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1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.1.1) 
Формування та 
запуск 
Логістичного 
хабу 
«FastLogistic»

Київська область, 
місто Фастів

2018-2020 2019-2020
Київська 
область 

39 919,4 0,0 0,0 0,0 39 919,4 0,0
Будівництво 
контейнерного 
терміналу 

од. 1 0 -1

Проєкт на стадії підготовки до реалізації. 
Вживаються організаційні заходи щодо початку 
будівництва контейнерного терміналу відповідно 
до проєкту, який був презентований у 2019 році у 
Мінінфраструктурі для включення до Плану заходів 
на 2019-2021 роки з реалізації Національної 
транспортної стратегії Украни на період до 2030 
року. 20.07.2020 відбувся земельний аукціон, 
переможцем якого визначено ТОВ "Контейнерний 
термінал Фастів». Під термінал виділено 8,9232 га 
землі в Промзоні Завокзалля, біля залізничної 
станції Фастів-ІІ. 27.07.2020 підписано договір 
оренди землі.

У зв'язку з обмеженими 
можливостями міського 
бюджету м. Фастова у 
звітному періоді кошти 
на реалізацію проєкту  не 
виділялися.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.1.2) 
Будівництво 
Великої кільцевої 
автомобільної 
дороги  навколо 
Києва

Київська область 2018-2020 2019-2020 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.           Реалізація за 9 
місяців 2020 року не здійснювалась.

КОДА не визначено 
замовником з 
проеєтування та 
будівництва ВКАДу

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки 

1.1.1.3) 
Будівництво та 
відновлення 
транспортної 
інфраструктури

Київська область 2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 

обласний, 
інші  місцеві 

бюджети

1 812 822,6 856 462,3 856 462,3 362 671,7 1 812 822,6 1 030 831,8
Ремонт об'єктів 
дорожнього 
господарства

од 164 90 -74

Проєкт на стадії реалізації. Розпорядженням 
голови Київської ОДА від 02.03.2020 № 112 
схвалено  Перелік  об’єктів будівництва, 
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 у 2020 році, до якого включено 152 
заходи. Розпорядженням голови Київської ОДА від 
10.06.2020 №261 затверджено Перелік об’єктів з 
реконструкції, капітального та поточного 
середнього ремонтів автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених пунктах 
за рахунок залишку невикористаних у минулих 
роках коштів, який утворився станом на 01.01.2020 у 
спеціальному фонді обласного бюджету, субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених пунктах 
на 2020 рік, до якого включено 12 заходів. В межах 
зазначеного напрямку у звітному періоді 
розпочато/продовжено дорожньо-будівельні та 
ремонтні роботи на 164 дорогах та вулицях 
населених пунктів області, з них виконано в повному 
обсязі 90 проєктів (82 вулиць та доріг комунальної 
власності, 8 доріг загального користування 
місцевого значення).

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
за 9 місяців 2020 року

Номер та 
наймену-вання 

цілі регіо-
нальної 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

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів з 
початку реалізації проектів, 

тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів у  2020 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)



1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.1.4).Створення 
комунального 
транспортного 
підприємства

Київська область 2018-2020 2019-2020 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Створено 
комунальне 
транспортне 
підприємство       

шт 0 0 0

Проєкт на стадії підготовки.    Проєкт не розробленний 
через відсутність 
замовника.. Відсутні  
пропозиції щодо 
орієнтовних обсягів 
фінансових витрат, 
пов'язаних із створенням 
автопідприємства з 
відповідним економічним 
обґрунтуванням.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.2.1) Розробка 
техніко-
економічного 
обґрунтування 
проектів 
будівництва 
індустріальних 
парків 

Київська область 2018 2018
місцевий 
бюджет

850,0 - - - 850,0 850,0 - - - - -

Проєкт реалізований у 2018 році.         Розробленно 
техніко-економічне обґрунтування проєкту 
будівництва індустріального парку "ФастІндастрі" 
(м. Фастів)

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.3.1) 
Будівництво, 
реконструкція 
тваринницьких 
комплексів (ферм) 
із застосуванням 
новітніх 
технологій 

                                       
с. Вороньків 

Бориспільського 
району,

с. Гайворон  
Володарського  

району.
     

2018-2020 2018-2020

Кошти 
приватних 
партнерів у 
рамках ДПП,
інші джерела

764 500,0 0,0 0,0 0,0 764 500,0 388 000,0
Кількість 
об'єктів

об'єкт 3 0 -3

Проєкт на стадії реалізації. У зв'язку із складним 
фінансовим станом сільгосп підприємств не 
здійснюється реалізація інветиційних проєктів щодо 
реконструкцій приміщень тваринницьких 
комплексів у с. Вороньків Бориспільського району,
с. Гайворон  Володарського  району. Разом з тим, 
завершується будівництво
свинокомплексу СП ТОВ «Нива Переяславщини» у с. 
Яблуневе Баришівського району, другої черги 
молочного комплексу ТДВ «Терезине» у с. Вільна 
Тарасівка Білоцерківського району, другої черги 
тваринницького комплексу з виробництва молока 
ТОВ «Аграрний інвестиційний союз» у с. Бовкун 
Таращанського району 

Довготривала процедура 
оформлення дозвільних 
документів на 
будівництво 
тваринницьких комплексів           

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.4.1) Розробка 
техніко-
економічного 
обґрунтування 
розташування 
територій для 
створення 
підприємств з 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
альтернативних 
видів палива  

Київська область 2018-2020 2018-2020
Власні кошти 
підприємства

214 362,4 0,0 0,0 0,0 214 362,4 214 362,4

Кількість 
об'єктів з 
виробництва 
енергії з 
використанням 
відновлюваних 
джерел енергії 
та 
альтернативних 
видів палива

од. 2 0 -2

Проєкт на стадії реалізації. Продовжується робота 
щодо:
- створення біогазового  комплексу з виробництва 
електроенергії з біогазу потужністю 2,57 МВт на 
території Калитянської ОТГ (І-й етап – будівництво 
біоенергетичного комплексу зі спільним 
виробництвом тепла та електроенергії, ІІ-й етап – 
очищення біогазу до якості природного отримання 
побічного продукту СО2 харчової якості, осушення 
дігестату (високоякісне органічне добриво) та 
продаж), основні інвестори: ТОВ «Про-Енерджі», 
голландська компанія HoStbv, сума інвестицій 7,06 
млн євро
(з довідки соцеконом будівництво ще не завершене)                                                       
- будівництво комплексу з переробки біомаси в 
біогаз потужністю 1,5 МВт ТОВ «Аграрна 
Компанія» на території Фурсівської ОТГ для 
виробництва електронної та теплової енергії у 
межах Пищиківського старостинського округу

Складна  і довготривала 
процедура оформлення 
дозвільних документів

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.4.2) Створення 
споживчих 
енергетичних 
кооперативів

Київська область 2018-2020 2019-2020
Кошти 

приватних 
інвесторів

5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2
Кількість 
створених 
кооперативів         

од. 0 0 0

Проєкт реалізований у 2019 році.  У   м. Славутич 
реалізовано пілотний проєкт щодо створення 
споживчого енергетичного кооперативу "Сонячне 
місто". Збудовано три дахові фотоелектричні 
станції і належать кооперативу «Сонячне Місто».
21.02.2020 НКРЕКП видано кооперативу ліцензію на 
право провадження господарської діяльності з 
виробництва електричної енергії (Постанова 
НКРЕКП № 457 від 21.02.2020).

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.4.3) 
Спорудження 
мережі сонячних 
фотоелектричних 
електростанцій     

Переяслав-
Хмельницький, 
Миронівський, 
Богуславський, 

Сквирський, 
Таращанський, 

Тетіївський райони 
Київської області

2018-2020 2019-2020
Кошти 

приватних 
інвесторів

2 605 000,0 0,0 0,0 0,0 2 284 000,0 2 284 000,0
Введення у дію 
сонячних 
електростанцій

об'єкт 7 5 -2

Проєкт на стадії реалізації. Завершено 
будівництво 5 сонячних електростанцій   
«Бориспіль» ТОВ «Промінь Енерго» (м. Бориспіль) 
та «Богуслав-3» і «Добробуд Енерджі» (м. 
Богуслав), ТОВ «ГОПАК» (с.Городище-
Пустоварівське Володарського району), норвежської 
компанії NorskSolarAS (Калитянська ОТГ).                                      
Продовжується будівництво 2 сонячних 
електростанцій на території Тетіївської ОТГ,  та у с. 
Лобачів Володарського району.                                                



1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.5.1) 
Організація 
Інституту 
публічного 
адміністрування, 
місцевого 
розвитку та 
самоврядування

Київська область 2018-2020 2019-2020 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.                 Для 
представників органів місцевого самоврядування  
проводяться  окремі семінари і навчання у центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфіка ції 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій при Київській 
облдержадміністрації.

1.2. Зростання 
конкурентоспро
можності 
економіки 
периферійних 
районів

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.2.1.1) 
Розроблення 
стратегічних 
планів розвитку 
об’єднаних 
територіальних 
громад Київської 
області

Київська область 2018-2020 2018-2020
Міжнародна 

технічна 
допомога

10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

Кількість  
затверджених 
стратегічних 
планів розвитку

од. 6 0 -6

Проєкт на стадії реалізації. Продовжується робота 
щодо розроблення стратегії розвитку ОТГ. Вже 
затвердженно стратегії розвитку 11 ОТГ, на стадії 
розроблення знаходиться 13 проєктів стратегій 
розвитку територій ОТГ.

1.2. Зростання 
конкурентоспро
можності 
економіки 
периферійних 
районів

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.2.1.2) 
Проведення 
щорічного 
Економічного 
форуму в 
Київській області

Київська область 2018-2020 2018-2020
Місцеві 

бюджети
1 990,0 0,0 0,0 0,0 1 990,0 150,0 Форум од. 1 0 -1

Проєкт на стадії реалізації. Запланований на 
вересеь 2020 року  Міжнародний інвестиційний  
форум не проводився у зв'язку із карантинними 
обмеженнями.                                                За період 
реалізації проєкту у 2018 році у м.Біла Церкві було 
проведено Регіональний Форум "Київщина 
Інвестиційна: конкуренція за інвестиційні ресурси", 
організатором якого виступила Агенція 
стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки 
Мінінфрастуктури України, Київської 
облдержадміністрації, Білоцерківської міської 
ради, UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion 
Office.                                              

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.3.1.1) Створення 
мережі коворкінг-
центрів в 
Київській області

Об’єднані 
територіальні 

громади області
2018-2020 2019-2020

Власні кошти 
суб'єктів 

підприємниць
кої діяльності

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.                      У м. 
Вишневе, КиєвоСвятошинського району у 2019 році 
створено коворкінг центр "Smart Coworking" на 30 
робочих місць. Інформаця щодо фінансування 
відсутня.

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.3.1.2) Створення 
інноваційного 
індустріального 
бізнес-парку в м. 
Славутич та  
бізнес-центру 
«FastDevelopment
» у м. Фастів

Київська область 2018-2020 2018-2020

Місцеві 
бюджети, 
грантові 

кошти ЄС

26 691,3 6 248,5 9 064,1 9 064,1 29 506,9 19 064,1
Кількість 
об'єктів

од. 2 0 -2

Проєкт на стадії реалізації.       Відповідно до 
концепції створення інноваційного індустріального 
бізнес-парку у м. Славутич, яку затверджено 
рішенням Славутицької міської ради у 2019 році, 
здійснюються завершувальні роботи щодо 
реконструкції частини будівлі «Виробничого 
корпусу дорожньо-експлуатаційної дільниці» під 
інноваційний індустріальний бізнес-парк.

Не вирішенно питання 
фінансування проєкту 
створення бізнес-центру 
«FastDevelopment» у м. 
Фастів  

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.3.3.1) 
Підвищення 
експортного 
потенціалу 
місцевих 
виробників через 
їх залучення до 
виставково-
ярмаркової 
діяльності, участі 
у форумах, бізнес-
зустрічах за 
кордоном

Київська область 2018-2020 2018-2020
Власні кошти 
підприємств

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 198,0

Кількість  
виставково-
ярмаркових 
заходів в яких 
взяли участь 
підприємства 
області

од. 7 0 -7

Проєкт на стадії реалізації. У звязку з 
карантинними обмеженнями запровадженими 
урядом через поширення захворюваності на 
короновірус підприємства області не брали участі у 
виставково-ярмаркових заходах  

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.1.1) «Долина 
двох рік» - план 
розвитку туризму 
територіальних 
громад 
(Бобрицька, 
Забірська, 
Княжицька, 
Музичанська 
сільради) на 2018 
– 2020 роки

Київська область: 
Києво-

Святошинський, 
Васильківський, 
Макарівський 

райони

2018-2020 2019-2020 Невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.У звязку з 
карантинними обмеженнями, запровадженими 
Урядом через поширення захворюваності на 
короновірус, та обмеженими фінансовими 
можливостями місцевих бюджетів, підготовчі 
роботи з розробки проєкту не здійснювались



1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.1.2) Розвиток 
туристичної 
інфраструктури 
по маршруту 
«Золотий вінок 
Київщини»

Київська область 2018-2020 2019-2020 Невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. У звязку з 
карантинними обмеженнями, запровадженими 
Урядом через поширення захворюваності на 
короновірус, та обмеженими фінансовими 
можливостями місцевих бюджетів, підготовчі 
роботи з розробки проєкту не здійснювались

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.1.3) Обласний 
туристичний 
маршрут «Корінь 
нації-мандрівка 
Україною крізь 
віки».

Бориспільський, 
Переяслав-

Хмельницький, 
Яготинський, 

Баришівський, та 
Броварський 

райони Київської 
області

2018-2020 2019-2020
Обласний 
бюджет

99,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0

Реалізація 
проєкту 
створення 
туристичного 
маршруту

од. 1 1 0

Проєкт  реалізовано. Туристичний маршрут 
«Корінь нації-мандрівка Україною крізь віки» став 
складовою частиною проєкту «Патріотичні 
екскурсії Київщиною». До вказаного маршруту  
включені об’єкти Яготинського історичного музею. 
Інформація щодо фіннасування проєкту відсутня

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.1.4) Створення 
Табору вихідного 
дня 
«PrybirskCamp», 
шляхом 
реконструкції 
дитячого садка в 
с.Прибірськ 
Іванківського 
району

Іванківський район 2018-2020 2019-2020 Невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проект на стадії підготовки. Проектно-кошторисна 
документація не 
виготовлена.
Відсутність фінансування 

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.2.1) Розвиток 
велосипедного 
туризму на 
Київщині

Київська область 2018-2020 2019-2020 Нвизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проект на стадії реалізації. 1. В Обухівському 
районі розроблені 3 веломаршрути "Українка-
Трипілля-Халеп’я-Витачів"; "Григорівка-Германівка-
Семенівка"; Нещерів-Безрадичі-Дмитровичі-
Підгірці 2.У Вишгородському районі 
продовжується впровадження унікального 
туристичного проекту «GreenVelo» 3. Здійснені 1-2 
та 3-денні апробації велосипедними маршрутами 
Переяслав-Хмельницьким районом

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.3.1) 
Встановлення 
дорожніх 
вказівників 
європейського 
зразка до 
туристичних 
об’єктів

Київська область 2018-2020 2019-2020 Невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проект на стадії підготовки.  У звязку з 
карантинними обмеженнями, запровадженими 
Урядом через поширення захворюваності на 
короновірус, підготовчі роботи з розробки проєкту 
не здійснювались

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.3.2) Створення 
та промоція 
туристичних 
брендів та бренд-
буків Київської 
області, міст та 
об’єднаних 
територіальних 
громад області

Київська область 2018-2020 2019-2020 Невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проект на стадії підготовки.

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма охорони 
довкілля та 
раціонального 
використання 
природних ресурсів 
Київської області на 
2019-2022 роки

2.1.1.1) 
Підвищення рівня 
інформованості та 
суспільної 
екологічної 
свідомості 

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
фонд охорони 
навколишньог
о природного 
середовища,  
інші джерела

28 841,5 3 853,0 18 000,0 1 846,9 56 000,0 31 098,7
Кількість 
заходів

Од. 14 11 -3

Проєкт на стадії реалізації. Проведено підготовчі 
заходи до провадження природоохоронних акцій та 
розміщено 25 інформаційно-просвітницьких статті 
на сайті департаменту екології та природних 
ресурсів Київської облдержадміністрації. 
Продовжується реалізація проєкту «Проведення 
заходів з озеленення міст і сіл Київської області».

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
Регіональна 
програма розвитку 
природно-
заповідного фонду 
Київської області 
„Київщина 
заповідна” на 2017-
2020 роки

2.1.2.1) 
Збереження та 
відновлення 
біологічного та 
ландшафтного 
розмаїття 

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний та 
місцеві фонди 

охорони 
навколишньог
о природного 
середовища 

25 217,4 8 529,3 10 000,0 3 178,4 30 000,0 14 688,1

Питома вага 
площі 
природно-
заповідного 
фонду

% 11 10,4 Х

Проєкт на стадії реалізації.                              За 
результатами досліджень поруч з ландшафтним 
заказником місцевого значення «Чернинський» 
виявлено цінні території загальною площею 489,4 
га, унікальність яких обумовлена наявністю 
рідкісних рослин, занесених до Червоної книги 
видів флори. Зазначені території було включено до 
меж даного заказника та збільшено його площу на 
489,4 га.

Обмежене фінансування з 
місцевих бюджетів та 
відсутність залучення 
коштів інших джерел. 
Проводились 
організаційні роботи 
щодо проведення 
процедур держзакупівель 



2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
поводження з 
твердими 
побутовими 
відходами у 
Київській області на 
2017-2020 роки

2.1.3.1) 
Впровадження 
роздільного збору 
твердих 
побутових 
відходів та 
встановлення 
сміттєсортувальни
х ліній 

Київська область 2018-2020 2018-2020

Місцеві 
фонди 

охорони 
навколишньог
о природного 

середовища   

18 187,1 1 285,0 4 500,0 645,7 22 500,0 4 724,2

Охопленість 
населення 
роздільним 
збором 
побутових 
відходів 

% 50 49,2 Х

Проєкт на стадії реалізації.                           У 
звітному періоді проводились підготовчі роботи з 
реалізації проєкту у зв’язку з відсутністю 
фінансування. У звітному періоді проводились 
підготовчі роботи з реалізації 5 заходів. У рамках 
заходу «Облаштування контейнерних майданчиків 
для роздільного збору побутових відходів в 
населених пунктах Київської області» за рахунок 
коштів місцевого бюджету м. Переяслав проведено 
реконструкцію майданчику для збору твердо-
побутових відходів на суму 64,1 тис гривень.  

Відсутність фінансування 
у повному обсязі. 
Проводились 
організаційні роботи 
щодо проведення 
процедур держзакупівель  

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
Обласна цільова 
програма розвитку 
водного 
господарства та 
екологічного 
оздоровлення 
басейну річки 
Дніпро на період до 
2021 року 

2.1.4.1) 
Оздоровлення та 
відновлення 
водних акваторій 

Київська область 2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 

обласний та 
місцеві фонди 

охорони 
навколиш- 

нього 
природного 
середовища, 

позабюджетні 
кошти

73 750,7 0,0 40 000,0 0,0 25 000,0 56 684,9
Кількість 
заходів

од. 8 0 -8

Проєкт на стадії реалізації.                 У звітному 
періоді проводились підготовчі роботи з реалізації 
проєкту у зв’язку з відсутністю фінансування. З 
метою виконання заходів вищевказаної Програми за 
9 місяців цього року проводились підготовчі 
роботи з реалізації 3 заходів (розроблення 
технічних завдань, тендерної документації тощо), у 
рамках яких передбачено реалізувати 8 проєктів, які 
увійшли до переліку природоохоронних заходів на 
2020 рік, що фінансуються за рахунок коштів 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, затвердженого рішенням 
Київської обласної ради від 19.12.2019 № 768-32-
VІІ (зі змінами від 22.06.2020 №870-35-VІІ). 

Відсутність фінансування  

2.2. Підготовка 
населення до 
життя та 
діяльності в 
умовах 
економіки, що 
змінюється

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.1) Освіта 
дорослих

Київська область 2018-2020 2018-2020

Місцеві 
бюджети, 
державний 

бюджет 
(ДФРР, інші 

бюджетні 
програми)

21 850,0 0,0 0,0 0,0 21 850,0 21 850,0

Кількість 
інформаційно-
ресурсних 
центрів 

НПЦ 24 22 -2

Проєкт на стадії реалізації .                        На базі 
ЗП(ПТ)О функціонують 11 навчально-практичних 
центрів за галузевим спрямуванням (у звітному 
періоді 2019 року – 7 навчально-практичних 
центрів за галузевим  спрямуванням), 22 сучасні 
інформаційно-ресурсні центри, один з яких 
відкрито у січні поточного року на базі 
Білоцерківського коледжу сервісу  за професією 
«швачка», «кравець».
До кінця 2020 року заплановано створення центрів 
освіти дорослих у закладах фахової передвищої та 
професійної (професійно-технічної) освіти у 
Ржищівському індустріально-педагогічному 
коледжі, Білоцерківському професійному ліцеї та 
Богуславському центрі професійно-технічної 
освіти.

2.2. Підготовка 
населення до 
життя та 
діяльності в 
умовах 
економіки, що 
змінюється

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.2) Нова 
українська школа – 
простір для 
реалізації 
можливостей

Київська область 2018-2020 2018-2020

обласний 
бюджет, 
освітня 

субвенція з 
держа вного 
бюджету на 

НУШ 

191 815,7 0,0 11 902,0 0,0 203 717,7 191 815,7

Забезпечення 
закладів освіти            
сучаним 
технічним 
обладнанням та    
меблями      

кількість 
закладів

50 0 -50

Проєкт на стадії реалізації.  У 2020 році 
заплановано забезпечити меблями 32 навчальні 
кабінети  ЗЗСО, що працюють за Концепцією  «Нова 
українська школа»;   23 навчальні кабінети - 
комп’ютерним та мультимедійним обладнанням; 
придбати 30 комплектів сучасних меблів,  50 од. 
техніки; створити 14 сучасних кабінетів технологій, 
19 сучасних медіатек. Область має найбільшу 
мережу закладів освіти, в яких здійснюється 
апробація нового Державного стандарту початкової 
освіти: 60 ЗЗСО (4 – на всеукраїнському рівні, 56 – 
на регіональному рівні), 82 педагогічних 
працівники, 1713 учнів.

2.2. Підготовка 
населення до 
життя та 
діяльності в 
умовах 
економіки, що 
змінюється

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.3) 
Інклюзивна освіта

Київська область 2018-2020 2018-2019

обласний 
бюджет, 
освітня 

субвенція з 
держа вного 
бюджету на 

НУШ

104 921,2 0,0 0,0 0,0 104 921,2 104 921,2

Кількість дітей 
з ООП на 
інклюзивному 
навчанні в ЗДО 
та ЗЗСО 

осіб 938 2034 1096

Проєкт на стадії реалізації.         Протягом звітного 
періоду 2020 року в області розширено мережу 
закладів з інклюзивною освітою на 72 заклади, з яких 
41 ЗЗСО, та 31 ЗДО. Всього в області станом на 
01.07.2020 функціонує 506 закладів освіти з 
інклюзивним навчанням та вихованням, з них 358 – 
ЗЗСО та 148 – ЗДО. Інклюзивною освітою охоплено 
2034 дітей, що на 965 дітей більше порівняно з 
аналогічним періодом минулого року. У ЗССО 
створено 153 ресурсні кімнати ( у І півріччі 2019 
року - 94). У звітному періоді почав функціонувати 
мобільний інклюзивно-ресурсний центр у м. Біла 
Церква. 



2.2. Підготовка 
населення до 
життя та 
діяльності в 
умовах 
економіки, що 
змінюється

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.2.1) 
Самоврядування 
дітей та учнівської 
молоді Київщини

Київська область 2018-2020 2018-2020
Місцевий 
бюджет

190,7 0,0 400,0 0,0 190,7 590,7

Кількість 
органів 
самоврядування 
дітей 
Київщини, яких 
долучено до 
діяльності  в 
обласній раді 

од. 5 2 -3

Проєкт на стадії реалізації. У рамках зазначеного 
проєкту в області функціонує 54 органи учнівського 
самоврядування. Протягом звітного періоду  
реалізовано 10 проєктів, при 5 запланованих, у 
рамках яких проведено 18 заходів з лідерами 
органів учнівського самоврядування області, 
зокрема: шкіл лідерів учнівського самоврядування – 
1, зборів лідерів – 1, тренінгів – 5,  акцій – 5, 
челенджів – 4, квестів – 2. 

2.2. Підготовка 
населення до 
життя та 
діяльності в 
умовах 
економіки, що 
змінюється

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма створення 
геоінформаційної 
системи веденння 
містобудівного 
кадастру та 
містобудівного 
моніторингу 
Київської області на 
2017-2021 роки

2.2.3.1)Cтворення 
офіційного веб-
ресурсу відкритих 
даних Київської 
обласної 
державної 
адміністрації

Київська область 2018-2020 2018-2020
Обласний  
бюджет

4 476,0 0,0 0,0 0,0 4 476,0 4 476,0

Створення 
офіційного веб-

ресурсу 
відкритих 

даних

од. 1 0 -1

Проєкт на стадії реалізації. У зв'язку зі змінами в 
законодавстві проєкт договору на створення веб-
ресурсу проходить процес погодження з 
Міністерством цифрової трансформації

2.2. Підготовка 
населення до 
життя та 
діяльності в 
умовах 
економіки, що 
змінюється

2. Висока якість 
життя людини

2.2.3.2) 
Стимулювання 
подальшого 
процесу 
добровільного 
об’єднання 
територіальних 
громад

Київська область 2018-2020 2018-2020
Місцеві 

бюджети
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кількість 
новостворених 
ОТГ

од 45 0 -45

Проєкт на стадії реалізації.                 В області 
станом на 01.10.2020 утворено 25 об’єднаних 
територіальних громад (далі – ОТГ), 24% від 
загальної чисельності населення Київщини. Площа 
охоплення ОТГ становить 19,3% території області. 
За 9 місяців 2020 року розпорядженнями голови 
Київської обласної державної адміністрації 
затверджено 5 висновків щодо відповідності 
Конституції та законам України проєктів рішень про 
добровільне приєднання до територіальної громади 
міста обласного значення, а саме, приєднання до 
міст Ірпінь, Буча та Обухів. 

2.2. Підготовка 
населення до 
життя та 
діяльності в 
умовах 
економіки, що 
змінюється

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016 – 2020 роки 

2.2.4.1) 
Модернізація та 
осучаснення 
будівель, 
приміщень 
центрів надання 
адміністративних 
послуг, утворених 
в Київській області Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний, 
місцеві 

бюджети
14 508,7 2 533,0 2 533,0 0,0 14 514,3 13 325,5

Проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції 
приміщень 
ЦНАП

од 2 0 -2

Проєкт на стадії реалізації.                    У рамках 
Програми будівництва, реконструкції та ремонту 
об’єктів інфраструктури Київської області на 2016– 
2020 роки  (затверджено рішенням Київської 
обласної ради від 21.01.2020 № 823-33-VII) 
заплановано будівництво 2 ЦНАПІВ за рахунок 
коштів обласного бюджету та коштів 
співфінансування з місцевих бюджетів.

Узвітному періоді 2020 р. 
кошти в обласному 
бюджеті на фінансування 
заходу Програми 
будівництва, 
реконструкції та ремонту 
об’єктів інфраструктури 
Київської області на 
2016– 2020 роки було 
затверджено рішенням 
КОР від 22.06.2020, що 
унеможливило 
фінансування будівництва 
вказаних об'єктів

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.1.1) Створення 
мережі 
Соціальних 
лабораторій в 
Київській області Київська область 2018-2020 2019-2020 Відсутні 1 471,7 0,0 810,8 0,0 1 471,7 876,5

Капітальний 
ремонт системи 

приміщення 
Молодіжного 

центру

од. 1 1 0

Проєкт  в стадії реалізації. Виконані роботи з 
капітального ремонту приміщення Молодіжного 
центру у м. Фастів, у якому передбачено 
розміщення соціальної лабораторії для реалізації 
молодіжних соціальних проєктів. У зв'зяку із 
карантинними обмеженнями відкриття центру 
відбулося онлайн 10.11.2020.  



2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.1.2) 
Формування 
здорового 
способу життя у 
молоді Київської 
області

Київська область 2018-2020 2019-2020
Небюджетні 

кошти
102000,0 0 0 0 102000,0 102000,0

Кількість 
проведення 
заходів для 

популяризації 
безпечного 

способу життя 

кількість 
заходів

45 5 -40

Проєкт на стадії реалізації.                 Для 
популяризації безпечного способу життя та 
культури здоров’я серед молоді спільно з КЗ КОР 
«Київський обласний молодіжний центр» у містах, 
районах та ОТГ області проведено 18 локальних 
тренінгів та семінарів: «Молодь: Можливості. 
Виклики. Мотивація.», «Маю право», 
«Медіаграмотність та медіабезпека». У зв'язку із 
карантинними обмеженнями було проведено такі 
онлайн-проєкти: онлайн-гутірку «Захисна маска за 5 
хвилин», онлайн-трансляцію «Надзвичайний і 
воєнний стан. Екстрена валізка. Евакуація», гутірку з 
кросфіту.     Проведено семінари «Репродуктивне 
здоров’я та сімейні цінності» в рамках соціального 
молодіжного проекту «Думай!» (м. Тараща, м. 
Переяслав);
З 27 квітня по 31 травня – Молодіжний соціальний 
онлайн-проєкт «Думай» на сторінках у соцмережах 
Faсebook та Instagram 

 У звязку з карантинними 
обмеженнями, 
запровадженими Урядом 
через поширення 
захворюваності на 
короновірус, більшість 
заходів проєкту не 
здійснювались

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
комплексна програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.2.1) 
Реорганізація 
медичних закладів  
Госпітальних 
округів Київської 
області: 
Білоцерківський 
госпітальний 
округ, 
Васильківський  
госпітальний 
округ, 
Лівобережний 
госпітальний 
округ, 
Бородянський 
госпітальний 
округ в Лікарні 
Інтенсивного 
Лікування ІІ рівня

Госпітальні округи 
Київської області: 
Білоцерківський 

госпітальний округ, 
Васильківський  

госпітальний округ, 
Лівобережний 

госпітальний округ, 
Бородянський 

госпітальний округ

2018-2020 2018-2019

Місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 
бюджетні 
програми)

4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 - - - - -

Проєкт реалізований у 2019 році. Прийнято 
рішення про реорганізацію в КПН 40 закладів 
некомерційних підприємств, закладів охорони 
здоров'я вторинного рівня

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма "Надання 
медичної допомоги 
постраждалим з 
політравмою" на 
2018-2020 роки

2.3.2.2) Створення 
12 центрів 
політравми, що 
розташовані 
поблизу доріг 
державного 
значення.

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети 

275 000,0 0,0 0,0 0,0 275 000,0 275 000,0

Кількість 
створених 
центрів 
політравми

од. 12 0 -12

Проєкт на стадії підготовки.           Реалізація 
проєкту за 9 місяців 2020 року не здійснювалась. 

Фінансування заходів 
Київської обласної 
програми "Надання 
медичної допомоги 
постраждалим з 
політравмою" на 2018-
2020 роки не передбачено 
обласним бюджетом 
Київської області на 2020 
рік

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини.  
Київська обласна 
комплексна програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.2.3) Створення 
Санітарної Авіації

Київська область 2018-2020 2019-2020
Державний 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 1 0 -1

Проєкт на стадії підготовки.            Реалізація 
проєкту за 9 місяців 2020 року не здійснювалась. 

Фінансування у 2020 році 
вказаного заходу не 
передбачено Київською 
обласною програмою 
"Здоровя Київщини" на 
2018-2020 роки 

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини.   
Київська обласна 
комплексна програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.2.4) Створення 
служби 
паліативної  та 
хоспісної 
допомоги – 
виїздні паліативні 
бригади

Київська область 2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.           Підготовчі 
роботи щодо розроблення проєкту за 9 місяців 2020 
року не здійснювались.                

Фінансування у 2020 році 
вказаного заходу не 
передбачено Київською 
обласною програмою 
"Здоровя Київщини" на 
2018-2020 роки 



2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини.   
Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки

2.3.3.1) 
Підвищення якості 
надання 
соціальних послуг, 
проведення 
енергетичного 
аудиту та 
енергетичного 
менеджменту 
будівель 
інтернатних 
установ

Білоцерківський 
психоневрологічни

й інтернат, 
Білоцерківський 

дитячий будинок-
інтернат (м.Біла 

Церква), 
Бородянський 

психоневрологічни
й інтернат з 

геріатричний 
пансіонат 

(Бородянський 
район).

2018-2019 2018-2019
Місцеві 

бюджети
5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 410,0

Кількіть 
інтернатних 
установ, в яких 
проведено 
енергетичні 
аудити

од. 3 0 -3

 Проєкт на стадії реалізації.    Реалізація проєктуза 
9 місяців 2020 року не здійснювалась.       

Через обмежені фінансові 
можливості міцевих 
бюджетів заходи щодо 
реалізації проєкту не 
здійснювались 

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.3.2) Доступна 
та якісна хоспісна 
допомога 
населенню міста 
Біла Церква та 
прилеглих 
районів, ОТГ.

м. Біла Церква 
Київської області, 
прилеглі райони та 

ОТГ

2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту „Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.1) 
Багатофункціонал
ьні спортивні 
майданчики зі 
штучним 
покриттям, 
спеціальним та 
тренажерним 
обладнанням на 
території 
Київської області

Київська область 2018-2020 2019-2020

Державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети

51 832,5 18 950,0 18 950,0 18 950,0 65 912,6 51 832,5

Кількість 
введених у дію 
спортивних 
майданчиків з 
штучним 
покриттям та 
тренажерним 
обладненням

Од. 70 68 -2

Проєкт на стадії реалізації. У звітному періоді 
відкрито 8 майданчиків для Workout зі штучним 
газоном та тренажерним обладнанням, а саме: у с. 
Студеники (Студениківська сільська об’єднана 
територіальна громада), с. Гоголів (Броварський 
район), с. Жукин (Вишгородський район), с. Озерна 
(Білоцерківський район), с. Стайки (Кагарлицький 
район), с. Потік (Миронівський район), а також у 
селах Іванівка та Красилівка (Ставищенський район).

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

2.3.4.2) Розвиток 
інфраструктури 
для занять 
водними видами 
спорту Київська область 2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.   Фінансування у 2020 
році вказаного заходу не передбачено Київською 
обласною програмою "Київщина спортивна" на 
2017-2020 роки               

Відсутність затвердженої 
проєктно-кошторисної 
документації на 
будівництво спортивних 
споруд для занять 
водними видами спорту.

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

2.3.4.3) 
Реконструкція 
бази олімпійської 
підготовки - 
навчально-
спортивного 
комплексу КЗ КОР 
"Київська обласна 
школа вищої 
спортивної 
майстерності"

Київська область 2018-2020 2019-2020
                

Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Виготовлення 
проєктно-
кошторисну 
документацію 
на 
реконструкцію 
об'єкту

од. 0 0 0

Проєкт на стадії підготовки.   Фінансування у 2020 
році вказаного заходу не передбачено Київською 
обласною програмою "Київщина спортивна" на 
2017-2020 роки   

Через обмежені 
можливості обласного 
бюджету Київської 
області фінансування 
заходів обласної 
програми "Київщина 
спортивна" на 2017-2020 
роки у І півріччі 2020 
року не здійснювалось

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту „Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.4) Спортивні 
стадіони та 
футбольні поля зі 
штучним 
покриттям на 
території 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020
Обласний 
бюджет

48 982,2 0,0 0,0 0,0 48 982,2 48 982,2

Кількість 
футбольних 
полів зі 
штучним 
покриттям

од. 7 4 -3

Проєкт на стадії реалізації. Закінчуються монтажні 
роботи та облаштування трьох повнорозмірних 
футбольних полів зі штучним покриттям.                            

Відсутнє фінансування з 
обласного бюджету

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту „Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.5) 
Біатлонний та 
лижний стадіон у 
м. Тетіїв

Київська область 2018-2020 2019-2020
                 

Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Виготовлення 
проєктнокошто
рисну 
документацію 
на 
реконструкцію 
об'єкту

од. 0 0 0

Проєкт на стадії підготовки.               У зв'язку з 
обмеженими можливостями обласного бюджету  
захід Програми "Київщина спортивна" на 2017-
2020 роки щодо фінансування заходу щодо     
виготовлення  проєктно-кошторисної документації 
на будівництво біатлонного стадіону в м. Тетіїв  не 
здійснювалося.



2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

2.3.4.6) Навчально-
тренувальний 
комплекс зимових 
видів спорту у 
місті Вишгород

Київська область, 
Вишгородський 

район, м.Вишгород 
2018-2020 2019-2020

                 
Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Виготовлення 
проєктнокошто
рисну 
документацію 
на 
реконструкцію 
об'єкту

од. 0 0 0

Проєкт на стадії підготовки.               У зв'язку з 
обмеженими можливостями обласного бюджету  
захід Програми "Київщина спортивна" на 2017-
2020 роки  щодо     виготовлення  проєктно-
кошторисної документації на будівництво 
навчально-тренувального комплексу зимових видів 
спорту у місті Вишгород не фінансувався.

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.5.1) 
Проведення 
щорічного 
обласного 
фестивалю 
творчості дітей з 
особливими 
потребами «Повір 
у себе»

Київська область 2018-2020 2019-2019
Обласний 
бюджет

984,6 902,2 904,5 902,2 984,6 984,6
Проведенно 
фестиваль

од. 1 0 -1

Проєкт реаліовано. З 26 вересня – по 1 жовтня 2020 
року службою у справах дітей та сім'ї 
облдержадміністрації проведено фестиваль для 
дітей з особливими потребами  «Повір у себе – 
2020". Учасниками фестивалю стали 130 дітей з 
особливими потребами від 7 до 17 років (20 з яких 
приймали участь в супроводі дорослих 
(пересуваються за допомогою візків)), представники 
усіх регіонів Київської області – лауреати районних 
та міських фестивалів, які мають досягнення у 
творчості та прагнуть вдосконалити свої вміння та 
навички.
Мета фестивалю -  сприяти самовизначенню, 
самореалізації та успішній інтеграції дітей з 
особливими потребами у суспільство, привернути 
увагу громадськості до їх проблем

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.5.2) Спорт для 
дітей з 
особливими 
потребами та з 
інвалідністю.

м. Біла Церква та 
Білоцерківський 

район
2018-2020 2019-2020 Невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки.                       

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.5.3) Створення 
Березанського 
міського центру 
комплексної 
реабілітації

Березанська 
об’єднана 

територіальна 
громада

2018-2020 2019-2020
Бюджет 

Березанської 
ОТГ

5 249,1 0,0 0,0 0,0 5 249,1 5 249,1
Створено центр 
комплексної 
реабілітації 

шт 1 1 0

Проєкт реалізовано. Центр комплексної 
реабілітації відкрито в 2019 році. 

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
комплексна програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.6.1) Створення 
КНП "Київський 
обласний 
перинатальний 
центр"

Київська область 2018-2020 2019-2020
Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащення 
медичним 

обладнанням 
КПН

од. - - -

Проєкт реалізовано. У грудні 2019 року створено 
КНП "Київський обласний перинатальний центр". У 
2020 році проведено тендери щодо закупівлі 
медичного обладанання для оснащення центру

Щаслива родина  
успішна

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
комплексна програма 
„Щаслива родина-
успішна країна” до 
2022 року

2.3.7.1) Створення 
двох Київських 
обласних центрів 
правового захисту 
та соціальної 
підтримки дітей

Київська область 2018-2020 2019-2020
Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

.Проєкт на стадії підготовки Проектна ідея не була 
реалізована у зв’язку з 
відсутністю 
фінансування.

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
комплексна програма 
„Щаслива родина-
успішна країна” до 
2022 року

2.3.7.2) Створення 
та забезпечення 
функціонування 
двох обласних 
стаціонарних 
закладів з надання 
допомоги жінкам 
та дітям, які 
постраждали від 
насильства

Київська область 2018-2020 2019-2020
Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії реалізації. За фінансової 
підтримки  благодійної організації «Конвіктус 
Україна» у Васильківському районі відкрито перший 
у Київській області комунальний заклад для осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі на 20 місць. До кінця 
2020 року в області заплановано відкриття двох 
притулків для осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та насильства за ознакою статті 
(відділення Київського обласного центру соціально-
психологічної допомоги) в містах Узин та Ірпінь.

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини.  
Програма „Питна 
вода Київщини на 
2017-2020 роки”

2.4.1.1) Докорінне 
покращення 
якісної питної 
води із 
впровадженням 
інноваційних 
технологій

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний, 
місцевий 

бюджети, інші 
небюджетні 

джерела 

392 295,8 44 926,7 129 300,0 44 926,7 247 619,2 131 287,7

Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції 
систем 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства

од. 43 19 -24

Проєкт на стадії реалізації.



2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки

2.4.2.1) Перехід до 
енергоефективног
о та 
енергоощадного 
використання і 
споживання 
енергоресурсів із 
впровадженням 
інноваційних 
технологій

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет та 

інші місцеві 
бюджети,  

небюджетні 
джерела

350 990,6 80 324,8 287 600,0 80 324,8 558 265,8 350 990,6

Впровадження 
заходів з 
енергоефективн
ості

од. 200 98 -102

Проєкт на стадії реалізації. Виконано 98 заходів з 
термомодернізації об'єктів бюджетної сфери, а 
саме: розроблено ТЕО на проведення комплексної 
термомодернізації будівель КЗ КОР «Київська 
обласна клінічна лікарня» та інших комунальних 
закладів КОР, виконувався капітальний ремонт дахів 
і горищ, заміна вікон на енергозберігаючі та 
утеплення фасаду будівель, проведення 
енергетичних аудитів в закладах бюджетної сфери.

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки

2.4.2.2) Сприяння  
залученню  
інвестицій в 
енергоефективніст
ь громадських 
будівель Київської 
області

Київська область 2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет та 

інші місцеві 
бюджети

27 100,0 0,0 13 200,0 13 200,0 28 699,3 13 200,0

Енергомодерні
зація 
бюджетних 
закладів за 
рахунок коштів 
інвесторів

од 6 6 0

Проєкт на стадії реалізації. У звітному періоді 
укладено 6 енергосервісних договорів.

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки

2.4.2.3) 
Компенсація 
відсоткової ставки 
по банківським 
кредитам ЕСКО-
компаніям за 
умови надання 
послуг 
енергосервісу 
бюджетним 
закладам Київської 
області

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет та 

інші місцеві 
бюджети

3 500,0 0,0 3 000,0 0,0 6 500,0 2 482,9

Кількість ОСББ 
та ЖБК, яким 
відшкодована 
частина 
кредиту на 
здійснення 
заходів з  
енергозбережен
ня

од 18 0 -18

Проєкт на стадії реалізації. Рішенням сесії 
Київської обласної ради від 19 грудня 2019 №781-
32-VII внесено зміни до Програми 
енергозбереження (підвищення енергоефективності) 
Київської області на 2017-2020 роки, де, зокрема, 
передбачено 3 млн грн на відшкодування частини 
кредитів, залучених  ОСББ та ЖБК для впровадження 
енергоефективних заходів. Протягом звітного 
періоду кошти на зазначені цілі не виділялись.

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області 
на 2016-2020 роки

2.5.1.1) Підтримка 
функціонування 
закладів культури 
Київської області

Населені пункти 
Київської області 
(с. Пустоварівка 

Сквирського 
району, с. 
Горобіївка 

Сквирського 
району, смт 
Баришівка 

Баришівський 
район)

2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, інші 

місцеві 
бюджети, 

ДФРР

30 094,5 0,0 0,0 0,0 27 540,5 18 445,7

Кількість 
закладів 
культури, в яких 
проведено 
капітальний 
ремонт

од. 3 0 -3

Проєкт на стадії реалізації. Фінансування проєкту 
у звітному періоді 2020 року не здійснювалось.

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма підтримки 
і розвитку 
театрального та 
музичного 
мистецтва Київської 
області на 2016-2020 
роки 

2.5.2.1) 
Забезпечення 
музичними 
інструментами 
мистецькі школи 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018
Місцеві 

бюджети
інші джерела

1 744,0 0,0 2 000,0 0,0 4 250,0 1 744,0

Кількість 
мистецьких 
шкіл, для яких 
придбано 
музичні 
інструменти

од. 36 18 -18

Проєкт на стадії реалізації.  Музичні інструменти 
для 18 мистецьких шкіл придбано за рахунок 
спонсорської допомоги

У зв'язку з обмеженими 
можливостями обласного 
бюджету  заходи 
Програми підтримки і 
розвитку театрального та 
музичного мистецтва 
Київської області на 2016-
2020 роки щодо 
придбання музичних 
інструментів для 
мистецьких шкіл заходи 
не здійснювалися

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

2. Висока якість 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
                  

Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Створення 
культурного 
центу

од. 0 0 0

Проєкт на стадії реалізації. Після завершення 
процедури торгів 
підрядник відмовився від 
виконання робіт по 
будівництву Центру

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

2. Висока якість 
життя людини               
Програма 
національно-
патріотичного 
виховання в 
Київській області на 
2017-2020 роки

2.5.3.2) 
Міжнародний 
фестиваль кіно та 
урбаністики «86» 
у місті Славутич м. Славутич 2018-2020 2018-2020

Місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 
бюджетні 

програми), 
інші джерела

5 308,4 0,0 0,0 0,0 5 142,6 3 981,7
Проведено 
фестиваль

од. 1 0 -1

Проєкт на стадії реалізації. Підготовка проведення 
фестивалю у ІІІ кварталі 2020 року не проводиться у 
зв'язку із рішенням його організаторів взяти твору 
відпустку та епідеміологічною ситуацією 
повязаною із  COVID 19



2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

Програма 
національно-
патріотичного 
виховання в 
Київській області на 
2017-2020 роки

2.5.3.3) Пластовий 
вишкільний центр

Київська область 2018 2018

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 
бюджетні 

програми), 
інші джерела

60 700,0 - - - 60 700,0 60 700,0 - - - - -

Проєкт реалізовано в 2018 році.  Заклад здійснює 
освітній та методичний супровід соціалізації та 
самореалізації молоді, сприяння її життєвому 
самовизначенню, інтелектуальному, моральному, 
духовному розвитку, реалізації творчого 
потенціалу, формування лідерських навичок, 
впровадження та розвиток неформальної освіти, 
виховання і змістовне дозвілля дітей та молоді 
області; підтримка волонтерських проектів.

-

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

2. Висока якість 
життя людини

2.5.4.1) 
Організація та 
проведення 
щорічного 
фестивалю 
«Чорнобиль 
Ренесанс» Іванківський район 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет, 
місцевий 

бюджет, інші 
джерела

400,0 0,0 200,0 0,0 600,0 207,5 фестиваль од. 1 0 -1

Проєкт на стадії реалізації. Підготовка для 
проведення фестивалю у ІІІ кварталі 2020 року не 
здійснюється. 

У звязку з карантинними 
обмеженнями, 
запровадженими Урядом 
через поширення 
захворюваності на 
короновірус, та 
обмеженими фінансовими 
можливостями місцевих 
бюджетів не визначена 
дата проведення 
фестивалю 

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

2. Висока якість 
життя людини.      
Програма розвитку 
творчого потенціалу 
та культурного 
простору Київської 
області на 2017-2020 
роки

2.5.4.2) Обласний 
фестиваль 
національних 
спільнот 
«Київщина-сузір’я 
злагоди»

Київська область 2018-2020 2018-2020
Позабюджетні 

кошти
650,0 0,0 0,0 0,0 630,0 630,0

Кількість 
учасників

од.. 1000 0 -1000

Проєкт на стадії реалізації. Підготовка для 
проведення фестивалю у ІІІ кварталі 2020 року не 
здійснюється. 

У звязку з карантинними 
обмеженнями, 
запровадженими Урядом 
через поширення 
захворюваності на 
короновірус, та 
обмеженими фінансовими 
можливостями місцевих 
бюджетів не визначена 
дата проведення 
фестивалю 

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Комплексна 
програма "Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області на 
2018-2020 роки 

3.1.1.1) Створення 
та підтримка 
сімейних ферм, 
особистих 
селянських та 
фермерських 
господарств, їх 
об’єднань, 
особливо таких, 
які працюють в 
інноваційних 
напрямах 
створення 
ланцюгів доданої 
вартості

Київська область 2018-2020 2018-2020 Невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

Проєкт на стадії підготовки.

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Комплексна 
програма "Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області на 
2018-2020 роки 

3.1.1.2) Створення 
та розвиток 
риборозводного 
кластеру 
«Аквакультура 
Київщини»

Київська область 
(Проєкт 

реалізувається в 
Сквирському, 

Білоцерківському 
районах)

2018-2020 2018-2020

ДФРР,кошти 
інвестора та 

КП «Розвиток 
аквакультури 
Красноліської 

сільської 
ради»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Створено 
кластер

од. 0 0 0

Проєкт на стадії підготовки. В селі Красноліси 
розпочато підготовчі роботи по інвестиційному 
проєкту «Міжрегіональний центр аквакультури». 
Учасники проєкту: ТОВ «Сквираплемрибгосп»; 
«Розвиток аквакультури Красноліської сільської 
ради», Білоцерківський НАУ, ДАПР КОДА, Сквирська 
РДА

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Комплексна 
програма "Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області на 
2018-2020 роки 

3.1.3.1) Розвиток 
органічного 
ягідництва у 
Київській області.

Київська область 2018-2020 2018-2020

Державний  
бюджет, 

власні кошти 
підприємств

27 540,1 0,0 0,0 0,0 25 875,3 25 714,7
Отримання 
Сертифікату 
Organic

од. 1 1 0

Проєкт реалізовано у фермерському господарстві 
"Стариця" (с.Мала Стариця) Бориспільського 
району. Отримано Сертифікат Organic  



3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Комплексна 
програма "Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області" на 
2018-2020 роки

3.1.4.1) Розвиток 
сільськогосподарс
ької 
обслуговуючої 
кооперації

Київська область 2018-2020 2018-2020 

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети, 
позабюджетні 

кошти

0,0 - - - - -
Кількість 
створених 
робочих місць

0 0 0 0

Проєкт на стадії підгготовки.

3.2. Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2019 роки

3.2.3.1) 
Будівництво, 
реконструкція та 
капітальний 
ремонт закладів 
освіти

Київська область 2018-2020 2018-2020 

обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 

місцевих 
бюджетів, 

кошти ДФРР, 
субвенція з 
державного 

бюджету 

874 051,7 228 861,3 228 861,3 100 861,3 720 174,8 506 984,4

Проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
ПКД закладів 
освіти

од 48 0 -48

Проєкт на стадії реалізації. Узвітному періоді 
2020 року сформовано переліки об’єктів і заходів з 
будівництва, реконструкції та ремонту закладів 
освіти на 2020 рік, до яких включено 48 об'єктів. 
Заходи планується фінансувати в межах Програми 
будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури Київської області на 2016 – 2020 
роки за рахунок коштів обласного бюджету та 
коштів співфінансування з місцевих бюджетів, 
коштів Державного фонду регіонального розвитку 
(ДФРР). 
У звітному періоді було розпочато/продовжено 
роботу з реалізації  22 проєктів будівництва, що 
були розпочаті у минулих роках.

Фактичне надходження 
коштів ДФРР припадає на 
ІІ півріччя, що значно 
уповільнює реалізацію 
заходів

3.2. Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2019 роки

3.2.3.2) 
Будівництво, 
реконструкція та 
капітальний 
ремонт закладів 
охорони здоров’я

Київська область 2018-2020 2018-2020 

обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 

місцевих 
бюджетів, 

кошти ДФРР, 
субвенція з 
державного 

бюджету 

291 498,4 129 292,5 129 292,5 37 753,0 262 531,9 117 165,2

Проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
ПКД закладів 
охорони 
здоров'я

од 33 4 -29

Проєкт на стадії реалізації.Узвітному періоді 2020 
сформовано переліки об’єктів і заходів з 
будівництва, реконструкції та ремонту закладів 
охорони здоров'я на 2020 рік, які планується 
фінансувати в межах Програми будівництва, 
реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури 
Київської області на 2016-2020 роки за рахунок 
коштів обласного бюджету та коштів 
співфінансування з місцевих бюджетів, коштів ДФРР 
та коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості, до яких включено 33 проєкти. 
Продовжено/розпочато виконання робіт по 27 
об'єктам, в тому числі розробку ПКД по 6 проєктах

Кошти субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток 
системи охорони 
здоров’я у сільській 
місцевості не доведено до 
розпорядника коштів 
нижчого рівня, що значно 
уповільнює реалізацію 
проєктів будівництва

3.2. Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2020 роки

3.2.3.3) 
Будівництво та 
капітальний 
ремонт доріг та 
вулиць населених 
пунктів Київської 
області

Київська область 2018-2020 2018-2020 

Обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 

місцевих 
бюджетів, 

кошти ДФРР, 
субвенція з 
державного 

бюджету 

400 313,6 127 449,2 127 449,2 66 893,8 400 313,6 281 674,4

влаштування 
асфальтобетонн
ого та 
білощебеневого 
покриття

од 106 48 58

Проєкт на стадії реалізації. У звітному періоді 
сформовано переліки об’єктів і заходів з 
будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
дорожнього господарства на 2020 рік, які 
планується фінансувати в межах Програми 
будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури Київської області на 2016-2020 
роки за рахунок коштів обласного бюджету та 
коштів співфінансування з місцевих бюджетів, до 
яких включено 106 об'єктів.Виконано роботи по 48 
проєктах

3.2. Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Програма 
забезпечення 
містобудівною доку-
ментацією Київської 
області на 2016-2020 
роки 

3.2.5.1) 
Забезпечення 
розробки 
містобудівної 
документації 
регіонального 
рівня – схем 
планування 
територій 
об’єднаних 
територіальних 
громад

Території 
створених 

об’єднаних 
територіальних 

громад

2018-2020 2018-2020 
Обласний 
бюджет

4 956,5 0,0 7 900,0 0,0 12 900,0 4 956,5

Кількість 
розроблених 
проектів схем 
планування 
територій ОТГ

проєкт 5 0 -5

Проєкт на стадії реалізації.. За звітний період 
фінансування проєкту не здійснювалося  



3.2. Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Програма 
забезпечення 
містобудівною доку-
ментацією Київської 
області на 2016-2020 
роки 

3.2.5.2) 
Забезпечення 
розробки 
генеральних 
планів населених 
пунктів, як 
основного виду 
містобудівної 
документації на 
місцевому рівні та 
інвестиційних 
програм розвитку 
населених пунктів 
і територій 
периферійних 
районів Київської 
області

Київська область 2018-2020 2018-2020 
Місцеві 

бюджети
9 900,0 0,0 0,0 0,0 9 900,0 9 900,0

Кількість 
розроблених  
генеральних 
планів

проєкт 30 24 -6

Проєкт на стадії реалізації. За звітний період 
організовано проведення 6-ти засідань архітектурно-
містобудівної ради з врахуванням перерви 
внаслідок суворого карантину (в I півріччі 2019 
року - 12), на яких за зверненням місцевих рад і 
райдержадміністрацій, розглянуто проекти 
генеральних планів 21 населеного пункту (в I 
півріччі 2019 року – 35) і 11 детальних планів 
окремих територій (в I півріччі 2019 року – 48), 
крім того в 2019 році розглянуто проекти 5 схем 
планування територій об’єднаних територіальних 
громад (окремих частин території Київської 
області). Для організації розгляду до департаменту 
направлено органами місцевого самоврядування 
проекти генеральних планів 24 населених пунктів та  
райдержадміністраціями – 6 детальних планів 
окремих територій за межами населених пунктів.

3.2. Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Програма створення 
геоінформаційної 
системи ведення 
містобудівного 
кадастру та 
містобудівного 
моніторингу 
Київської області на 
2017-2021 роки

3.2.5.3) Створення 
програмно-
технічного  
комплексу  
геопросторових  
даних 
містобудівного 
кадастру. Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет

0,0 0,0 4 900,0 0,0 9 900,0 4 956,5

Створено 
програмно 
технічний 
комплекс

шт. 1 0 -1

Проєкт на стадії реалізації. У рамках реалізації 
заходів Програми створення геоінформаційної 
системи ведення містобудівного кадастру та 
містобудівного моніторингу Київської області на 
2017-2021 роки (затверджена рішенням Київської 
обласної ради від 19.05.2017 № 284-14-VII зі 
змінами) було підготовлено тендерну документацію 
для проведення процедури закупівлі послуг з 
придбання, встановлення технічного комплексу 
геоінформаційної системи ведення містобудівного 
кадастру та містобудівного моніторингу, а також 
організації системи захисту інформації і доступу 
до інформаційних ресурсів містобудівного 
кадастру.

 Через відсутність 
фінансування заходів 
Програми створення 
геоінформаційної 
системи ведення 
містобудівного кадастру 
та містобудівного 
моніторингу Київської 
області на 2017-2021 
роки роботи з розробки 
програмно-технічного 
комплексу не завершені

3.3. Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

3. Збереження та 
розвиток територій. 

3.3.2.1) Створення 
центру підтримки 
фермерства в 
Іванківському 
районі

Іванківський район 2018-2020 2018-2021

Місцеві 
бюджети,  
державно-
приватне 

партнерство,в
лані кошти 

фермерских 
господарств і 
сільгоспкоопе
ративів, кошти 
міжнародних 
фінансових 
організацій

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. Відсутність замовника на 
розроблення проєкту

3.3. Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

3. Збереження та 
розвиток територій. 

3.3.3.1) Створення 
агротуристичних 
кластерів 
Київщини як 
ланцюгів доданої 
вартості

 Іванківський район, 
Васильківський 

район, Сквирський 
район, 

Макарівський 
район, Яготинський 

район, 
Миронівський 

район, 
Бориспільський 

район, Переяслав-
Хмельницький 

район

2018-2020 2018-2020

Державний 
фонд 

регіонального 
розвитку, 
місцеві 

бюджети, 
кошти 

партерів 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. Відсутність замовника на 
розроблення проєкту



3.3. Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

3. Збереження та 
розвиток територій. 

3.3.4.1) 
Присвоєння 
пункту пропуску 
«Вільча» статусу 
міжнародного

Поліський район, 
Іванівський район, 
Вишгородський 
район

2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кошти 

міжнародних 
фінансових 
організацій

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. Оновлено 
персональний склад міжвідомчої  робочої групи з 
вирішення питання  щодо присвоєння 
міждержавному пункту пропуску "Вільча" статусу 
міжнародного, ініціювано відповідні доручення 
Кабінету Міністрів України. У березні 2020 року 
було проведено засідання вищезазначеної робочої 
групи. .У відповідь на запит робочої групи, станом 
на 25.06.2020, Служба автомобільних доріг у 
Київській області надала розрахунок вартості 
будівництва та реконструкції вищезазначених доріг 
Державна митна служба України готує проєкт 
звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
дозволу на розробку проєкту землевідведення 
міжнародного пункту пропуску «Вільча- 
Олександрівка».                             

ДМС України не 
опрацьовано питання 
передбачення 
фінансування на 
проєктування будівництва 
оновленого пункту 
пропуску, ДАЗВ 
(Мінекоенерго) не 
вирішене питання 
виділення земельної 
ділянки під будівництво 
міжнародного пункту 
пропуску, потребує 
вирішення 
Мінінфраструктури 
питання щодо розбудови 
відповідної 
інфраструктури.

* з урахуванням 2018 року

Заступник голови адміністрації Дмитро НАЗАРЕНКО


