порядку підключення до 
Системи та відповідно до 
розпорядження голови 1.5. Створення 

умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.7.2 Створення 
підрозділів місцевої 
пожежної охорони 
(Центрів безпеки) в 
районах та 
об’єднаних 
територіальних 
громадах Київської 
області 

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Створено підрозділів 
місцевої пожежної охорони 
(Центрів безпеки) у 
територіальних громадах

од. 5 0 -5 Не виконується.
Проєкт не реалізується у зв'язку з відсутностю фінансування.

1.6. Екологічна 
безпека та 
охорона 
навколишнього 
природного  
середовища

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.6.1.1 Проведення 
інформаційних 
заходів щодо 
впровадження 
роздільного збору 
твердих побутових 
відходів

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

0,0 0,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 1. Інформаційні заходи 
щодо впровадження 
роздільного збору твердих 
побутових відходів 
проведено

од. 4 0 -4 Виконується.
Здійснюються підготовчі роботи для проведення процедур 
держзакупівель (підготовка тендерної документації, 
погодження проєктів договорів) на видання друкованої 
продукції та проведення в області екологічних заходів з 
пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

1.6. Екологічна 
безпека та 
охорона 
навколишнього 
природного  
середовища

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.6.2.1 
Впровадження 
інвестиційних 
проєктів з 
будівництва 
сміттєпереробних 
комплексів

Київська область 2021-2023 2021 Небюджетні 
джерела

0,0 0,0 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 1.Інвестиційний проєкт 
розроблено

од. 1 0 -1 Виконується.
1. Здійснюється розроблення інвестиційного проєкту зі 
створення сміттєпереробного комплексу. 
2. Здійснюються підготовчі роботи за проєктом (розроблення 
тендерної документації, погодження проєктів договорів).

0

1. Надання довгострокових 
та середньо строкових 
пільгових кредитів

кредит 15 0 -150,0 Не виконується.
Проєкт не реалізується у зв'язку з відсутностю фінансування. 

Обласний 
бюджет, 
бюджет 
громади, 
небюджетні 
джерела

2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,01.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.8.2 Забезпечення 
реалізації цільової 
програми підтримки 
індивідуального 
житлового 
будівництва на селі

Київська область 2021-2023 2021

0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконується.
Проєкт не реалізується у зв'язку з відсутностю фінансування.

1. Надання довгострокових 
та середньо строкових 
пільгових кредитів

кредит 0 01.5. Створення 
умов для 
якісного, 
комфортного та 
безпечного 
життя людей

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.5.8.1 Комфортне та 
доступне житло

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджети 
громади, 
небюджетні 
джерела

0,0 0,0



1.6. Екологічна 
безпека та 
охорона 
навколишнього 
природного  
середовища

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.6.3.1 Розширення 
мережі 
автоматизованого 
моніторингу 
атмосферного 
повітря та 
відкритість даних 
щодо його 
поточного стану

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

0,0 0,0 18 500,0 0,0 18 500,0 0,0 1. Автоматизовані 
стаціонарні пости 
моніторингу атмосферного 
повітря встановлено

од. 4 0 -4 Виконується.
1. Подано до Міндовкілля запит про виділення коштів з 
державного бюджету на придбання 2-х стаціонарних постів 
моніторингу атмосферного повітря. Всього на реалізацію 
проекту у 2021-2023 роках планується залучити  62500,0 тис. 
грн.
2.Здійснюються  підготовчі роботи за  проектом  (розроблення 
тендерної документації, погодження проєктів договорів). 

1.6. Екологічна 
безпека та 
охорона 
навколишнього 
природного  
середовища

1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення якості 
життя до 
європейських 
стандартів

1.6.4.1 Збереження 
біологічного і 
відновлення 
ландшафтного 
розмаїття області та 
підвищення рівня 
суспільної 
екологічної 
свідомості

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

329,0 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Нові території та об’єкти 
природно-заповідного 
фонду створено

Од. 7 0 -7 Виконується.
1. У І кварталі 2021 року укладено 2 договори на суму 328,98 
тис. грн. для виготовлення планово-картографічних матеріалів 
проєктованих до заповідання територій та об’єктів природно-
заповідного фонду і виготовлення й встановлення державних 
знаків та аншлагів на територіях та об'єктах природно-
заповідного фонду місцевого значення Київської області. Для 
реалізації проєкту планується залучити у 2021-2023 роках 36 
000,0 тис. грн.
2. Здійснюються  підготовчі роботи за проєктом. 

2.1. Розвиток 
видів 
промислової 
діяльності з 
високою 
доданою 
вартістю

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.1.1.1. Розвиток 
промислових зон в 
Київській області

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Кількість промислових 
зон, на території яких  
реалізуються 
інфраструктурні проєкти 

шт. 2 0 -2 Виконується.
1. В рамках реалізації проєкту Бучанської міської ТГ 
"Облаштування транспортних шляхів для розвитку  
промислової зони та формування медичного кластеру на 
території Бучанської міської ОТГ" розпочато будівництво 
автомобільної дороги комунальної власності між автодорогою 
М-07 Київ-Чоп та вул. Польова у с. Мироцьке.
2. В рамках реалізації проєкту виконавчого комітету 
Фастівської міськради «Активізація розвитку Індустріального 
парку «Фастіндастрі» як ключового елементу промислово-
логістичного кластеру FastIV» подано заяву від 31.03.2021 до 
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 
отримання технічних умов «Про приєднання до електричних 
мереж електроустановок індустріального парку», номер 
3211200000:02:010:040. 

2.1. Розвиток 
видів 
промислової 
діяльності з 
високою 
доданою 
вартістю

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.1.2.1. Організація 
пілот-виробництва 
наноструктурованих 
натуральних 
ароматизаторів на 
основі фруктово-
ягідної ароми та 
пряно-ароматичної 
сировини

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Науковий центр 
дослідження аромату 
створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника..

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.1. Розвиток 
видів 
промислової 
діяльності з 
високою 
доданою 
вартістю

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.1.2.2.Організація 
виробництва 
наноструктурованих  
 їстівних плівок  для 
харчових продуктів 
у цехах малої 
потужності

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Іінноваційні технології 
виробництва 
функціональних харчових 
продуктів на підприємствах 
області впроваджено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника..

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.1. Розвиток 
видів 
промислової 
діяльності з 
високою 
доданою 
вартістю

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.1.2.3. Організація 
виробництва 
cнекової  продукції 
та сухих сніданків з 
використанням 
пророщених зерен

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Іінноваційні технології 
виробництва снеків і сухих 
сніданків  з вдосконаленими 
споживчими якостями  на 
підприємствах області 
впроваджено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника..

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.1. Розвиток 
видів 
промислової 
діяльності з 
високою 
доданою 
вартістю

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.1.3.1. Формування 
регіональної 
інноваційної 
системи та 
інфраструктури 
підтримки 
впровадження на  
промислових 
підприємствах 
Київської області  
технологій 
«Індустрія 4.0»

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Заходи з популяризації 
необхідності впорвадження 
малим та середнім бізнесом 
технологій "Індустрії 4.0" 
проведено

шт. 3 2 -1 Виконується.
1. В  рамках круглих столів від 23.02.2021, 24.03.2021 з  
обговорення можливих сфер смарт-спеціалізації за участю 
представників ОТГ, ГО, науки та бізнесу  представлено доповіді 
експертів  з перспектив впровадження технологій "Індустрії 
4.0" в транспортно-логістичній та харчовій індустрії .

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.2. Розвиток 
високотехнологі
чного 
сільськогосподар
ського 
виробництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.2.1.1. Створення та 
підтримка розвитку 
науково-
технологічного 
парку «Автономне 
електрозабезпечення 
агропідприємств на 
основі 
поновлюваних 
джерел енергії»

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Проєкти з організації 
виробництва 
альтернативного палива та 
підвищення 
енергоефективності на 
промислових 
підприємствах реалізовано 

од. 1 0 -1 Не виконується.
 В  рамках круглого столу від 29.01.2021 «Виробництво 
інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими 
споживчими якостями (функціональна їжа)» у галузі 
«Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів» 
обговорено пропозиції представника Всеукраїнської асоціації 
пекарів  щодо підвищення енергоефективності на 
підприємствах хлібопекарської галузі. 

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції



2.2. Розвиток 
високотехнологі
чного 
сільськогосподар
ського 
виробництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.2.1.2. 
Використання 
потенціалу лісосмуг 
та лісових ділянок 
для виробництва 
продукції з високою 
доданою вартістю, 
закладення плантацій 
енергетичних 
культур

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Плантації енергетичних 
культур в лісосмугах та на 
інших занедбаних землях 
закладено 

га 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.2. Розвиток 
високотехнологі
чного 
сільськогосподар
ського 
виробництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.2.1.3. Цифровізація 
аграрної галузі 
шляхом 
запровадження 
Індустрії 4.0

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Моніторинговий центр з 
електронного контролю 
створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.2. Розвиток 
високотехнологі
чного 
сільськогосподар
ського 
виробництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.2.2.1. Створення 
умов для організації 
переробки молочної 
сировини та 
виробництва нових 
видів 
конкурентоспромож
ної продукції

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Конструкторську 
документацію 
молокопереробного 
обладнання  для малого 
підприємництва розроблено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.2. Розвиток 
високотехнологі
чного 
сільськогосподар
ського 
виробництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.2.2.2. Розвиток 
високоавтоматизован
ого 
агропромислового 
комплексу, зокрема, 
орієнтованого на 
місто Київ

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Мережеву 
інфраструктуру постачання 
товарних партій 
сільськогосподарської 
продукції в торговельні 
мережі створено 

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.3.1.1. Створення 
бізнес-інкубатора в 
Київській області

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Бізнес-інкубатор створено од. 1 0 -1 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.3.1.2. Створення 
мережі центрів 
розвитку 
підприємництва на 
території Київської 
області

Київська область 2021-2023 2021 Державніий, 
обласний 
бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Центри розвитку 
підприємництва створено

од. 7 0 -7 Виконується.
Листом Мінрегіону від 04.01.2021 №7/36.2/19-2 повідомлено, 
що проект "Створення мережі центрів підтримки 
бізнесу/підприємців у Київській області" відібрано за 
результатами конкурсу проєктів регіонального розвитку, які 
можуть  реалізовуватися за рахунок коштів державного 
бюджету, отриманих від ЄС. Протягом звітного періоду 
здійснювалась підготовка до укладення договору з 
Мінрегіоном та підготовка мережі розпорядників бюджетних 
коштів.2.3. Створення 

умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.3.2.1. 
Мікрокредитування 
бізнесу на зворотній 
основі за 
пріоритетними 
напрямами 
інноваційного 
розвитку 
підприємництва на 
конкурсній основі

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Мікрокредит видано од. 0 0 0 Не виконується.
Вказаний проєкт не включений до Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у Київській області на 2019 – 2021 
роки» через відсутність реальної можливості його 
фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

2.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.3.3.1. Створення 
платформи 
покращення 
експортного 

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Платформу для 
експортерів Київської 
області створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

2.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.3.4.1. Підтримка 
інвесторів

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 1,5 598,2 375,0 598,2 375,0 598,2 1. Кількість інвестиційних 
проєктів, що 
супроводжуються АРР 

од. 8 6 -2 Виконується.
Агенцією регіонального розвитку у Київській області 
здійснювався супровід 6 інвестиційних проєктів та двох 
проєктів, пов’язаних зі створенням кластерів, які, наразі, 
перебувають у стадії організаційної підготовки до реалізації.                                                                               
                                                                          Забезпечується 
наповнення інтерактивного порталу інвестиційних 
можливостей Київської області, створеного наприкінці 2020 
року.  Зокрема,  у структуру порталу додано новий розділ – 
«Дайджест грантодавця». 



2.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.3.5.1. Розвиток 
соціального 
підприємництва 

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.  Заходи щодо підтримки 
соціального 
підприємництва проведено.             

од. 5 3 -2 Виконується.   
Агенцією стратегічного розвитку Білої Церкви   розпочато 
новий набір на програму з розвитку бізнес-ідей 
«Преакселератор соціального підприємництва».  23.02.2021 
проведено зустріч з метою презентації мети, цілей та задач 
проєкту «Крила» (Жінки залучені: шлях до зростання та 
економічної безпеки).   25.02.2021 в Центрі розвитку 
підприємництва Переяслав-Хмельницької міськрайонної філії 
Київського обласного центру зайнятості проведено 
інформаційний вебінар для безробітних жінок на тему: «Жінка 
на ринку праці України: пошук можливостей».  На офіційних 
інтернет ресурсах департаменту економіки та цифровізації 
облдержадміністрації (https://www.kyivregioneconomy.com/, 
https://www.facebook.com/ekon.koda) проведено інформаційну 
кампанію для підприємців Київщини шляхом підготовки та 
розміщення відео- та фотоматеріалів, інфографіки щодо  
збільшення соціальної ролі підприємництва.

2.4. Розвиток 
туризму та 
рекреацій

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.4.1.1. Створення та 
підтримка розвитку 
інформаційної 
платформи 
«Київщина 
туристична»

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Кількість послуг з 
підтримки туристичного 
порталу

од. 1 0 -1 Виконується.
У звітному періоді презентовано створений наприкінці 2020 
року «Вебпортал «Мандруй Київщиною» –  онлайн-мапа з 
колекцією 3D-турів найцікавішими місцями Київської області. 
Портал реалізовано на CMS Jam Engine та інтегровано з Google 
Maps API. Сервіс має такі розділи: мапа туристичних пам’яток 
Київщини, 3D-тури цікавими місцями, особистий кабінет. 
Кожний зареєстрований користувач може додати цікаве місце і 
після перевірки інформації адміністратором додана локація 
з’явиться на порталі.

2.4. Розвиток 
туризму та 
рекреацій

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.4.1.2. Створення 
туристичного 
продукту 
«Туристичне 
Полісся»

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Туристичний продукт 
«Туристичне Полісся» 
створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника. проєкт не 
реалізовувався.

2.4. Розвиток 
туризму та 
рекреацій

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.4.2.1.Розвиток 
туризму з 
інклюзивним 
компонентом в ОТГ 
як можливість 
забезпечення 
соціально-
економічної 
стабільності громади

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Пілотний проект розвитку 
туристичного потенціалу в 
територіальній громаді  
створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

2.4. Розвиток 
туризму та 
рекреацій

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.4.2.2. Розвиток 
туристичної 
дестинації «Долина 
двох рік»

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Туристичну дестинацію 
«Долина двох рік» створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

2.4. Розвиток 
туризму та 
рекреацій

2. Підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки 
регіону

2.4.3.1. Формування 
і розвиток мережі 
туристичних 
кластерів Київщини

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Туристичні кластери 
створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

1. Засідання тематичних 
круглих столів/фокус-груп  
проведено                                                                                                                                          

захід 3 2 -1 Виконується.
1. Проведено  засідання у складі представників «наука-бізнес-
влада-громадянське суспільство» за напрямами смарт-
спеціалізації у формі  тематичних  офлайн фокус-груп та 
онлайн круглих столів (29.01.2021 «Виробництво інноваційних 
харчових продуктів з вдосконаленими споживчими якостями 
(функціональна їжа)» у галузі «Виробництво хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів»; 24.03.2021 - 
«Виробництво інноваційних харчових продуктів з 
вдосконаленими споживчими якостями (функціональна їжа) у 
галузі  «Виробництво молочних продуктів»).

2.Кількість субєктів 
регіонального розвитку, які 
взяли участь у заходах

осіб 100 120 20 Виконується.
В засіданнях круглих столів/фокус-груп взяли участь 
представники  бізнесу, науки, вищих навчальних закладів, 
професійних спілок та асоціацій, громадських організацій, 
територіальних громад області.

3.1. Розвиток 
інноваційної 
екосистеми

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей економіки 
(на засадах смарт-
спеціалізації)

3.1.1.2. Створення 
регіонального 
центру 
інноваційного 
розвитку громад

Немішаєвська 
селищна громада, 
Київська область 

2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Регіональний центр 
інноваційного розвитку 
громад створено

шт. 1 0 -1 Виконується.
1. Проект регіонального розвитку "Створення Регіонального 
центру інноваційного розвитку громад" розроблено.

3.1. Розвиток 
інноваційної 
екосистеми

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей економіки 
(на засадах смарт-
спеціалізації)

3.1.2.1. Організація 
венчурного фонду 
AGRITECH&HEALTH
YFOODTECH 
(A&HFT) Venture як 
інвестиційного 
простору для 
розроблення, 
впровадження та 
промоції новітніх 
аграрних і харчових 

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Міжнародні венчурні 
фонди-партнери для 
інвестування в українські 
гранти та StartUps залучено

од. 10 0 -10 Виконується.
1. Здійснюється пошук зацікавлених у реалізації проєкту 
венчурних фондів та стейкхолдерів.

Неспроможність 
ініціатора ТЗ в 
розробленні проєкту 
регіонального розвитку

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,03.1. Розвиток 
інноваційної 
екосистеми

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей економіки 
(на засадах смарт-
спеціалізації)

3.1.1.1. Організація 
та проведення 
процесу 
підприємницького 
відкриття у сферах 
смарт-спеціалізації 
та забезпечення 
розвитку 
інноваційної 
екосистеми 
Київської області

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні



3.1. Розвиток 
інноваційної 
екосистеми

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей економіки 
(на засадах смарт-
спеціалізації)

3.1.2.2. Розроблення 
нових інструментів 
фінансування 
розвитку 
інноваційної 
екосистеми 
Київської області 

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Концепцію створення 
регіональних інноваційних 
фондів Київської області 
розроблено

од. 0 0 0 Виконується. 
1. Здійснюється пошук зацікавлених у реалізації проєкту 
стейкхолдерів.

Технічне завдання 
потребує доопрацювання 
та викладення в новій 
редакції

3.1. Розвиток 
інноваційної 
екосистеми

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей економіки 
(на засадах смарт-
спеціалізації)

3.1.3.1 Створення та 
розвиток Центру 
комерціалізації та 
трансферу сучасних 
агротехнологій на 
базі 
Білоцерківського 
національного 
аграрного 
університету

Білоцерківська  
міська 
територіальна 
громада, Київська 
область

2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Розроблено концепцію 
створення Центру 
комерціалізації та 
трансферу сучасних 
агротехнологій на базі 
Білоцерківського 
національного аграрного 
університету

од. 1 0 -1 Виконується.
1. Здійснюється розроблення проєкту щодо створення 
дослідницького бізнес-центру (ReHub), який стане складовим 
об'єктом  Центру

3.2. Активізація 
наукової та 
інноваційної 
діяльності в 
секторах смарт- 
спеціалізації

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей економіки 
(на засадах смарт-
спеціалізації)

3.2.1.1. Створення та 
розвиток 
регіонального 
інноваційного 
кластеру геномних 
технологій у 
біомедицині та 
сільському 
господарстві

Білоцерківська  
міська 
територіальна 
громада, Київська 
область

2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Концепцію створення  
регіонального 
інноваційного кластеру 
геномних технологій у 
біомедицині та сільському 
господарстві розроблено

од. 1 0 -1 Виконується.
1.Здійснюється пошук зацікавлених у реалізації проєкту 
стейкхолдерів.

3.3. Розвиток 
людського 
капіталу для 
підтримки 
смарт-
спеціалізації 

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей економіки 
(на засадах смарт-
спеціалізації)

3.3.1.1. Формування 
інноваційної 
культури у дітей та 
молоді

Київська область 2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Заходи для молоді  
(нетворкінги, тренінги, 
хакатони тощо) щодо 
створення інноваційного 
продукту проведено

од. 2 1 -1 Виконується. 
1. Проводяться заходи для молоді в рамках діяльності Малої 
академії наук 

4.1. Розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.1.1.1. Розроблення  
містобудівної 
документації-схем 
планування 
територій 
об'єднаних 
територіальних 
громад

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Містобудівною 
документацією 
регіонального рівня -
схемами планування 
територій ОТГ забезпечено

од. 3 0 -3 Не виконується.
 У 2021 році розроблення  проектів схем не відбувалось. Для 
подальшого виконання заходів ініційовано питання 
розроблення проекту змін до бюджетної Програми 
забезпечення містобудівною документацією Київської області 
на 2016-2021 роки (зі змінами).

Фінансування не 
здійснювалось

4.1. Розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.1.1.2. Розроблення 
генеральних планів 
населених пунктів з 
визначенням 
зонування території 
міських і сільських 
поселень

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

382,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 1.Забезпечено 
містобудівною 
документацією місцевого 
рівня -генеральними 
планами н. п.

од. 65 8 -57 Виконується.
1. Органи місцевого самоврядування замовляють розробку 
містобудівної документації (за наявності фінансування). 
2.На засіданнях архітектурно-містобудівної ради при 
департаменті  розглянуто проекти генеральних планів 8 
населених пунктів, за результатами розгляду підготовлено 
протоколи із зауваженнями і пропозиціями по доопрацюванню 
проектів та витяги з них.

4.1. Розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.1.2.1. Створення 
системи 
містобудівного 
кадастру на основі 
сучасних 
геоінформаційних 
технологій.

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Проєкти містобудівної 
документації внесено у базу 
даних містобудівного 
кадастру

од. 14 14 0 Виконується.
Для забезпечення складання та ведення містобудівного кадастру 
і містобудівного моніторингу на території Київської області 
внесені в базу даних матеріали 14 проєктів містобудівної 
документації, оброблено та зареєстровано інформацію щодо:
– топографо-геодезичних вишукувань в М 1:500 для 
проєктування і будівництва 59 об’єктів містобудування;
– топографо-геодезичних вишукувань в М 1:2000 – 5, для 
розробки 2 генеральних планів населених пунктів і 3 детальних 
планів значної за площею території. 

4.1. Розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.1.2.2. Здійснення 
моніторингу 
містобудівної 
діяльності та 
раціональне 
використання 
земельних ресурсів 
для містобудівних 
потреб

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Спеціалізовану 
геоінформаційну систему 
містобудівного 
моніторингу розроблено 

од. 1 0 -1 Не виконується.
У 2021 році заплановано забезпечити:
– розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру та 
містобудівного моніторингу;
– створення наборів базових геопросторових даних ГІС 
містобудівного кадастру; 
– ведення і підтримка системи ГІС містобудівного кадастру та 
містобудівного моніторингу;
– організацію системи захисту інформації та доступу до 
інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Фінансування не 
здійснювалось

4.1. Розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.1.3.1. Відтворення 
агроекологічних 
функцій і 
підвищення 
продуктивності 
радіоактивно 
забруднених грунтів 
Київського Полісся

Поліська, 
Іванківська 
селищні 
територіальні 
громади 
Вишгородського 
району

2021-2023 2021 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Радіологічне обстеження 
земель, що не 
використовуються у 
сільськогосподарському 
виробництвві проведено

тис.га 0 0 0 Не виконується.                                                                                       
Проєкт не розробляється через відсутність замовника



4.1. Розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.1.4.1. Розвиток 
транскордонного 
спвробітництва  та 
створення 
міждержавного 
пункту пропуску 
через державний 
кордон «Вільча-
Олександрівка», 
включаючи 
розбудову його 
інфраструктури

Київська область 2021-2023 2021 Державний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Земельну ділянку для 
будівництва  
Міждержавного пункту 
пропуску через державний 
кордон «Вільча-
Олександрівка» відведено

га 0 0 0 Не виконується.
1.Затверджено план заходів з облаштування пріоритетних 
пунктів пропуску на 2021-2023 роки (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24.03.2021 №246-р), за яким в завданні 
«Будівництво пункту пропуску “Вільча” Київська обласна 
державна адміністрації виступає в частині землевідведення. 
2. У зв’язку з кадровими змінами готується проєкт 
розпорядження голови облдержадміністрації щодо внесення 
змін до складу робочої групи з підготовки пропозицій 
стосовно зміни класифікації міждержавного пункту пропуску 
через державний кордон «Вільча-Олександрівка» та розбудови 
відповідної інфраструктури,  створеної за розпорядженням 
голови КОДА від 04.03.2020 № 123.

1. Будівництво, 
реконструкція, капітальний 
та поточний середній 
ремонти доріг загального 
користування місцевого 
значення проведено

км 28,1 0,0 28,1

2. Капітальний ремонт 
штучних споруд на 
автомобільних дорогах 
загального користування 
мцісцевого значення 
проведено

пог. м. 447,0 0,0 447,0

3. Будівництво, 
реконструкція, капітальній 
та поточний середній 
ремонти вулиць і доріг 
комунальної власності у 
населених пунктах 
проведено

кв.м 58643,3 0,0 58643,3

4.2 Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 
регіону

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.2.1.2 
Експлуатаційне 
утримання 
автомобільних доріг 
загального 
користування 
місцевого значення 
Київської області 

Київська область 2021-2023 2021 Державний 
бюджет

176 610,503 147 566,5 147 566,5 0,0 176 610,503 0,0 1. Послуги з 
експлуатаційного 
утримання автомобільних 
6375,5 км доріг загального 
користування місцевого 
значення надано

% 100,0 0,0 -100,0 Виконується.
Відповідно до укладеного договору від 03.12.2018 № 1-19/20 
«Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення у Київській 
області» ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» надає послуги з 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення Київської області відповідно 
до нормативно-правових актів, норм і стандартів. На 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення Київської області планується 
використати 223 070,7 тис. грн.

4.2 Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 
регіону

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.2.2.1 Капітальний 
ремонт 
шляхопроводу через 
залізничні колії по 
вул.Онікієнка Олега в 
м.Бровари Київської 
області

Київська область 2021-2023 2021 Обласний 
бюджет, 
бюджети 
громади

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.Капітальний ремонт 
шляхопроводу через 
залізничні колії по 
вул.Онікієнка Олега в 
м.Бровари Київської області 
проведено

од. 0 0 0 Не виконується.
Управлінням житлово - комунального господарства Броварської 
міської ради проводиться корегування проєктно кошторисної 
документації по проєкту «Капітальний ремонт шляхопроводу 
через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари 
Київської області

4.2 Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 
регіону

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.2.2.2. Науково-
методичне 
забезпечення 
формування 
транспортно- 
логістичного 
кластеру як 
інституту 
регіонального 
розвитку Київської 

Київська область 2021-2023 2021 Державний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Транспортно-логістичний 
кластер створено

од. 0 0 0 Не виконується.
Проєкт не розробляється через відсутність замовника.

4.2 Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 
регіону

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.2.2.3. Заміна та 
встановлення 
вуличного 
освітлення на 
енергоефективне та 
диспетчеризація

Київська область 2021-2023 2021 Бюджети 
громад

13 677,5 13 677,5 1 505,3 1 505,3 1 505,3 1 505,3 1. Частини мережі 
вуличного освітлення 
реконструйовано / 
капітально відремонтовано

об'єкт 22 4 -18 Виконується.
У І кварталі 2021 року проведено роботи щодо реконструкції 
частини мережі вуличного освітлення у с.Зазим'є (2 об'єкти), 
с.Погреби, с.Розаліївка, продовжуються відповідні роботи 
щодо 18 об'єктів у населених пунктах 7 територіальних громад.

898 172,6 Виконується.
У І кварталі 2021 року сформовано та затверджено 
розпорядженнями голови КОДА від 26 січня 2021 року № 47 та 
від 26 січня 2021 року № 46 переліки об’єктів до яких включено 
52 об'єкта з реконструкції, капітального та поточного 
середнього ремонту автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною 
програмою 3131090.

2021 114 531,1 11 831,74.2 Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 
регіону

11 831,7114 531,14. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.2.1.1. Розвиток 
автомобільних доріг 
Київської області

Київська область 2021-2023 Державний, 
обласний 
бюджети,  
бюджети 
громад

898 172,6



4.2 Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 
регіону

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.2.4.1. Створення 
міжнародного 
аеропорту «Біла 
Церква» з 
мультимодальною 
інфраструктурою 
для вантажних 
перевезень та з 
сучасним центром 
технічного 
обслуговування 
повітряних суден

Київська область 2021-2023 2021 Державний, 
місцевий 
бюджети, 
власні кошти 
підприємств

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Техніко-економічне 
обгрунтування проєкту 
створення Міжнародного 
аеропорту «Біла Церква» з 
мультимодальною 
інфраструктурою 
розроблено

од. 1 0 -1 Не виконується.
Не вирішено питання щодо відведення земельної ділянки для 
реалізації проєкту.

4.2 Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 
регіону

4. Сталий розвиток 
територій населених 
пунктів і громад

4.2.5.1.  Організація 
екологічно чистого 
транспорту на 
території Київської 
області

Київська область 2021-2023 2021 Державний 
бюджет, 
місцеві 
бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Електроавтобуси 
закуплено та введено в 
експлуатацію на маршрутах

од. 0 0 0 Не виконується.
У 2021 році не планується закупівля електроавтобусів.

1 661 021,7 715 932,6 1 399 036,7 261 811,8 2 317 268,8 276 221,1

Перший заступник голови адміністрації Дмитро НАЗАРЕНКО


