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І. Підстави, методика та процес підготовки Плану заходів з реалізації 

Стратегії, головні розробники 
 

Методологія та організація процесу підготовки Плану заходів з реалізації 
у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки 
(далі - План заходів) визначені відповідними нормативно-правовими актами, 
зокрема: 

- Законом України «Про засади державної регіональної політики» з 
урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року 
(затверджена Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722); 

- Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів 
з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 (зі змінами); 

- наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79 «Про 
затвердження методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів 
з їх реалізації» (зі змінами); 

- рішенням Київської обласної ради від 19 грудня 2019 року № 789-32-VII  
«Про затвердження Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки». 

Підготовка Плану заходів здійснювалась робочою групою з розроблення 
проєктів Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки та Плану 
заходів з її реалізації у 2021-2023 роках (далі – Стратегія та План заходів), 
склад якої затверджено Протоколом розширеного засідання керівного 
комітету із розробки проєктів Стратегії та Плану заходів від 05.09.2019 № 59. 
До складу робочої групи входили представники органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади в області, наукових установ, бізнесу та 
громадських організацій (понад 200 осіб). Члени робочої групи були поділені 
на 19 тематичних підгруп, які очолили керівники відповідних структурних 
підрозділів облдержадміністрації. 

З метою розробки проєкту Плану заходів Київською 
облдержадміністрацією було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених 
суб’єктів регіонального розвитку, що тривав протягом грудня 2019 року. 
Всього до проєкту Плану заходів надійшло майже 300 проєктних ідей, які 
були опрацьовані та трансформовані у технічні завдання тематичними 
підгрупами з розроблення вищевказаних стратегічних документів з 
залученням експертів з різних галузей фахових знань. 

У процесі розробки Плану заходів, технічні завдання були оцінені і 
зібрані в чотири тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і 
доповнення. Проєкт Плану заходів узгоджено з наявними і передбачуваними 
джерелами фінансування і можливостями для реалізації технічних завдань, а 
самі технічні завдання були перевірені на предмет відповідності Державній 
стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.  
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Підготовлений проєкт Плану заходів було розглянуто та схвалено на 

розширеному засіданні керівного комітету та робочої групи з розроблення проєктів 
Стратегії та Плану заходів. 

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко 
використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і 
оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, із врахуванням 
особливостей України. Перелік принципів та інструментів, що були 
використані для визначення сфер втручання, передбачав: 

Партнерство – узгодженість спільних цілей, що досягалася шляхом 
консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, 
освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших 
відповідних зацікавлених сторін. 

Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної 
згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі 
спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а 
також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні 
інтереси. 

Сталість – результат застосування усталених принципів і 
методологічних інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і 
операційних елементів (цілей, заходів, програм). 

Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та 
забезпечення їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних 
заходів. 

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді 
проєктів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів. 

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у 
планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого 
рівня з можливою більшою конкретизацією. 

Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів 
регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки 
регіонального розвитку. 

Субсидіарність – передачі владних повноважень на найнижчий рівень 
управління для найбільш ефективної реалізації. 

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного 
планування розвитку області, що відбувається через залучення широкого кола 
суб’єктів регіонального розвитку області. Окрім відповідальності за 
реалізацію Стратегії, зацікавлені суб’єкти регіонального розвитку також 
братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, а також 
виступатимуть ініціаторами розроблення проєктів регіонального розвитку, 
реалізація яких здійснюватиметься у тому числі і через обласні цільові 
програми. 

Головним розробником Плану заходів є департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації. Партнерами процесу 
підготовки Плану заходів виступили Програма «U-LEAD з Європою», а також 
наукові установи та організації міста Києва та Київської області.  
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На стратегічному рівні мета розвитку Київської області містить чотири 
стратегічні цілі на період 2021-2027 роки. Стратегічні цілі є загальними, тому 
вони залишаються актуальними і властивими визначеним напрямам 
регіонального розвитку після завершення першого програмного циклу, 
розробленого в цьому Плані. Кожна стратегічна ціль (Програма) складається з 
декількох оперативних цілей (напрямів):  
 

Стратегічні цілі (Програми) Оперативні цілі (Напрями) 

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

1.1. Якісна освіта для всіх 

1.2. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя 
людей 
1.3. Розвиток культурного і духовного середовища, 
збереження і популяризація культурної спадщини 
1.4. Забезпечення населення якісними 
комунальними послугами 
1.5. Створення умов для якісного, комфортного 
та безпечного життя людей 
1.6. Екологічна безпека та охорона навколишнього 
природного  середовища 

2. Підвищення 
конкурентоспроможності 
економіки регіону 

2.1. Розвиток видів промислової діяльності з 
високою доданою вартістю 
2.2. Розвиток високотехнологічного 
сільськогосподарського виробництва 
2.3. Створення умов для пріоритетного розвитку 
малого та середнього підприємництва 

2.4. Розвиток туризму та рекреацій 
3. Розвиток інноваційно 
орієнтованих галузей 
економіки (на засадах смарт-
спеціалізації) 

3.1. Розвиток інноваційної екосистеми 

3.2. Активізація наукової та інноваційної 
діяльності в секторах смарт-cпеціалізації 
3.3. Розвиток людського капіталу для підтримки 
смарт-спеціалізації регіону 

4. Сталий розвиток територій 
населених пунктів і громад 

4.1. Розвиток територій в інтересах 
територіальних громад 

4.2 Розвиток дорожньої та транспортної 
інфраструктури регіону 
 

 
Вибір наведених вище операційних цілей (напрямів) ґрунтувався на 

регіональних порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених 
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можливостей розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, 
а також пом’якшення ризиків.  

Впровадження Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки 
здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та 
інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб'єктами регіонального 
розвитку області відповідно до Плану її реалізації та інших обласних програм, 
які випливають із Стратегії, а також рішень органів місцевого самоврядування, 
що приймаються для досягнення стратегічних цілей. 

План заходів з реалізації Стратегії містить Каталог технічних завдань, у 
кожному з яких зазначена його мета, проблема, на вирішення якої воно 
спрямовано, основні завдання та заходи для його реалізації, очікувані 
результати, а також обсяги і джерела фінансування. Вказані технічні завдання 
є основою для розроблення інвестиційних програм (проєктів), спрямованих на 
розвиток регіону.  

Фінансування проєктів регіонального розвитку до технічних завдань 
Плану заходів планується здійснювати за рахунок коштів: 

● Державного Фонду регіонального розвитку; 
● галузевих державних цільових програм та бюджетних програм 

центральних органів виконавчої влади; 
● субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; 
● обласного бюджету (обласних цільових програм); 
● місцевих бюджетів; 
● міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових 

організацій; 
● інвесторів, власних коштів суб’єктів господарювання та громадян; 
● інших джерел, не заборонених законодавством. 
Часові рамки Плану заходів – три роки. Це перший етап реалізації 

Стратегії. 
Проєкти мають базуватись на ощадливому ставленні до навколишнього 

природного середовища, мінімізувати шкоду довкіллю та обмежувати 
забруднення. 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану заходів 
здійснюватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України               
від 11 листопада 2015 року № 932 (зі змінами). Перегляд і оновлення Плану 
заходів передбачається здійснювати за підсумками річного звіту з його 
виконання на основі пропозицій, наданих розробниками проєктів 
регіонального розвитку, у зв’язку з визначенням нових пріоритетних завдань 
та урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку 
з новими цілями розвитку області.  
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2. Програми регіонального розвитку  
 

2.1. Програма 1. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ, 
НАБЛИЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

 
За сучасних умов розвитку економіки загальновизнаним стає розуміння 

того, що основним багатством будь-якої країни є люди, а саме – людський 
потенціал. Звідси ключове завдання будь-якого суспільства – створення умов 
для розкриття та розвитку потенціалу людини. Розвиток людського потенціалу 
є фундаментом для соціально-економічного прогресу суспільства. Створення 
умов для реалізації людського потенціалу обумовлює стратегічний успіх як 
для окремо взятої організації, так і для соціально-економічного зростання 
країни в цілому 

Саме тому діяльність органів державної влади має бути орієнтована на 
покращення якості життя кожного члена суспільства. Це стосується охорони 
природного середовища, що оточує людину, піклування про її здоров’я, 
освіту, культурний розвиток, умови проживання, якісні комунальні та 
соціальні послуги, комфортне урбаністичне середовище та багато інших 
складових, що входять до поняття якості життя. 

Програма 1 складається з шести напрямів: 
1.1. Якісна освіта для всіх 
1.2. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей 
1.3. Розвиток культурного і духовного середовища, збереження і 

популяризація культурної спадщини 
1.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами 
1.5. Створення умов для якісного, комфортного та безпечного життя 

людей 
1.6. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного  

середовища. 
 

2.1.1. Актуальні проблеми та потреби 
 

Напрям 1.1 Якісна освіта для всіх 
На сучасному етапі постала проблема щодо надання високоякісних і 

доступних освітніх послуг в рамках формування ефективного місцевого 
самоврядування та створення якісного життєвого середовища для громадян. 
Формування спроможної та ефективної мережі закладів освіти у громадах, 
підвищення якості освіти, зокрема в сільській місцевості, забезпечення 
дорослому населенню доступу до освітніх послуг є складовими досягнення 
високої якості освітніх послуг і, як результат, підвищення рівня життя 
населення. Потребує оновлення застаріла матеріально-технічна база закладів 
освіти, та існує необхідність забезпечити їх сучасним комп’ютерним і 
мультимедійним обладнанням. Актуальним питанням є створення цифрового 
освітнього середовища (лабораторії робототехніки, STEM-лабораторії) та 
забезпечення здобувачам освіти широкосмугового доступу до 
високошвидкісного Інтернету. Технічні завдання Напряму 1.1. спрямовані на 
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реформування галузі, підвищення доступності освітніх послуг, надання всім 
громадянам рівних можливостей для здобуття якісної освіти, постійне 
підвищення якості освіти, оновлення змісту та форм організації освітнього 
процесу, розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя; 
громадянське, національно-патріотичне та моральне виховання дітей і молоді; 
формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, 
формування генерації нових лідерів, які мають сучасне бачення розвитку 
демократичної, правової та незалежної держави. 

 
Напрям 1.2. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей 
Показники за останні роки свідчать про незадовільний стан здоров’я 

населення, що проявляється у низькій народжуваності порівняно з високим 
рівнем смертності, від’ємному природному прирості населення, а також 
високому рівні поширеності захворювань. Проблеми системи охорони здоров’я 
Київської області обумовлені потребою значних коштів на оснащення та 
розвиток закладів охорони здоров’я, змінами законодавства в галузі охорони 
здоров’я, кадровим дефіцитом тощо. Реалізація технічних завдань напряму 
1.2 спрямована на розв’язання проблем забезпеченості закладів охорони 
здоров'я відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами, 
підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності 
вторинної та третинної медичної допомоги, удосконалення екстреної медичної 
допомоги, створення доступної та ефективної системи надання паліативної 
допомоги, створення умов для проведення телемедичного консультування.  

Наразі спостерігається тенденція, що свідчить про збільшення кількості 
громадян, які мають недостатній рівень оздоровчої рухової активності, в 
середньому на 1% в рік. Це зумовлено невідповідністю рівня матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл сучасним вимогам, низьким 
рівнем забезпеченості спортивними спорудами, недостатнім рівнем 
фінансового забезпечення, що призводить до скорочення їх мережі та кількості 
дітей і підлітків до систематичних занять спортом у системі дитячо-юнацького 
та резервного спорту. 

 
Напрям 1.3 Розвиток культурного і духовного середовища, збереження і 

популяризація культурної спадщини 
Прагнення позиціонувати Київську область як регіон високої культури, що 

інтегрований у міжнародний культурний та інформаційний процес, потребує 
здійснення комплексу заходів щодо вирішення нагальних проблем, 
спрямованих на оптимізацію умов функціонування установ і закладів культури, 
збільшення їх фінансової і матеріально-технічної спроможності, модернізації 
матеріально-технічної бази закладів культури. Реалізація технічних завдань 
напряму 1.3 націлена на збереження і розвиток закладів культури, оновлення їх 
інфраструктури та змісту відповідно до вимог часу, створення умов для 
сприяння творчій активності громадянина і формування в Україні 
громадянського суспільства європейського рівня, що передбачає забезпечення 
реалізації соціальних і культурних прав громадян, засвоєння та використання 
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новітніх знань і практику роботи закладів культури збереження безцінної 
культурно-духовної спадщини, підтримку творчих ініціатив, що сприяють 
створенню культурного продукту, формуванню та просуванню іміджу області  
як регіону з самобутньою історичною культурою та потужним творчим 
потенціалом. 

 
Напрям 1.4 Забезпечення населення якісними комунальними послугами 
У Київській області здійснюються заходи щодо надання населенню 

якісних житлово-комунальних послуг, реконструкції систем водопостачання та 
водовідведення для забезпечення населення питною водою, реконструкції 
технічно застарілих очисних споруд області, розвитку ринку послуг з ремонту 
та обслуговування житлового фонду. Разом з тим, існує комплекс проблем 
житлово-комунального сектора, що потребують подальшого вирішення. Значна 
частина населення та інших споживачів регіону забезпечуються водою, яка за 
окремими якісними показниками не відповідає вимогам державних стандартів. 
Існує невідповідність між використанням високих обсягів теплової енергії та 
якістю послуг для споживачів, що потребує посилення роботи в напрямі 
підвищення енергоефективості будівель бюджетного сектору. Для заощадження 
традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану 
навколишнього природного середовища необхідно активізувати будівництво та 
експлуатацію сонячних електростанцій (СЕС) у віддалених районах Київської 
області. Реалізація технічних завдань напряму 1.4. дасть змогу забезпечити 
беззбиткове і стале функціонування та інвестиційну привабливість підприємств 
житлово-комунальної галузі. Розвиток конкуренції на ринку комунальних 
послуг сприятиме забезпеченню комфортного життєвого середовища 
населенню Київської області, створенню умов для підвищення стандартів 
життя, надання якісних комунальних послуг. 

 
Напрям 1.5 Створення умов для якісного, комфортного та безпечного 

життя людей 
Проблеми сучасного регіонального розвитку молодіжної політики 

охоплюють низку аспектів актуальних на даному етапі, зокрема: відтік молоді у 
якості трудових ресурсів до столиці через недосконалість місцевого ринку 
праці; низьку заробітну плату при працевлаштуванні і, як наслідок, виїзд 
значної частини молоді закордон; низьку мотивацію молоді до праці та 
відсутність подальших перспектив; недостатньо розвинуту молодіжну 
інфраструктуру, молодіжні центри та простори для молоді. Дефіцит 
кваліфікованих кадрів через стрімке зростання внутрішньої та зовнішньої 
трудової міграції; працівники молодіжної сфери потребують системного 
підвищення кваліфікації особливо працівники по роботі з молоддю в ОТГ. В 
області є потреба підвищення ефективності розробки та реалізації 
обґрунтованої молодіжної політики на локальному та регіональному рівнях, 
шляхом реалізації на обласному рівні національної програми «Молодіжний 
працівник». Базуючись на принципах міжсекторального та міжгалузевого 
партнерства, програма забезпечить підвищення теоретичних знань та 
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практичних навичок молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі щодо 
окремих складових формування та реалізації обґрунтованої молодіжної 
політики, шляхом проведення навчальних тренінгів. Формування бази даних 
фахівців молодіжної сфери та кращих практик реалізації молодіжної політики 
на локальному і регіональному рівнях, формування регіональної політики та 
створення умов для всебічної самореалізації молоді в різних сферах 
суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав молоді. 
Реалізація технічних завдань напряму 1.5. спрямована на активізацію молоді у 
напрямі реалізації власних проєктів у соціальній, економічній, гуманітарній 
сферах; підвищення рівня участі молодих людей від 14 до 35 років в ухваленні 
рішень і діяльності на місцевому і регіональному рівнях; створення та сприяння 
функціонуванню молодіжних рад в містах, селах, селищах та об’єднаних 
територіальних громадах області; створення мережі молодіжних центрів 
регіону; реалізація запровадження пластової методики у виховний процес 
навчальних загально-освітніх та позашкільних навчальних закладів області; 
збільшення кількості молоді, зацікавленої в розробці та організації проєктів від 
інститутів громадянського суспільства, що фінансуються за рахунок обласного 
та місцевих бюджетів; розробка нових проєктів та програм, згідно з аналізом 
потреб сучасної молоді, та гнучкість в напрямах впровадження проєктів 
неформальної освіти, громадянської освіти, популяризації здорового способу 
життя; зменшення міграційних процесів на території Київської області. 

На місцевому рівні Київщини спостерігається нестача кваліфікованих 
спеціалістів, коштів для забезпечення надання послуг сім’ям з дітьми та 
повільні темпи  розвитку інклюзивного навчання, що призводить до того, що 
десятки тисяч дітей щороку потрапляють до закладів інституційного догляду та 
виховання дітей. Система інституційного догляду та виховання дітей в 
Київській області, як і в усій Україні, є не лише затратною, а також недостатньо 
ефективною як для самої дитини, так і для її сім’ї та суспільства в цілому.  

У зв’язку із неспроможністю діючими територіальними центрами 
соціального обслуговування забезпечити послугами з перекладу жестовою 
мовою всіх потребуючих осіб з інвалідністю з вадами слуху (на Київщині понад 
1,1 тис. осіб) при відвідуванні органів державної влади та місцевого 
самоврядування, установ, організацій і закладів, існує потреба запровадження 
на обласному рівні соціальної послуги перекладу жестовою мовою. 

У сучасних умовах цифровізації суспільства виникає необхідність 
отримання адміністративних послуг у режимі онлайн. Збільшення електронних 
ресурсів різних органів влади, що є суб’єктами надання послуг, ускладнює 
систему пошуку необхідної інформації. У зв’язку з цим виникає необхідність 
введення регіонального вебпорталу адміністративних послуг Київської області 
у промислову експлуатацію з його подальшою інтеграцією  до державних 
інформаційних ресурсів. Проблема доступності надання адмінпослуг 
мешканцям ОТГ області є важливим завданням керівників органів влади усіх 
рівнів. Відповідно, збільшення спектру послуг, що надаються через ЦНАП, у 
зв’язку із удосконаленням необхідної інфраструктури, сприятиме максимальній 
зручності та відкритості їх надання. 
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Фактор організованої злочинності є суттєвим чинником посилення 
соціальної напруженості та дестабілізації суспільних відносин, виникнення 
деформації у сфері господарювання, уповільнення темпів економічного 
розвитку Київської області. Залишається проблемою високий рівень 
наркотизації населення, про що свідчить збільшення кількості незаконного 
обігу наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин. У таких 
умовах пріоритетом є створення систем соціальної профілактики 
правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території та 
об'єктів в області, що вимагає розробки та реалізації довгострокових заходів 
організаційного, практичного, профілактичного та нормотворчого характеру. 
Одночасно кардинальне поліпшення криміногенної ситуації в області може 
бути досягнуто лише завдяки об’єднанню зусиль та спільної скоординованої 
роботи правоохоронних органів, виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, широкого залучення до роботи в цьому напрямі недержавних 
структур, громадських об’єднань і громадян. 

Сили цивільного захисту та засоби ДСНС не завжди забезпечують 
своєчасне реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та інші небезпечні події 
через віддаленість їх від місць виникнення таких подій, а також мають 
обмежені можливості щодо створення ефективного та дієвого угруповання сил 
для подолання негативних наслідків масштабних надзвичайних ситуацій, у 
тому числі в особливий період. Актуальність проблеми щодо забезпечення 
пожежної безпеки об’єктів  області є однією із найважливіших проблем на 
сьогодні. Кошторис державних установ майже не передбачає виконання заходів 
з питань пожежної безпеки, що негативно впливає на протипожежний стан їх 
об’єктів, а тому фінансування протипожежних заходів за рахунок районного 
бюджету є важливою необхідністю.  

У Київській області, як і по всій Україні, більшість громадян не мають 
можливості отримати доступ до ринку житла без підтримки держави та 
місцевої влади. Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови 
призводять до міграційних процесів і відтоку із регіонів України 
висококваліфікованих фахівців та обмежують можливість народження дітей у 
сім’ях, які потребують поліпшення житлових умов, що у свою чергу негативно 
позначається на соціально-економічному розвитку регіону в цілому. Проблеми 
будівництва житла обумовлені потребою значних інвестицій в організацію 
будівництва, нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем 
купівельної спроможності населення (хоча існує позитивна динаміка), частими 
змінами податкового та регулюючого законодавства в галузі будівництва. 
Реалізація технічних завдань Напряму 1.5. спрямована на розв’язання житлових 
проблем громадян, які зареєстровані та постійно проживають на території 
Київської області, перебувають на квартирному обліку та потребують 
поліпшення житлових умов, покращення соціально-демографічної ситуації та 
стимулювання закріплення молодих спеціалістів на селі, підтримки будівельної 
галузі та житлового будівництва шляхом формування платоспроможного 
покупця на ринку житла. 
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Напрям 1.6. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного  
середовища 

Значні обсяги накопичених відходів та відсутність ефективних заходів, 
спрямованих на запобігання їх утворенню, утилізації, знешкодження та 
видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором 
розвитку національної економіки загалом і регіональної у Київській області 
зокрема. Мережа спостережень за станом атмосферного повітря недостатньо 
розвинена та охоплює не всі населені пункти, в яких можливе забруднення 
атмосферного повітря внаслідок діяльності суб’єктів господарювання, які 
розташовані на певній території  

Впровадження проєктних ідей цього напряму передбачає впливи Стратегії 
в сфері охорони навколишнього природного середовища з тим, щоб: підвищити 
рівень екологічної свідомості та культури свідомого споживання населення 
щодо поводженя з відходами; зменшити навантаження відходів у місцях іх 
зберігання та на довкілля вцілому; забезпечити населення інформацією про 
поточний стан атмосферного повітря; забезпечити збереження біологічного і 
відновлення ландшафтного розмаїття області. 
 

2.1.2. Перелік технічних завдань  
 
Досягнення стратегічної цілі «Розвиток людського потенціалу, наближення 

якості життя до європейських стандартів» у 2021-2023 роках передбачається 
реалізувати через 6 відповідних напрямів, які включають 45 технічних 
завдань.   
 

Технічні завдання (ТЗ) Територіальне спрямування ТЗ 
Напрям 1.1. Якісна освіта для всіх 

1.1.1.1 Освітній простір Київська область 
1.1.1.2 Будівництво закладів освіти Київська область 
1.1.2.1 Освіта дорослих Київська область 
1.1.3.1 Цифрова трансформація освітнього  
простору 

Київська область 

1.1.4.1 Здорова дитина  Київська область 
1.1.5.1 Комплексний профорієнтаційний проєкт 
«My ProfitProject» 

Київська область 

Напрям 1.2. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей 
1.2.1.1. Розвиток інфраструктури, технічного 
оснащення та кадрового забезпечення закладів 
охорони здоров’я 

Київська область 

1.2.2.1 Розвиток системи екстреної медичної 
допомоги 

Київська область 

1.2.3.1 Створення і розвиток  служби  паліативної 
та хоспісної  допомоги 

Київська область 

1.2.4.1 Розвиток обласного Центру телемедичних 
послуг 

Київська область 

1.2.6.1 Розвиток регіональної спортивної 
інфраструктури  

Київська область 

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

1.3.1.1 Створення умов для підвищення якості та 
доступності культурних послуг, підвищення 

Київська область 
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якості вищої освіти.              
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 
 

1.3.2.1. Створення культурних зон відпочинку-
арт-резиденцій 

Київська область 

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

Київська область 
 

1.3.3.1 Паспортизація об’єктів нерухомої 
культурної спадщини Київької області  

Київська область 

1.3.3.2 Реставрація, реконструкція пам’яток 
архітектури Київської області. 

Київська область 

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

Київська область 

1.3.4.1 Створення економузею ім. Ганни 
Собачко-Шостак  

Київська область 

1.3.4.2. Духовні скарби Київщини  Київська область 
1.3.5.1 Проведення міжнародних фестивалів  Київська область 

Напрям 1.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами 
1.4.1.1. Реконструкція, технічне переоснащення 
та будівництво нових систем водопостачання та 
водовідведення 

Київська область 

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

Київська область 

1.4.2.2 Оптимізація структури споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, 
заміщення традиційних видів енергоресурсів 
іншими видами, у тому числі з НВДЕ  

Київська область 

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

Київська область 

1.4.3.2 Впровадження новітніх технологій 
очищення та знезараження питної води  

Київська область 

1.4.3.3 Термомодернізація/термосанація будівель 
і споруд з впровадженням сучасних 
енергоефективних технологій  

Київська область 

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

Київська область 

Напрям 1.5. Створення умов для якісного, комфортного та безпечного життя людей 
1.5.1.1 Будівництво та утворення на базі 
існуючих об’єктів інфраструктури молодіжних 
центрів (просторів, хабів) 

Київська область 

1.5.1.2. Забезпечення реалізації програми 
«Молодіжний працівник» 

Київська область 

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

Київська область 

1.5.2.2. Розвиток єдиної системи молодіжної 
роботи та національно-патріотичного виховання 

Київська область 
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молоді, впровадження проєктів неформальної 
освіти, громадянської освіти, популяризації 
здорового способу життя.  
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 
 

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 
 

1.5.5.1 Забезпечення надання соціальної послуги 
перекладу жестовою мовою  

Київська область 

1.5.6.1 Створення та функціонування сучасної 
інфраструктури надання адміністративних 
послуг  

Київська область 

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

Київська область 

1.5.7.1 Розширення комплексної системи 
безпекової інфраструктури «Безпечна Київщина»  

Київська область 

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

Київська область 

1.5.8.1 Комфортне та доступне житло  Київська область 
1.5.8.2 Забезпечення реалізації цільової програми 
підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі  

Київська область 

Напрям 1.6. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного  середовища 

1.6.1.1 Проведення інформаційних заходів щодо 
впровадження роздільного збору твердих 
побутових відходів  

Київська область 

1.6.2.1 Впровадження інвестиційних проєктів з 
будівництва сміттєпереробних комплексів  

Київська область 

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

Київська область 

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

Київська область 

 
2.1.3. Очікувані результати реалізації Програми 

 
Завдяки успішній реалізації технічних завдань можливе досягнення таких 

результатів:  
За Напрямом 1.1. Якісна освіта для всіх: 
ü забезпечення доступності дошкільної освіти для всіх мешканців області; 
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ü формування оптимальної та спроможної мережі закладів освіти, зокрема 
й опорних шкіл, у тому числі; в об’єднаних територіальних громадах; підвищення 
якості освіти у сільській місцевості;  

ü створення для населення області умов та забезпечення можливостей для  
навчання упродовж життя; 

ü розвиток інформаційно-цифрового простору в закладах освіти, цифрова 
трансформація  системи освіти; 

ü розвиток соціального партнерства між учасниками освітнього процесу, 
громадськістю, органами місцевого самоврядування, соціальними інституціями тощо; 

ü підвищення результативності профорієнтаційної роботи серед школярів; 
створення шкільних, студентських стартапів, клубів підприємництва, коворкінгових 
центрів; проведення профорієнтаційних бізнес-турнірів, майстер-класів з професій, 
конкурсів тощо; 

ü інтеграція професійного навчання і сучасного виробництва, активізація 
співпраці закладів освіти з роботодавцями; розвиток державно-приватного 
партнерства у професійній освіті; забезпечення збалансованості підготовки  кадрів для 
економічних потреб регіону, сприяння зайнятості населення. 

 
За Напрямом 1.2. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей: 
ü переважання рівня народжуваності над смертністю та зниження рівня 

захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами; 
ü задоволення потреб населення у якісній та доступній медичній 

допомозі; 
ü будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних споруд; 
ü забезпечення громадян, зокрема з низьким достатком, якісною 

спортивною інфраструктурою, зокрема і в сільській місцевості; 
ü збільшення кількості залученого населення до занять з оздоровчої 

рухової активності. 
 
За Напрямом 1.3 Розвиток культурного і духовного середовища, 

збереження і популяризація культурної спадщини: 
ü збереження, розвиток  та модернізація культурної інфраструктури для 

забезпечення населення якісними культурними послугами, створення нових закладів 
культури та культурних просторів;   

ü створення сучасних умов для надання якісних культурних послуг та 
задоволення культурних потреб населення, модернізація матеріально-технічної бази 
закладів культури у відповідності до сучасних вимог, збільшення їх відвідуваності, 
урізноманітнення діяльності, покращення культурного обслуговування, розширення 
доступу  до культурно-мистецьких надбань; 

ü створення умов для сприяння творчій активності громадян, культурного 
розвитку і творчого самовираження, задоволення творчих, інтелектуальних та духовних 
потреб людей, засвоєння та використання новітніх знань і технологій, збереження 
безцінної культурно-духовної спадщини; 

ü формування іміджу Київської області шляхом організації культурно-
мистецьких заходів, презентації творчих проектів на всеукраїнському  міжнародному рівнях; 

ü створення ефективної системи охорони культурної спадщини;  
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ü розвиток креативних індустрій; 
ü підвищення культурного та духовного рівня населення, зміцнення 

духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини 
українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів. 

 
За Напрямом 1.4 Забезпечення населення якісними комунальними 

послугами: 
ü зменшення енергоспоживання житлового і бюджетного фондів; 
ü здійснення комплексної системи реалізації положень «зеленої» політики 

за напрямами: енергоаудит, проектний аналіз, реалізація енергоефективних проєктів 
та енергосервіс; 

ü розбудова енергетичної самодостатності регіону шляхом зменшення 
енергетичної залежності від постачання газу через заміщення місцевими видами 
палива і відновлювальними джерелами енергії; 

ü досягнення інноваційного оновлення інфраструктури Київської області 
згідно з вимогами сталого, енергоефективного розвитку; 

ü покращення санітарно-технічного стану системи водопостачання та 
водовідведення та зменшення обсягу скидання неочищених стічних вод.  

  
За Напрямом 1.5 Створення умов для якісного, комфортного та 

безпечного життя людей: 
ü активізація молоді у напрямі реалізації власних проєктів у соціальній, 

економічній, гуманітарних сферах; 
ü створення мережі молодіжних центрів (просторів, хабів) регіону; 
ü наявність конкурсів проєктів для інститутів громадянського суспільства, 

що фінансуються за рахунок обласного та місцевих бюджетів; 
ü систематична реалізація заходів для молоді у різних формах в галузі 

неформальної освіти, громадянської освіти та покращення рівня знань, особистих 
навичок та компетенцій юнаків та дівчат поза основним місцем навчання; 

ü створення та візуалізація бази геоданих мережі молодіжних центрів 
регіонального та місцевого рівнів та перелік послуг, що надаються ними; 

ü системна просвітницька робота з молоддю та молодіжними 
працівниками на місцях щодо наявних можливостей та способів долучення і участі в 
громадському житті регіону; 

ü реалізація на локальному та регіональному рівнях національної 
програми «Молодіжний працівник»; 

ü реалізація запровадження пластової методики у виховний процес 
навчальних загально-освітніх та позашкільних навчальних закладів області; 

ü активізація участі молодих людей від 14 до 35 років в ухваленні рішень і 
діяльності на місцевому і регіональному рівнях; 

ü створення та сприяння функціонуванню молодіжних рад в містах, 
селах, селищах та об’єднаних територіальних громадах області; 

ü надання належної фахової підтримки сім’ям з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, шляхом створення ефективної системи захисту 
населення через запровадження механізму комплексного надання матеріальної 
допомоги та соціальних послуг; 
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ü забезпечення соціальним супроводом усіх сімей загиблих учасників 
АТО та Героїв Небесної Сотні, дітей вразливих категорій населення; 

ü зменшення соціальної напруги в Київській області; 
ü забезпечення осіб з інвалідністю з вадами слуху соціальною послугою 

перекладу жестовою мовою та їх комфортної інтеграції в суспільство; 
ü впровадження у промислову експлуатацію регіонального вебпорталу 

адміністративних послуг Київської області; 
ü створеня вебсайтів центрів надання адміністративних послуг Київської 

області, які інтегровано до регіонального вебпорталу; 
ü будівництво або модернізація існуючих приміщень (виконано роботи з 

ремонту, реконострукції) для центрів надання адміністративних послуг в об‘єднаних 
територіальних громадах;  

ü збільшення пропускної здатності ЦНАП впродовж одного робочого дня 
в середньому від 50 до 150 відвідувань; 

ü скорочення кількості злочинів проти життя та здоров'я громадян, 
підвищення рівня розкриття тяжких та особливо тяжких видів злочинів, забезпечення 
високого рівня громадського порядку та безпеки, обмеження незаконного обігу зброї 
та наркотиків, підвищення рівня безпеки на дорогах області;  

ü зменшення кримінального тиску на економічні відносини, забезпечення 
збереження майна фізичних та юридичних осіб, муніципального, відомчого й іншого 
житлового фонду; 

ü забезпечення безпеки дітей в шкільних та дошкільних навчальних 
закладах, покращення профілактики правопорушень у середовищі неповнолітніх та 
молоді; 

ü підвищення ефективності та оперативності роботи правоохоронних 
органів з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і 
затримання злочинців у найкоротший термін; 

ü залучення громадян до активної діяльності з охорони правопорядку у 
Київській області, підвищення рівня довіри населення до органів державної влади, 
дотримання та забезпечення прав людини; 

ü створення ефективної  багаторівневої системи управління діяльністю 
суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки; 

ü приведення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів у 
відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері 
пожежної безпеки; 

ü забезпечення високого рівня протипожежного захисту сільських 
населених пунктів, територій і об’єктів природно-заповідного фонду; 

ü зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, 
економічних втрат та матеріальних збитків; 

ü забезпечення мінімального часу прибуття пожежних підрозділів до 
місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у місті та сільській 
місцевості; 

ü покращення житлових умов населення; 
ü будівництво (придбання) доступного житла; 
ü забезпечення доступним житлом найбільш незахищених категорій 

громадян, які потребують підтримки з боку держави; 
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ü покращення інфраструктури села;  
ü залучення інвестицій у будівництво житла (власні внески інвесторів). 
 
За Напрямом 1.6. Екологічна безпека та охорона навколишнього 

природного  середовища: 
ü збільшення обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів 

як вторинної сировини, а також зменшення обсягів їх захоронення; 
ü будівництво сміттєпереробного комплексу; 
ü розширення мережі атоматизованого моніторингу атмосферного 

повітря; 
ü збереження і відновлення флори та фауни, розширення мережі 

природно-заповідного фонду Київської області. 
 

2.1.4. Орієнтовний фінансовий план 
тис. грн 

Назва технічного 
завдання 

  

Обсяг фінансування 
Обсяг 

фінансування за 
весь період 

Загаль
ний 

обсяг 
фінанс
ування 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Приватні 
інвестори 

Міжна
родна 

допомо
га ДБ* МБ* ДБ* МБ* ДБ* МБ* 

1.1.1.1 Освітній простір - 11458,0 - 10000,0 - 10000,0 - - 31458,0 

1.1.1.2 Будівництво 
закладів освіти 

101151,3 147852 102000,0 149500 102000,0 149500  - - 752003,3 

1.1.2.1 Освіта дорослих - 11349,5 - 10000,0 - 10000,0 - - 31349,5 

1.1.3.1 Цифрова 
трансформація освітнього  
простору 

- 16041,6 - 10000,0 - 10000,0 - - 36041,6 

1.1.4.1 Здорова дитина  - 5000,0 - 5000,0 - 5000,0 - - 15000,0 

1.1.5.1 Комплексний 
профорієнтаційний проєкт 
«My ProfitProject» 

- 300,0 - 300,0 - 300,0 - 300,0 1200,0 

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

145000,0 55000,0 235000,0 65000,0 325000,0 75000,0 - - 900000,0 

1.2.2.1 Розвиток системи 
екстреної медичної 
допомоги 

- 35000,0 - 40000,0 - 30000,0 - - 105000,0 

1.2.3.1 Створення і 
розвиток  служби  
паліативної та хоспісної  
допомоги 

30000,0 20000,0 30000,0 20000,0 15000,0 10000,0 - - 125000,0 

1.2.4.1 Розвиток обласного 
Центру телемедичних 
послуг 

25000,0 - - - - - - - 25000,0 

1.2.6.1. Розвиток 
регіональної спортивної  
інфраструктури 

40663,3 9197,8 20000,0 20000,0 - - - - 89861,1 
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1.3.1.1 Створення умов для 
підвищення якості та 
доступності культурних 
послуг, підвищення якості 
вищої освіти.              

50000,0 73000,0 50000,0 15500,0 50000,0 15500,0 - - 254000,0 

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  

700,0 -  25000,0  - 26000,0 -  - - 51700,0 

1.3.2.1. Створення 
культурних зон відпочину-
арт-резиденцій 

150,0 400,0 150,0 400,0 250,0 400,0 150,0 650,0 2550,0 

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

5000,0 3500,0 5000,0 3500,0 5000,0 3500,0 - - 25500,0 

1.3.3.1 Паспортизація 
об’єктів нерухомої 
культурної спадщини 
Київької області  

10000,0 1000,0 10000,0 1000,0 10000,0 1000,0 - - 33000,0 

1.3.3.2 Реставрація, 
реконструкція пам’яток 
архітектури Київської 
області 

20000,0 1100,0 20000,0 1100,0 20000,0 1100,0 - 1500,0 64800,0 

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

4600,0  -  -  -  - -  25,0 10,0 4635,0 

1.3.4.1 Створення 
економузею ім. Ганни 
Собачко-Шостак  

1400,0 100,0 -  100,0  -  - - 500,0 2100,0 

1.3.4.2. Духовні скарби 
Київщини  

 - 500,0  - 500,0 -  500,0 - - 1500,0 

1.3.5.1 Проведення 
міжнародних фестивалів  

200,0 450,0 200,0 450,0 300,0 500,0 - - 2100,0 

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

- 50000,0 - 100000,0 - 100000,0 - 350000,0 600000,0 

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

- 25000,0 - 30000 - 35000 - 90000,0 180000,0 

1.4.2.2 Оптимізація 
структури споживання 
паливно-енергетичних 

- - - - - - - 95000,0 95000,0 



21 
 

 

ресурсів, зокрема 
заміщення традиційних 
видів енергоресурсів 
іншими видами, у тому 
числі з НВДЕ  
1.4.3.1 Будівництво та 
реконструкція 
водозабірних та 
каналізаційних очисних 
споруд із застосуванням 
новітніх технологій та 
обладнання 

- 100000,0 - 200000,0 - 200000,0 - 700000,0 1200000,
0 

1.4.3.2 Впровадження 
новітніх технологій 
очищення та знезараження 
питної води  

- 100000,0 - 100000,0 - 100000,0 - 225000,0 525000,0 

1.4.3.3 Термомодернізація/ 
термосанація будівель і 
споруд з впровадженням 
сучасних 
енергоефективних 
технологій  

- 200000,0 - 200000,0 - 350000,0 - 750000,0 1500000,
0 

1.4.3.4 Комплексна 
термореновація будівель 
КЗ КОР «Київська обласна 
клінічна лікарня» та інших 
комунальних закладів КОР 
із технічним 
переоснащенням системи 
теплопостачання  за 
адресою: м. Київ, вул. 
Баговутівська, 1 

- 48600,0 - - - - - 323951,0 372551,0 

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

15000,0 30000,0 20000,0 40000,0 30000,0 50000,0 - - 185000,0 

1.5.1.2. Забезпечення 
реалізації програми 
«Молодіжний працівник» 

150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 350,0 - 600,0 1950,0 

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

- 7000,0 - 10000,0 - 13000,0  - 3000,0 33000,0 

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

- 13000,0 - 17000,0 - 21000,0 - 3000,0 54000,0 
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1.5.3.1 Реконструкція та 
будівництво  басейнів для 
дітей, особливо для дітей, 
які потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки,  дітей з 
інвалідністю 

- 30000,0 - 40000,0 - 30000,0 - - 100000,0 

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 

- 10800,0 - 10800,0 - 10800,0 - 3600,0 36000,0 

1.5.5.1 Забезпечення 
надання соціальної послуги 
перекладу жестовою 
мовою  

- 500,0 - 550,0 0,0 600,0 405,0 - 2055,0 

1.5.6.1 Створення та 
функціонування сучасної 
інфраструктури надання 
адміністративних послуг  

11200,0 6450,0 10300,0 7270,0 10000,0 8000,0 - - 53220,0 

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

500,0 1347,2 400,0 985,4 400,0 523,6 - - 4156,2 

1.5.7.1 Розширення 
комплексної системи 
безпекової інфраструктури 
"Безпечна Київщина"  

30000,0  - 30000,0  - 30000,0  -  -  - 90000,0 

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

72142,2 16520,0 54200,0 4080,0 5500,0 100,0 - - 152542,2 

1.5.8.1 Комфортне та 
доступне житло  

10000,0 20000,0 10000,0 20000,0 10000,0 20000,0 - 30000,0 120000,0 

1.5.8.2 Забезпечення 
реалізації цільової 
програми підтримки 
індивідуального житлового 
будівництва на селі  

- 20500,0 - 22000,0 - 23500,0 - 53700,0 119700,0 

1.6.1.1 Проведення 
інформаційних заходів 
щодо впровадження 
роздільного збору твердих 
побутових відходів  

- 1500,0 - 1500,0 - 1500,0 - - 4500,0 
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1.6.2.1 Впровадження 
інвестиційних проєктів з 
будівництва 
сміттєпереробних 
комплексів  

- - - - - - - 450000,0 450000,0 

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

- 18500,0 - 19000,0 - 25000,0 - - 62500,0 

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

- 11000,0 - 12000,0 - 13000,0 - - 36000,0 

Всього: 572856,8 1102116,1 622450,0 1187785,4 639700,0 1324673,6 580,0 3080811,0 8530972,9 

 
ДБ*- державний бюджет МБ*- місцеві бюджети 
 

2.1.5. Передумови та ризики, пов’язані з виконанням Програми 
 

Передумови для ефективного впровадження технічних завдань, що увійшли 
до Програми, полягають у таких аспектах: 

- успішність задекларованих Урядом України реформ у відповідних сферах 
суспільного життя (освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, 
культури, житлово-комунального господарства, молодіжної політики та у 
справах дітей та сім’ї, соціального і цивільного захисту, екології); 

- збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на 
фінансування проєктів, за рахунок як державних, так і місцевих бюджетів а 
також коштів приватних інвесторів; 

- формування ефективної та спроможної мережі галузевих закладів, 
оновлення матеріально-технічної бази, створення нових робочих місць; 

- підтримка процесів децентралізації в об’єднаних територіальних 
громадах, підвищення їх інституційної спроможності; 

- підвищення готовності всіх учасників та причетних до реалізації 
проєктів, включаючи органи влади, суб’єкти підприємницької діяльності, 
представників науки та громадськості, реформувати систему, підвищувати 
кваліфікацію кадрів; 

- збереження, розвиток і модернізація відповідної галузевої 
інфраструктури. 

  
Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є: 

- недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів, відсутність 
достатньої кількості коштів у місцевих бюджетах; 

- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у 
бюджеті розвитку; 
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- відсутність у працівників органів місцевого самоврядування, зокрема 
ОТГ, досвіду реалізації вищезазначених технічних завдань; 

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань; 
- недофінансування державних, обласних цільових програм з Державного 

та обласного бюджетів та відсутність місцевих програм; 
- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових 
підтримати реалізацію конкретних технічних завдань у вигляді проєктів 
регіонального розвитку; 

- складна криміногенна ситуація в державі, високий рівень корупції та 
організованої злочинності, економічна та політична нестабільність і поява 
нових типів загроз і злочинів унаслідок збройної агресії з боку Російської 
Федерації. 
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2.2. Програма 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
 

Глобальні структурні перетворення у системі економічних відносин 
призвели до того, що сьогодні між собою конкурують не тільки підприємства 
чи галузі, а й країни та їх регіони. Рівень цієї конкуренції залежить від 
використання ресурсних, інноваційних та інших переваг територій, а також 
здатності суб'єктів регіонального розвитку їх реалізовувати. Підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіону продиктовано потребою в досягненні 
сталого розвитку територій та покращенні життєзабезпечення його мешканців.  

В умовах конкуренції регіони намагаються створювати кращі умови для 
свого населення і бізнесу, ніж в інших регіонах, забезпечуючи тим самим 
безперервні позитивні зміни на своїх територіях. Саме тому, питання 
підвищення конкурентних можливостей економіки Київщини займає чільне 
місце серед стратегічних цілей розвитку області. 

Важливим підґрунтям для зміцнення позицій регіону в країні є 
забезпечення сталого розвитку сфери матеріального виробництва 
(промислового та агропромислового комплексів) на інноваційній основі, у 
першу чергу завдяки залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у 
створення необхідних умов для його розвитку, що дасть змогу виробляти нові 
види продукції з більш високою доданою вартістю, яка б користувалася 
попитом не тільки на території області, країни в цілому, а й дозволила б 
розширити експортні можливості Київщини. 

До Програми 2 увійшли чотири напрями, які є пріоритетними для виходу 
економіки області на більш високий рівень конкурентноздатності, а саме: 

2.1. Розвиток видів промислової діяльності з високою доданою вартістю. 
2.2. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва. 
2.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 

підприємництва. 
2.4. Розвиток туризму та рекреацій. 
 

2.2.1. Актуальні проблеми та потреби 
 
Напрям 2.1. Розвиток видів промислової діяльності з високою доданою 

вартістю 
Київська область за обсягами валового регіонального продукту належить 

до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України (після м. Києва, 
Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей). Протягом останніх 
років відбувається нарощення виробничого потенціалу промисловості області 
за рахунок введення у дію потужних промислових підприємств, що сприяло 
зростанню частки промисловості у структурі валової доданої вартості з 18,5% 
до 21,6 відсотка.  

Завдяки щорічному приросту обсягів промислового виробництва 
Київщина за своїм промисловим потенціалом належить до десятки найбільш 
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промислово розвинутих регіонів України (7 місце за обсягом реалізованої 
промислової продукції серед регіонів України). 

Київщина має потужний промисловий потенціал та достатні людські 
ресурси для подальшого його розвитку. Працюють ефективні підприємства з 
виробництва харчових продуктів і напоїв, виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічної діяльності, гумових і пластмасових 
виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції.  

Промисловість залишається інвестиційно привабливою галуззю для 
іноземних інвесторів, про що свідчить збільшення частки промисловості у 
загальних обсягах прямих іноземних інвестицій з 45 до 54,4 відсотка. 
Водночас зменшення інвестиційних можливостей промислових підприємств 
призвело до зниження частки промисловості у загальних обсягах капітальних 
інвестицій з 48 до 27 відсотків.  

Крім цього, у зовнішньоторговельному балансі область має негативне 
сальдо, частка сировини у структурі експорту області перевищує 50%. Це є 
наслідком неналежного використання наявних високотехнологічних 
можливостей галузей переробної промисловості, більшість підприємств яких 
застосовує застарілі технології, зношене обладнання, що призводить до 
технологічного відставання виробництва за критеріями енерго- та 
ресурсоспоживання і не дозволяє конкурувати на рівних умовах з аналогічною 
імпортною продукцією. 

Також негативно на розвиток промислового комплексу впливає 
відсутність доступних кредитних ресурсів, особливо на довгостроковий період 
для проведення інноваційного оновлення та технічного переоснащення 
виробничих потужностей, слабкий рівень інституційної спроможності 
центральних та місцевих органів влади, відсутність державної підтримки 
впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво, висока 
вартість патентів. 

Тому розвиток виробництва промислових товарів з високою часткою 
доданої вартості потребує створення відповідних умов, які б дозволили 
використати такі конкурентні переваги як наявність ринку збуту споживання 
товарів, насамперед продуктів харчування (майже 3 млн мешканців міста 
Києва  та 1,8 млн жителів Київської області), високий рівень промислової 
агломерації в області високий експортний потенціал, насамперед харчової 
промисловості, розвинене транспортне сполучення у регіоні, логістичне 
забезпечення. 

Технічні завдання, які увійшли до Напряму 2.1, спрямовані на: 
- створення умов для розвитку промислових зон на земельних ділянках 

промислового призначення та в індустріальних парках Київської області 
шляхом облаштування сучасної інженерно-транспортної, логістичної та іншої 
інфраструктури; 

- налагодження виробництва на підприємствах області функціональних 
харчових продуктів з використанням інноваційних технологій; впровадження 
виробництва натуральних ароматизаторів за сучасними нанотехнологіями з 
використанням природньої фруктово-ягідної ароми та пряно-ароматичної 
сировини області; 
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- розроблення і реалізацію проєкту формування інфраструктури 
підтримки впровадження на  промислових підприємствах області  технологій 
«Індустрія 4.0» для підвищення конкурентоспроможності продукції. 

 
2.2. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва 

Агропромисловий комплекс є одним з найбільших секторів економіки 
області, в якому формується основна частина продовольчих ресурсів. 
Наявність у межах області такого міста як Київ, формує найбільший ринок 
продовольства в Україні і є додатковим стимулом для розвитку тих секторів 
сільськогосподарського виробництва, для яких характерна висока додана 
вартість. Протягом останніх 5 років у структурі ВДВ області за рахунок 
введення у дію потужних тваринницьких комплексів, збору рекордних 
урожаїв зернових культур зросла частка сільського, лісового та рибного 
господарств з 13,5% до 14,3 відсотка. 

Аналіз сучасного стану аграрного сектору області виявляє суперечливу 
ситуацію: з одного боку, в останні роки сільськогосподарські галузі 
демонструють певну динаміку зростання і позитивні результати, а з іншого - 
залишаються невирішеними багато проблем, що стримують перехід аграрного 
сектору до стійкого зростання на інноваційній основі. Інноваційна активність  
аграріїв області залишається на досить низькому рівні, досить слабким є 
зв'язок між науковими, освітніми організаціями та сільськогосподарськими 
товаровиробниками, неефективно працює система трансферту і тиражування 
інновацій в аграрне виробництво. 

Своєрідність ґрунтово-кліматичних та історично сформованих умов 
ведення аграрного сектору Київщини дозволяє значно збільшити ефективність 
та конкурентоздатність виробництва. Інновації в аграрному секторі є 
найважливішим фактором інтенсифікації виробництва, збільшення 
конкурентоспроможності та економічної ефективності. Тому стратегічним 
напрямком ефективного українського землеробства є ресурсозбереження, 
ефективного використання і збереження наявних виробничих ресурсів, що має 
стати основою стратегії і тактики господарської діяльності сучасного 
аграрного підприємства та політикою області. 

Одним з нагальних питань, що стоїть перед державою, є скорочення 
споживання природного газу, нафти і пошук альтернативних відновлювальних 
джерел енергії, що зможуть вирішити екологічні проблеми та підштовхнуть до 
розвитку енергоощадних технологій. Активне нарощування промислового 
виробництва призводить до забруднення навколишнього середовища (води, 
ґрунту, повітря). Досить шкідливим та небезпечним для живих організмів є 
забруднення довкілля токсичними речовинами, важкими металами, а викиди в 
атмосферу промисловими підприємствами великої кількості СО2 призводять 
до створення парникового ефекту.  

У зв’язку з цим, останніми роками на Київщині все більше уваги почали 
приділяти пошуку альтернативних джерел енергії, одним з яких є біопаливо, 
що виробляється з високопродуктивних енергетичних культур.  

Виробництво енергії з відновлювальних джерел, включаючи біомасу 
(біопаливо), динамічно розвивається в більшості європейських країн. 



28 
 

 

Наприклад, основною сировиною для виробництва біопалива у Бразилії є 
цукрова тростина, у США – кукурудза, у Німеччині – цукрові буряки. В 
Україні наразі існує більше 4 тис. га плантацій енергетичних культур, серед 
яких найбільші площі займають верба (більше 2 тис. га) і міскантус (більше 
750 га). Потенціал малопродуктивних земель для вирощування енергетичних 
культур в Україні набагато більший і становить приблизно 4 млн га.  

У Київській області площа насаджень енергетичних культур складає 
304 га. Зокрема, в Іванківському районі області вирощують сорти верби 
шведської селекції Tora, Tordis і Inger, що мають підвищену стійкість до 
хвороб та паразитів. З метою підвищення енергонезалежності області у 
наступні роки передбачається продовжити роботу у напрямку використання 
для виробницва біопалива енерговерби та міскантуса, для чого планується 
розширити площі їх насаджень.  

Крім цього, на особливу увагу заслуговує питання створення надійних 
автономних систем електрозабезпечення для потреб окремих сільських 
територій на основі поновлювальних джерел енергії. Українському селу 
потрібно змінювати традиційні підходи до свого енергозабезпечення і 
ефективно використовувати наявні природні ресурси та відходи свого ж 
виробництва для власного енергозабезпечення. Для вирішення цього питання 
у наступні роки передбачається вжити заходів щодо створення науково-
технологічного парку для автономного електрозабезпечення агропідприємств 
на основі поновлюваних джерел енергії та налагодити операційні процеси 
його діяльності. 

В Київській області в агропромисловому комплексі задіяно багато 
дрібних агропідприємств та фермерів, для яких є недосяжними послуги з 
оцифрування агробізнесу (електронні карти полів, аналітика стану посівів, 
прогнозування врожайності та електронний контроль за збиранням врожаю). 
Більшість з них використовують застарілі методики ведення обліку та 
контролю, не завжди доступна інформація щодо новітніх технологій та 
методик їх впровадження. Вирахувати точно суму податків, що підлягає платі 
в бюджет, є наразі неможливим з причини відсутності точного обліку врожаю, 
зібраного агропідприємствами та фермерами.  

Деякі елементи електронного контролю застосовують близько 40% 
великих аграрних підприємств (земельний банк більше 10 тис.га), 25% 
середніх підприємств (банк близько 5 тис.га) та 5% фермерів. Відсутність 
«цифри» в аграрній сфері вже зараз створює проблеми в комунікаціях з більш 
оцифрованими сферами бізнесу, таких як банки, страхові, логістичні компанії. 

Враховуючи це, одним з пріоритетів розвитку сільського господарства 
має стати проведення цифровізації галузі. Проведення такої роботи дозволить 
отримати повну інформацію про розміри та стан земельного банку, аграрних 
робіт, стан ґрунтів, історію сівозміни, сприятиме покращенню родючості 
грунтів завдяки диференційованому внесенню добрив, зменшенню 
використання хімікатів, підвищенню продуктивності праці та прибутків 
аграрної спільноти та громади; збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Для підвищення прибутковості аграрного сектору, зміцнення позиції 
сільгосппідприємств на ринку, зростання їх конкурентоспроможності також 
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важливу роль відіграє робота у напрямку розвитку галузевої та продуктово-
асортиментної диверсифікації сільськогосподарського виробництва 
(розширення на підприємстві асортименту продукції, яка виробляється за 
єдиною базовою технологією, одними і тими ж засобами виробництва, а також 
тим самим складом працівників, для яких не вимагається при здійсненні 
такого розширення набуття нових професійних навичок чи кардинального 
підвищення кваліфікації).  

Однією з важливих складових, які впливають на продовольчу безпеку 
України, є забезпечення її жителів молочною продукцією високої якості, що, у 
свою чергу, потребує розвитку видів діяльності з переробки молока та 
виробництва нових видів конкурентоспроможної молочної продукції. У 2019 
році на Київщині на переробку надійшло більше 100 тис. т молока, проте 
протягом останніх років виробництво молока постійно зменшується, що 
зумовлено, перш за все, зменшенням кількості поголів’я корів, відсутністю 
програм державної підтримки зазначеного напряму. Проблеми переробки 
молочної сировини та виробництва нових видів конкурентоспроможної 
продукції обумовлені потребою значних інвестицій в організацію будівництва, 
нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем купівельної 
спроможності населення, фактами недоброчесної конкуренції через 
фальсифікацію та недостовірну інформацію на маркування молочної продукції.  

Реалізація технічних завдань, які увійшли до Напряму 2.2, передбачає 
вирішення проблемних питань розвитку агропромислового комплексу, 
задоволення зростаючих потреб споживання і використання 
сільськогосподарської продукції і спрямована на проведення роботи щодо: 

- організації виробництва твердого біопалива; сприяння розвитку 
автономного електрозабезпечення агропідприємств на основі поновлюваних 
джерел енергії; 

- цифровізації агропромислового комплексу шляхом запровадження 
Індустрії 4.0 та Society 5 за рахунок створення Моніторингових Центрів; 

- розвитку високоавтоматизованого агропромислового комплексу, зокрема, 
орієнтованого на місто Київ; 

- організації переробки молочної сировини та виробництва нових видів 
конкурентоспроможної продукції. 
 

2.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 
підприємництва 

У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюються малий, 
середній та великий бізнес, але, на відміну від останнього, малий і середній 
бізнес є найчисленнішим і найпоширенішим сектором економіки. В умовах 
дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти 
малого і середнього бізнесу, які не потребують великих стартових інвестицій, 
характеризуються швидкою окупністю витрат, активніші в інноваційній 
діяльності, здатні за державної підтримки стимулювати структурну 
перебудову економіки, розвиток конкуренції, сприяти послабленню 
монополізму, створювати додаткові робочі місця, забезпечувати широку 
структуру вибору, насичувати ринок товарами та послугами. 
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Київська область має досить потужний малий та середній бізнес. За 
кількістю малих та середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 
населення у 2018 році Київщина посіла 2 місце серед регіонів України після 
м. Києва. У секторі малого та середнього підприємництва зайнято майже 80,0% 
зайнятих на всіх суб’єктах господарювання, частка надходжень до бюджетів 
усіх рівнів від суб'єктів малого та середнього підприємництва складає понад 
70,0 відсотка. 

Водночас, за результатами рейтингу легкості ведення бізнесу 
«Регіональний Doing Business 2018» Київська область втратила 2 позиції і 
посіла 20 місце серед інших регіонів. Аналізуючи напрями рейтингу, 
Київщина опинилася в аутсайдерах за напрямом одержання дозволів на 
будівництво   (24-25 місце), але посідає місце лідера за напрямом приєднання 
до електромережі та 2 місце за якістю електронних сервісів. 

Формування розгалуженої інфраструктури підтримки малого та 
середнього підприємництва є принципово важливим фактором для розвитку 
підприємницької діяльності, ефективність якої сприяє підвищенню 
інвестиційної привабливості регіону, залученню вітчизняних та іноземних 
інвестицій, застосуванню передових технологій тощо.  

Незважаючи на велику кількість об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва в області (станом на 01.01.2019 їх кількість становила 427 
одиниць), вони працюють малоефективно, до того ж їх мережа розміщена 
нерівномірно. Тому необхідне проведення інвентаризації всіх об’єктів 
підтримки підприємництва та проведення заходів зі створення нових.  

Формування ефективної інфраструктури підтримки підприємництва як 
невід’ємного компонента ринкових відносин сприятиме поліпшенню умов для 
ведення власної діяльності, а також позитивно вплине на вирішення таких 
загальнонаціональних завдань, як створення нових робочих місць, зростання 
виробництва, його структурної перебудови, уникнення диспропорцій в 
економічному розвитку регіонів.  

Одним із бар’єрів для розвитку підприємництва залишається обмежений 
доступ до фінансування. Кредитування малого і середнього підприємництва в 
умовах сьогодення є недостатнім, більшість підприємств задовольняють 
потреби у фінансуванні капітальних інвестицій за рахунок власних коштів. 
Таким чином, існує нагальна потреба в активізації фінансування малого і 
середнього підприємництва комерційними банками, розширенні переліку 
кредитних послуг (гарантійні схеми, лізинг, факторинг, експорт, страхування 
тощо) і задоволенні потреб суб’єктів підприємницької діяльності. 

Враховуючи вищезазначене, одним з важливих завдань розвитку малого 
та середнього бізнесу є вжиття заходів, спрямованих на підтримку 
мікрокредитування бізнесу на зворотній основі за пріоритетними напрямами 
інноваційного розвитку підприємництва на конкурсній основі, що, у свою 
чергу, сприятиме стимулюванню та розвитку інноваційного підприємництва, 
започаткуванню власної справи. 

Київська область має потужний експортний потенціал, який 
використовується не повною мірою, тому політика розвитку підприємництва 
регіону також повинна бути спрямована і на сприяння виходу малого та 
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середнього підприємництва на міжнародні ринки. З метою підвищення обсягів 
експорту та забезпечення експортерів області необхідним обсягом знань щодо 
експортних операцій та процедур, що охоплюють найважливіші юридичні, 
логістичні та фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності, планується 
проведення на постійній основі тренінгів та семінарів, а також надання 
інформаційно-консультативної підтримки експортерам Київщини. 

Київщина протягом останніх років залишається одним з найбільш 
інвестиційно привабливих регіонів держави. За даними Рейтингу 
інвестиційної ефективності областей України, який складено рейтинговим 
агентством «Єврорейтинг», вона займає максимальні позиції серед регіонів 
України. За часткою капітальних інвестицій, а також прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) у загальнодержавних обсягах область 
впевнено тримає 3 місце.  

Водночас обсяг залучення інвестицій у розвиток високотехнологічного 
промислового та сільськогосподарського виробництва є недостатнім, в 
економіці області переважають застарілі технології і відносно невелика частка 
продукції з великою доданою вартістю. Для підвищення 
конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках 
економіка регіону потребує нових інвестицій та підтримки малого та 
середнього підприємництва, спроможного швидко пристосовуватися до змін у 
середовищі та компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах. 

Налагодження робочих контактів із міжнародними та іноземними 
організаціями, інформування їх щодо інвестиційних пропозицій є необхідними 
умовами для поліпшення процесу залучення інвестицій та пріоритетними в 
діяльності обласної державної адміністрації та органів місцевого 
самоврядування. Робота у цьому напрямі потребує формування спільної 
стратегії між органами місцевого самоврядування щодо залучення інвесторів, 
налагодження ефективної координації їх дій, а також налагодження співпраці з 
Київською міською державною адміністрацією для підвищення якості надання 
послуг інвестиційного супроводу та залучення інвесторів в регіон. 

Одним з особливих видів діяльності малого і середнього бізнесу є 
соціальне підприємництво, яке спрямовано на подолання певних соціальних 
проблем, що існують на території регіону. У Київській області розвиток цього 
виду підприємництва є особливо актуальним, зважаючи на існування 
Чорнобильської зони відчуження та нерівномірний рівень розвитку 
підприємництва в периферійних районах.  

Багато підприємств намагаються не утримувати на своєму балансі низку 
допоміжних служб і підрозділів, бо це вимагає постійних витрат, тому все 
частіше можна спостерігати замовлення таких послуг як прибирання, 
транспортування, кур'єрська доставка, обслуговування оргтехніки і мереж, 
реклама і зв'язки з громадськістю, організація подій, освітні послуги, 
бухгалтерський облік, виробництво різних деталей тощо. Це дає змогу 
розвиватися малому бізнесу. Іншою складовою великого бізнесу є соціальна 
відповідальність, яка полягає у допомозі місцевій громаді вирішувати нагальні 
проблеми. Все частіше компанії шукають можливості замінити гранти на 
стартапи. Вони забезпечують собі аутсорсинг і вирішують соціальну 
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проблему, яка, у свою чергу, не вимагатиме наступних грантів. А якщо бізнес 
укладе угоду на придбання послуг соціального підприємства на 1-2 роки, то 
ймовірність банкрутства соціального підприємства зменшується у рази. 

Враховуючи те, що є велика можливість вибрати для соціального 
підприємства оптимальну організаційно-правову форму як з точки зору бізнес-
моделі, так і з точки зору особливостей оподаткування, зародок соціального 
підприємництва може еволюціонувати від комерційного проєкту громадської 
організації до публічного акціонерного товариства. 

Тому реалізація проєктів, спрямованих на розвиток соціального 
підприємництва, є одним з пріоритетів у роботі в області у наступні роки і 
дасть змогу спрямувати потенціал бізнесових структур на покращення якості 
життя вразливих груп населення чи громади загалом. 

Таким чином, технічні завдання, які є складовими Напряму 2.3, 
сприятимуть: 

- розвитку інфраструктури підтримки суб′єктів підприємництва; 
- фінансово-кредитній підтримці інноваційного розвитку підприємництва;  
- підтримці та стимулюванню виробництва  продукції на експорт; 
- маркетингу та промоції інвестиційного потенціалу Київщини;  
- підвищенню соціальної відповідальності бізнесу. 
  
2.4. Розвиток туризму та рекреацій 
Київська область має потужний туристичний потенціал, основою якого є 

кілька тисяч об'єктів історико-культурної спадщини. Це давні поселення, 
городища, могильники, кургани, змійові вали, місця битв та історичних подій, 
археологічні пам’ятки, серед яких більшість – це культові споруди XVI-XIX 
століть. До Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесені 38 
об’єктів культурної спадщини національного значення і 197 об’єктів 
культурної спадщини місцевого значення. 

Мережа музейних закладів Київської області складається з 41 музею, з 
яких 2 заповідника і 6 музеїв обласного підпорядкування. Серед найбільш 
відвідуваних обласних музейних закладів: Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав» (м. Переяслав) з музейним 
комплексом з 24 музеїв, обласний археологічний музей (с.Трипілля – 
трипільська культура), Яготинський історичний музей, що включає музей-
садибу народної художниці К.Білокур, археологічний музей 
«Добранічівська стоянка», Білоцерківський краєзнавчий музей та ціла низка 
музеїв-садиб визначних особистостей – І.Козловського, М.Островського, 
К.Стеценка, І.В.Задорожнього, Т.Шевченка, К.Паустовського, М.Вовчка, 
О.Корнійчука, А.Малишка та інших. 

Потік туристів в область має тенденцію до зростання. За останніх 5 років 
він зріс на 39,0 відсотка. Проте, через повільні темпи введення у дію нових 
готелів та реконструкцію існуючих баз відпочинку і туристичних баз їх 
послугами не можуть скористатися майже 25 тис. туристів, насамперед, що 
відвідують м.Чорнобиль та інші чорнобильські об’єкти.  

Крім цього, туристичний потенціал Київської області використовується 
неефективно через застарілу мережу туристичних маршрутів та відсутність 
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мобільних туристичних додатків з детальною інформацією про туристичні 
локації області.  

Незважаючи на те, що туристично-екскурсійний потенціал Київської 
області є великим, переважна більшість об’єктів культурної та природної 
спадщини регіону маловідома. Лише окремі історичні пам’ятки та об’єкти 
природи охоплюються екскурсіями, при цьому інформація про велику 
кількість об’єктів, які могли б стати додатковими об’єктами показу, більшості 
розробників маршрутів не відома. Це призводить до того, що більшість 
потенційних туристичних об’єктів області не охоплюються туристично-
екскурсійними маршрутами та не залучаються до рекреаційної сфери.  

Водночас туристичний потенціал Київської області використовується 
неефективно через застарілу мережу туристичних маршрутів та відсутність 
мобільних туристичних додатків з детальною інформацією про туристичні 
локації області. 

Недостатнім є рівень позиціонування туристичних дестинацій міст та 
громад Київської області, в незадовільному стані знаходиться їх туристична 
інфраструктура, зовнішній вигляд об’єктів в історичних частинах міст та на 
основних туристичних маршрутах не приваблює туристів. Відсутні реєстри 
природних об’єктів, об’єктів історико-культурної спадщини, місць 
розміщення, атракцій, комплексних туристичних продуктів та готових 
інвестиційних пропозицій. Внаслідок цього повільними темпами ростуть 
об’єми продажів внутрішніх туристичних продуктів. Залишається низьким 
рівень конкурентоздатності послуг індустрії туризму та рівень прибутковості 
підприємств індустрії туризму. 

Технічні завдання, які увійшли до Напряму 2.4, спрямовані на: 
- формування і розвиток мережі туристичних кластерів Київщини для 

просування туристичного потенціалу регіону шляхом формування 
комплексних туристичних продуктів; 

- розвиток в об’єднаних територіальних громадах туризму з 
інклюзивним компонентом як можливості забезпечення соціально-
економічної стабільності громад шляхом створення нових туристичних 
маршрутів і облаштування інфраструктури для їх обслуговування, що 
сприятиме створенню додаткових робочих місць, розвитку малого та 
середнього підприємництва, поповненню місцевих бюджетів; 

- створення та розвиток інформаційної платформи «Київщина 
туристична» для інформаційної підтримки туроператорів та екскурсійних 
бюро, розробку нових туристичних та екскурсійних маршрутів шляхом збору, 
обробки та поширення інформації про ювілейні дати року, історичні події, 
визначних осіб та нові/віднайдені об’єкти туризму області, які є привабливими  
для туристів. 

 
2.2.2. Перелік технічних завдань  

 
Досягнення стратегічної цілі 2 «Підвищення конкурентоспроможності 

регіону» у 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 4 відповідних 
напрями, які включають 21 технічне завдання.   
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Технічні завдання (ТЗ) Територіальне спрямування ТЗ 

Напрям 2.1. Розвиток видів промислової діяльності з високою доданою вартістю 
2.1.1.1. Розвиток промислових зон в 
Київській області 

Київська область 

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

Київська область 

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

Київська область 

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

Київська область 

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

Київська область 

Напрям 2.2. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва 

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

Київська область 

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

Київська область  

2.2.1.3. Цифровізація аграрної галузі шляхом 
запровадження Індустрії 4.0 

Київська область 

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

Київська область 

2.2.2.2. Розвиток високоавтоматизованого 
агропромислового комплексу, зокрема, 
орієнтованого на місто Київ 

Київська область 

Напрям 2.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 
підприємництва 
2.3.1.1. Створення бізнес-інкубатора в Київській 
області 

Київська область 

2.3.1.2. Створення мережі центрів розвитку 
підприємництва на території Київської області 

Київська область 

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

Київська область 

2.3.3.1. Створення платформи покращення 
експортного потенціалу Київської області з 
метою підтримки експортерів Київщини 

Київська область 

2.3.4.1. Підтримка інвесторів Київська область 
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2.3.5.1. Розвиток соціального підприємництва Київська область 
Напрям 2.4. Розвиток туризму та рекреацій 
2.4.1.1. Створення та підтримка розвитку 
інформаційної платформи «Київщина 
туристична» 

Київська область 

2.4.1.2. Створення туристичного продукту 
«Туристичне Полісся» 

Проєкт охоплює територію північної частини 
Київської області  
 

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

Київська область 

2.4.2.2. Розвиток туристичної дестинації «Долина 
двох рік» 

Проєкт охоплює територію Києво-
Святошинського, Макарівського та 
Васильківського районів 

2.4.3.1. Формування і розвиток мережі 
туристичних кластерів Київщини 

Київська область 

 

2.2.3. Очікувані результати реалізації Програми 
 

Успішна реалізація технічних завдань має сприяти досягненню таких 
результатів: 

за Напрямом 2.1. «Розвиток видів промислової діяльності з високою 
доданою вартістю»: 

ü реалізація інвестиційних проєктів, що передбачають виробництво 
продукції з високою доданою вартістю; 

ü розширення номенклатури та асортименту інноваційної продукції, що 
виробляється підприємствами області, у першу чергу харчової галузі; 

ü проведення технологічного переоснащення виробничих потужностей 
промислових підприємств для збільшення виробництва продукції з високою доданою 
вартістю; 

ü нарощування експорту конкурентоспроможної інноваційної продукції; 
ü підвищення продуктивності, гнучкості і швидкості виробництва, 

покращення якості товарів за рахунок використання інтернет-технологій; 
ü підвищення рівня забезпеченості кадрами підприємств, які 

впроваджують індустрію 4.0; 
 

за Напрямом 2.2. «Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського 
виробництва»: 

ü вирощування енергетичних культур для підвищення 
енергонезалежності області; збільшення обсягів виробництва та реалізації біопалива; 

ü збільшення продуктивності праці за рахунок підвищення рівня  
володіння цифровими технологіями для аграрної спільноти; 

ü задоволення попиту жителів міста Київ продукцією сільського 
господарства виробників області; 

ü формування товарних партій овочів та зелені для забезпечення 
сільськогосподарською продукцією, що вироблена у Київській області, мережі 
торгівлі (Сільпо, BILLA, NOVUS, Фуршет, VARUS); 

ü поглиблення ступеню переробки аграрної продукції; 
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ü покращення якості молочної сировини та збільшення обсягів 
виробництва молочної продукції; 

ü розвиток підприємництва в аграрному секторі; створення нових робочих 
місць; 

 
за Напрямом 2.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого 

та середнього підприємництва: 
ü збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва; 
ü збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого і 

середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків і платежів; 
ü збільшення кількості найманих працівників на малих та середніх 

підприємствах; 
ü зростання обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і 

середніх підприємствах; 
ü розширення мережі інфраструктури підтримки розвитку 

підприємництва; 
ü підвищення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу 

шляхом розвитку ділових навичок, розуміння нових ринків та застосування інновацій; 
ü збільшення кредитних ресурсів, доступних для суб’єктів малого і 

середнього підприємництва; 
ü зменшення диспропорцій в економічному розвитку населених пунктів 

області; 
ü поліпшення інвестиційної привабливості області; 
ü зростання обсягів прямих іноземних інвестицій у реальному секторі 

економіки; 
ü збільшення кількості підприємств-експортерів; 
ü зростання обсягів експорту товарів та послуг; 
ü забезпечення участі бізнесу в вирішенні соціальних проблем громади; 
ü залучення до соціального підприємництва малозахищених категорій 

населення (людей з обмеженими можливостями, внутрішньо переміщених осіб, 
національних меншин, людей похилого віку, молоді, людей із залежностями, людей, 
що вийшли з місць позбавлення волі, ВІЛ-позитивних людей, багатодітних мам тощо); 

 
за Напрямом 2.4. Розвиток туризму та рекреацій: 
ü проведення інвентаризації об’єктів історико-культурної спадщини; 
ü зростання кількості якісних об’єктів інфраструктури у сфері туризму;  
ü створення нових конкурентоспроможних туристичних продуктів;  
ü збільшення туристичних потоків та кількості відвідувачів туристичних 

об’єктів області;  
ü розвиток підприємництва у сфері туризму та суміжних галузях;  
ü збільшення надходжень до місцевих бюджетів області від надання 

туристичних послуг.  
2.2.4. Орієнтовний фінансовий план 

тис. грн 

Назва технічного завдання Обсяг фінансування 
Обсяг 

фінансування 
за весь період 

Загаль
ний 

обсяг 
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2021 рік 2022 рік 2023 рік Прива
тні 

інвест
ори 

Міжна
родна 
допом

ога 

фінанс
ування 

ДБ* МБ* ДБ* МБ* ДБ* МБ* 

2.1.1.1. Розвиток 
промислових зон в 
Київській області 

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 90000,0 270000,0 372000,0 

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

18000,0 - 18000,0 - 18000,0 - 590,0 - 54590,0 

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

4560,0 - 4720,0 - 4720,0 - 480,0 - 14480 

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

4360,0 - 4420,0 - 4120,0 - 590,0 - 13490,0 

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

6340,0 2790,0 7210,0 4800,0 7970,0 5060,0 13970,0 3480,0 51620,0 

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

400,0 - 700,0 300,0 700,0 300,0 - - 2400 

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

1200,0 800,0 1200,0 800,0 2100,0 900,0 - 25000,0 32000,0 

2.2.1.3. Цифровізація 
аграрної галузі шляхом 
запровадження Індустрії 
4.0 

12500,0 7500,0 6000,0 7000,0 3500,0 14000,0 17000,0 12500,0 80000,0 
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2.2.2.1. Створення умов 
для організації 
переробки молочної 
сировини та виробництва 
нових видів 
конкурентоспроможної 
продукції 

- 100,0 - 2000,0 - 2000,0 - - 4100,0 

2.2.2.2. Розвиток 
високоавтоматизованого 
агропромислового 
комплексу, зокрема, 
орієнтованого на місто Київ 

- - - - - - - 1000,0 1000,0 

2.3.1.1. Створення бізнес-
інкубатора в Київській 
області 

1000,0 200,0 1000,0 200,0 1000,0 200,0 - - 3600,0 

2.3.1.2. Створення мережі 
центрів розвитку 
підприємництва на території 
Київської області 

1400,0 200,0 1400,0 200,0 1400,0 200,0 - - 4800,0 

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

3000,0 1000,0 3000,0 1000,0 3000,0 1000,0 - 1500,0 13500,0 

2.3.3.1. Створення 
платформи покращення 
експортного потенціалу 
Київської області з метою 
підтримки експортерів 
Київщини 

- 800,0 - 800,0 - 800,0 - 600,0 3000,0 

2.3.4.1. Підтримка інвесторів 1000,0 3000,0 1000,0 3000,0 1000,0 3000,0 - - 12000,0 

2.3.5.1. Розвиток соціального 
підприємництва 300,0 200,0 300,0 200,0 300,0 200,0 - 300,0 1800,0 

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

- 400,0 - 640,0 - 660,0 - 1600,0 3300,0 

2.4.1.2. Створення 
туристичного продукту 
«Туристичне Полісся» 

- 750,0 - 800,0 - 850,0 - 4000,0 6400,0 

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

3800,0 250,0 4200,0 450,0 5000,0 600,0 - 4000,0 18300,0 

2.4.2.2. Розвиток 
туристичної дестинації 
«Долина двох рік» 

4800,0 250,0 5200,0 450,0 6000,0 600,0 - 8000,0 25300,0 

2.4.3.1. Формування і 
розвиток мережі 
туристичних кластерів 
Київщини 

1000,0 2900,0 1000,0 3100,0 2000,0 3000,0 550,0 7850,0 21400,0 

Всього: 65660,0 23140,0 61350,0 27740,0 62810,0 35370,0 123180,0 339830,0 739080,0 
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ДБ*- державний бюджет МБ*- місцеві бюджети 
 

2.2.5. Передумови та ризики, пов’язані з виконанням Програми  
 

Передумови для ефективного впровадження, що мають значення для 
реалізації технічних завдань, що увійшли до Програми 2, полягають у 
наступних аспектах: 

Для ефективної реалізації Програми в області є всі умови: наявні 
індустріальні парки, ділянки для створення нових промислових зон, потужні 
промислові підприємства, науковий потенціал для генерування ідей для 
розробки нових видів продукції з високою доданою вартістю, яка дозволить 
посилити експортний потенціал,  мале і середнє підприємництво, що 
динамічно розвивається і здатне швидко адаптовуватись до нових потреб 
ринку; сприятливі природно-кліматичні умови для ведення сільського 
господарства, стійка тенденція до попиту на продовольчу продукцію, 
унікальна історико-культурна матеріальна та нематеріальна спадщина 
Київщини, яка дасть змогу ефективно розвиватись туристичній галузі. 

Успіх реалізації та сталості результатів кожного технічного завдання 
базується на збалансованому врахуванні державних (регіональних) і приватних 
інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного 
фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та 
проєктів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної 
маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію 
технічних завдань, необхідною є участь підприємців, інвесторів, місцевих 
органів виконавчої влади, об’єднаних територіальних громад, наукових 
установ, вищих навчальних закладів, громадських організацій тощо. 

За умови активізації державної підтримки та МТД щодо покращення 
інвестиційного клімату, впровадження інновацій, підтримки розвитку малого 
та середнього бізнесу, оптимізації та законодавчої дерегуляції 
підприємницької, інвестиційної діяльності, вдосконалення податкової, 
бюджетної та банківської систем, їх адаптація до європейського права та 
адміністративної практики країн ЄС реалізація проєктів буде більш 
ефективною. 

Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію технічних 
завдань і сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових 
проєктних ідей, що, як правило, реалізуються в інших регіонах і які мають 
позитивні результати, наприклад, індустріальні парки, сучасні форми 
залучення населення до підприємницької діяльності та підтримки малого 
бізнесу. 

 

 
 
Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є: 

- повільні темпи економічного зростання, нові макроекономічні 
потрясіння, непередбачувані зміни в законодавстві, зміни на зовнішніх 
ринках; 
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- зниження інвестиційного рейтингу регіону та країни в цілому; 
- дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу 

до міжнародних ринків капіталу; 
- невиконання дохідної частини обласного та інших місцевих бюджетів, 

відсутність коштів у бюджеті розвитку; 
- відсутність задекларованих обсягів фінансування у державному фонді 

регіонального розвитку або порушення процедур подання проєктів для 
отримання коштів; 

- низька інституційна спроможність потенційних виконавців проєктів 
Програми; 

- недостатність попереднього досвіду реалізації технічних завдань 
органами місцевого самоврядування; відсутність місцевих знань та 
управлінської спроможності для реалізації технічних завдань; 

- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 
отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових 
підтримати реалізацію конкретних технічних завдань та Програми в цілому; 

- пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних 
партнерів технічних завдань Програми; 

- нераціональне використання природних ресурсів в аграрному секторі; 
- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проєктів. 
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2.3. Програма 3 «Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки 

(на засадах смарт-спеціалізації)»   
 

Стратегічним пріоритетом розвитку економіки Київської області до 2027 
року є розвиток інноваційно орієнтованих секторів економіки, які нададуть 
поштовх для розвитку інших сфер, а також сприятимуть реалізації 
експортного потенціалу ключових секторів економіки, модернізації та 
технологічному переоснащенню промислових підприємств, розвитку 
наукомістких, енерго- та екологоефективних і високотехнологічних 
промислових виробництв із зростаючою економічною і соціальною віддачею, 
розширення ринків збуту для продукції вітчизняних виробників. 

Стратегічна ціль 3 розроблена на засадах смарт-спеціалізації, яка полягає 
у виявленні та реалізації унікального для кожного регіону потенціалу 
економічного розвитку, заснованого на його специфічних конкурентних 
перевагах. Імплементація принципів смарт-спеціалізації при виборі 
пріоритетних сфер економічної діяльності в регіоні відкриває можливості 
залучення коштів європейських структурних та інвестиційних фондів для 
стимулювання розвитку обраних сфер.  

За результатами кількісного аналізу, проведеного відповідно до 
методичних рекомендацій Європейської комісії та публічних обговорень, 
визначено наступні напрями смарт-спеціалізації, які мають інноваційний 
потенціал та можуть стимулювати нарощення обсягів випуску продукції в 
суміжних видах економічної діяльності, а також сприяти прискореному 
розвитку регіону: 

• Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими 
споживчими якостями (функціональна їжа).  

• Розроблення енергоефективних рішень на основі альтернативних 
джерел енергії.  

• Інноваційна продукція для будівництва, дизайну та побуту.  
• Біоактивні речовини та фармацевтика для здоров’я людини. 
Процес підприємницького відкриття буде продовжено з метою 

конкретизації ринкових ніш. Напрями реалізації смарт-спеціалізації є 
актуальними для досягнення цілей сталого розвитку (цілі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 15, 17), сприяючи переходу до ресурсозберігаючої економіки, 
створюючи конкурентні переваги на внутрішніх та зовнішніх ринках, 
підтримуючи структурні зміни, пропонуючи нові та кращі робочі місця та 
соціальні інновації.  

Програма 3 складається з 3-х напрямів, які включають: 
- напрям 3.1. «Розвиток інноваційної екосистеми».  
- напрям 3.2. «Активізація наукової та інноваційної діяльності в секторах 

смарт- спеціалізації».  
- напрям 3.3. «Розвиток людського капіталу для підтримки смарт-

спеціалізації регіону». 
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2.3.1. Актуальні проблеми та потреби 

 
Напрям 3.1 «Розвиток інноваційної екосистеми»: 
Стан інноваційної екосистеми визначає легкість, швидкість та 

ефективність інноваційних процесів на всіх його стадіях. На початку 2019 
року в Київській області діяло близько 20 підприємств та організацій, що 
забезпечували розвиток інноваційної діяльності. Однак, рівень інноваційної 
активності та її результати свідчать про недостатню ефективність роботи 
наявних в області об’єктів інноваційної інфраструктури, що призводить до 
низького рівня взаємодії та співробітництва між суб’єктами інноваційної 
діяльності.  

Ефективна інноваційна діяльність не може відбуватися без активної 
взаємодії між підприємствами та науково-дослідними установами, але на 
сьогодні цей рівень взаємодії є недостатнім для якісних структурних 
перетворень в економіці регіону.  

Технічні завдання Напряму 3.1. спрямовані на створення та розвиток 
високоякісної інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, бізнес-
акселераторів, технопарків, інноваційних кластерів, центрів інновацій та 
трансферу технологій; науково-впроваджувальних підприємств; центрів 
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, демонстраційно-
експериментальних зон та лабораторій тощо);  на підтримку інноваційного 
підприємництва шляхом створення системи фінансування інновацій 
(інвестиційних (інноваційних) венчурних фондів, небанківських фінансово-
кредитних установ, запровадження інструментів регіональної інноваційної 
політики, зокрема інноваційних ваучерів тощо); на запровадження 
ефективного механізму взаємовигідного партнерства потрійної спіралі «влада-
бізнес-наука» шляхом їх участі у процесі підприємницького відкриття для 
пошуку та актуалізації галузей смарт-спеціалізації, а також проєктах 
довгострокового партнерства тощо; на сприянні інтернаціоналізації діяльності 
підприємств та організацій  у секторах смарт-спеціалізації шляхом 
забезпечення їх участі в міжнародних науково-технічних програмах, виставках 
тощо).  

 
Напрям 3.2 «Активізація наукової та інноваційної діяльності в секторах 

смарт-спеціалізації»: 
Упродовж останніх 7 років в регіоні спостерігається зниження 

інноваційної активності промислових підприємств (їх кількість зменшилася з 
66 у 2014 році до 37 у 2017 році). За напрямами інноваційної діяльності 
підприємства найбільш активно займалися придбанням машин, обладнання та 
програмного забезпечення, на що витрачено 75% від загального обсягу 
інноваційних витрат у промисловості. Частка обсягу реалізованої інноваційної 
продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції становить 
0,8 відсотка.  

Технічні завдання Напряму 3.2 спрямовані  на підвищення інноваційної 
активності підприємств області з фокусом на напрями смарт-спеціалізації 
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шляхом наближення результатів наукових досліджень до потреб бізнесу; 
стимулювання винахідницької та інноваційної діяльності в секторах смарт-
спеціалізації, завдяки чому результати наукових досліджень і розробок 
набудуть спроможності перетворитися на інновації. 
 

Напрям 3.3. «Розвиток людського капіталу для підтримки смарт-
спеціалізації регіону»: 

Одним з ключових елементів інноваційного розвитку є кадровий 
потенціал, так як  лише людина здатна згенерувати та втілити у життя нові 
ідеї.  

Необхідною умовою продуктивності кадрового потенціалу  є високий 
рівень інноваційної культури, важливим фактором якого є створення умов для 
самореалізації творчої людини, починаючи від школи і закінчуючи науково-
дослідною установою, з подальшою трансформацією в успішного інноватора, 
дослідника, підприємця тощо. Відсутність інтересу з боку держави та бізнес 
структур до тем наукових досліджень, що проводяться в області, змушує 
вчених виїжджати за кордон зі своїми ідеями.  

Створення умов для роботи науковців та інноваторів  в області призведе 
до нарощення кадрового потенціалу в регіоні, активізації винахідницької 
діяльності у вищих навчальних закладах та пожвавленню міжнародного 
науково-технічного співробітництва, що сприятиме впровадженню смарт-
спеціалізації в області. 

Технічні завдання Напряму 3.3 спрямовані  на формування інноваційної 
культури та розвиток підприємницьких здібностей у дітей та молоді, а також 
на підвищення професійних компетенцій наукових кадрів за напрямами 
смарт-спеціалізації.   

2.3.2. Перелік технічних завдань 
 

Стратегічну ціль 3 «Розвиток інноваційно орієнтованих галузей 
економіки (на засадах смарт-спеціалізації)» у 2021-2023 роках передбачається 
досягти шляхом реалізації 3-х напрямів, які включають 7 технічних завдань. 

 

Технічні завдання (ТЗ) Територіальне спрямування ТЗ 

Напрям 3.1. Розвиток інноваційної екосистеми 

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

Київська область 

3.1.1.2. Створення регіонального центру інноваційного 
розвитку громад 

Київська область, Україна 

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

Київська область 
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3.1.2.2. Розроблення нових інструментів фінансування 
розвитку інноваційної екосистеми Київської області 

Київська область 

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

Київська область, Україна 

Напрям 3.2. Активізація наукової та інноваційної діяльності в секторах смарт- спеціалізації 
3.2.1.1. Створення та розвиток регіонального 
інноваційного кластеру геномних технологій у 
біомедицині та сільському господарстві 

Київська область, Україна 

Напрям 3.3. Розвиток людського капіталу для підтримки смарт-спеціалізації регіону 

3.3.1.1. Формування інноваційної культури у дітей та 
молоді  

Київська область 

 
2.3.3. Очікувані результати реалізації Програми 

 
Успішна реалізація технічних завдань має сприяти досягненню таких 

результатів: 
за Напрямом 3.1 «Розвиток інноваційної екосистеми»: 
ü організації постійно діючих засідань «наука-бізнес-влада-громадянське 

суспільство» за напрямами смарт-спеціалізації; 
ü формуванню мережі об’єктів інноваційної інфраструктури для 

підтримки інноваційної діяльності; 
ü створенню системи регіональної підтримки інноваційної діяльності з 

фокусом на сектори смарт-спеціалізації; 
ü активізації співробітництва між наукою, освітою та бізнесом; 
ü активізації міжнародного наукового та інноваційного співробітництва. 

  
за Напрямом 3.2 «Активізація наукової та інноваційної діяльності в 

секторах смарт-спеціалізації»: 
ü активізації інноваційної діяльності в регіоні в цілому і особливо в 

секторах смарт-спеціалізації; 
ü зростанню обсягів витрат на наукові дослідження та розробки; 
ü збільшенню обсягу внутрішніх і зовнішніх інвестицій в секторах смарт-

спеціалізації; 
ü впровадженню нових технологій для модернізації економіки; 
ü створенню нових робочих місць в регіоні; 
ü підвищенню ролі наукових установ та освітніх закладів в інноваційному 

розвитку регіону; 
ü модернізації виробничих потужностей промислових підприємств, 

створення нових потенційно прибуткових, наукомістких та високотехнологічних 
промислових виробництв. 

 
за Напрямом 3.3 «Розвиток людського капіталу для підтримки смарт-

спеціалізації регіону»: 
ü зростанню чисельності виконавців наукових досліджень і розробок;  
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ü збільшенню рівня залученості студентської молоді до наукової та 
інноваційної діяльності; 

ü покращенню позицій вищих навчальних закладів у сфері наукової та 
інноваційної діяльності. 
 

2.3.4. Орієнтовний фінансовий план 
тис. грн 

Назва технічного завдання 

Обсяг фінансування, тис.грн 
Обсяг 

фінансування за 
весь період 

 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Приватні 
інвестори 

Міжнарод
на 

допомога 

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

ДБ* МБ* ДБ* МБ* ДБ* МБ*  

3.1.1.1. Організація та 
проведення заходів процесу 
підприємницького відкриття 
для пошуку та актуалізації 
галузей смарт-спеціалізації 

1500,0 - 1500,0 - 1500,0 - 1500,0 1500,0 7500,0 

3.1.1.2. Створення 
регіонального центру 
інноваційного розвитку 
громад 

10000,0 1800,0 - 1050,0 - 1050,0 550,0 4 800,0 19250,0 

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

41813,0 - 42204,0 - 41903,0 - 2720,0 - 128 640,0 

3.1.2.2. Розроблення нових 
інструментів фінансування 
розвитку інноваційної 
екосистеми Київської області 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - - 1500,0 

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

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 300,0 2 700,0 6 000,0 

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

13000,0 550,0 15000,0 600,0 15000,0 550,0 4200,0 4000,0 52900,0 

3.3.1.1. Формування 
інноваційної культури у дітей 
та молоді 

- 500,0 - 500,0 - 500,0 - - 1500,0 

Всього: 67063,0 3600,0 59454,0 2900,0 59153,0 2850,0 9270,0 13000,0 217290,0 

 
ДБ*- державний бюджет МБ*- місцеві бюджети 
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2.3.5. Передумови та ризики, пов’язані з виконанням Програми 
 

Передумови для ефективного впровадження проєктів регіонального 
розвитку, що мають значення при реалізації технічних завдань і які увійшли до 
Програми 3, полягають у наступних аспектах: 

- подальший розвиток законодавства та реформування державної 
політики в інноваційній сфері, створення механізму стимулюваня 
інноваційних та високотехнологічних виробництв (на загальнодержавному 
рівні); 

- наявність умов для кластеризації економіки регіону: розвинута 
матеріально-технічна база наукових установ та освітніх закладів, активне 
бізнес середовище, зацікавлені інвестори; 

- наявність цільових обласних програм, спрямованих на 
забезпечення  фінансування проєктів регіонального розвитку для підтримки 
інноваційної діяльності в секторах смарт-спеціалізації; 

- створення обласних фондів фінансування інновацій, науково-
технічного розвитку, інноваційного підприємництва; 

- розроблення регіональної Програми науково-технічного та 
інноваційного розвитку;  

- укладення меморандумів про співпрацю з бізнес-асоціаціями та 
науковими установами; 

- залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію 
проєктів регіонального розвитку у сфері інновацій та комерціалізації 
елементів наукових досліджень. 

 
Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є: 

- слабка взаємодія учасників реалізації проєктів (органів державної 
та місцевої влади, підприємств бізнесу, освітніх та наукових установ, 
громадських організацій) та їх неготовність взяти участь та надати підтримку 
у реалізації Програми; 

- недостатній обсяг фінансування проєктів з державного та 
місцевого бюджетів, відсутність альтернативних джерел фінансування 
проєктів; 

- відсутність/недостатність практичного досвіду щодо розробки, 
підготовки технічної та проєктної документації, практичної реалізації, 
фінансового супроводу проєктів окремими суб’єктами регіонального 
розвитку; 

- недостатній рівень уваги та підтримки з боку місцевих органів 
влади;  

- недостатній рівень мотивації суб’єктів регіонального розвитку в 
реалізації проєктів в наявних умовах; 

- відсутність/недостатність контролю за реалізацією проєктів з боку 
осіб, на яких покладено контролюючі функції; 

- відсутність/неефективність механізму внесення змін до умов 
проєктів у зв’язку з їх істотною зміною та/або форс-мажором, а також до 
проєкту цього Плану заходів. 
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2.4. ПРОГРАМА 4. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ І ГРОМАД 
 
В основу Програми 4 покладені проєктні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

членами робочої групи за участі регіональних експертів на основі пропозицій, 
що надійшли від представників місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що працюють у 
відповідних сферах діяльності та інших зацікавлених суб'єктів регіонального 
розвитку.  

Програма 4 складається з двох напрямів, які включають в себе: 
4.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад. 
4.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону.  
 

2.4.1. Актуальні проблеми та потреби 
 

Напрям 4.1  Розвиток територій в інтересах територіальних громад 
Cталий та гармонійний розвиток місцевих громад можливо забезпечити 

шляхом розроблення і впровадження дієвого механізму, який врегулює та 
визначить основні засади планування та розвитку об’єднаних територіальних 
громад. Це допоможе знайти максимально ефективні шляхи використання як 
внутрішнього, так і зовнішнього ресурсного потенціалу, що сприятиме 
покращенню інвестиційного клімату і стане потужним стимулом для розвитку 
об’єднаної територіальної громади.  

Програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми 
господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з 
містобудівною документацією відповідного рівня.  

Станом на 01.01.2020 у Київській області створено 24 ОТГ, однак 
містобудівна документація регіонального рівня – схеми планування територій – 
розроблено лише для 6 об’єднаних територіальних громад (у 2020 році 
заплановано виконання схем ще для 4 об’єднаних територіальних громад).  

Містобудівною документацією місцевого рівня – генеральними планами, які 
розроблені і затверджені після 2010 року, забезпечено 287 населених пунктів 
області (більше 24%), 722 населених пунктів мають генеральні плани розроблені 
до 1990 року, більше ніж в 100 селах генеральні плани відсутні. 

Станом на 01.01.2019 у цифровий формат переведено 945 генеральних 
планів населених пунктів Київської області та забезпечено відображення 
відсканованих матеріалів на інтерактивній онлайн-карті.  

Незважаючи на стабілізацію радіаційної ситуації на територіях, 
прилеглих до Зони відчудження, соціально-економічний розвиток громад 
північної частини Київшини відстає від інших територій Київської області.  
Повільними темпами відбувається повернення у господарський обіг раніше 
забруднених земель. Внаслідок слабкої інвестиційної діяльності та розвитку 
підприємництва у громадах Київського Полісся, кількість новостворених 
робочих місць є недостатньою для стабілізації демографічної ситуації на цій 
території. 
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Через відсутність сучасного міжнародного переходу через кордон з 
Республікою Білорусь територія північної частини Київської області втрачає 
свій транзитний потенціал. Внаслідок цього основний пасажиро- і 
вантажопотік з сусідніми регіонами Республіки Білорусь здійснюється через 
Житомирську та Чернігівську області. 
 

Напрям 4.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури 
регіону 

Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення по території Київської області складає 6 375,5 км, у тому 
числі 4171,8 км автодоріг обласного значення та  2 203,7 км автодоріг 
районного (сільського) значення.  

У зв’язку недотримання проведення міжремонтних термінів переважна 
більшість автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
втратила несучу здатність, а верхній шар покриття автомобільних доріг потребує 
капітального ремонту. Крім цього, через збільшення вагових навантажень від 
транспортних засобів, інтенсивністю руху, на які існуюча мережа доріг не 
розрахована, відбувається швидке руйнування дорожніх конструкцій. Внаслідок 
обмежених обсягів фінансування дорожнього господарства, яке не в повній мірі 
відповідає реальним потребам сьогодення, значна кількість об’єктів дорожнього 
господарства потребують загального ремонту 

Такий стан автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення та штучних споруд на них не забезпечує повною мірою швидке, 
комфортне, економічне та безпечне перевезення пасажирів і вантажів, створює 
соціальну напругу в суспільстві, знижує конкурентоздатність економіки 
регіону, негативно впливає на соціально-економічний розвиток Київської 
області. 

Через стрімку розбудову прилеглих до міста Києва населених пунктів та, 
як наслідок, збільшення населення Київської області, існуюча мережа 
приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування не 
відповідає сучасним вимогам. 

Рівень безпеки перевезень, обсяг споживання енергії та вплив на 
навколишнє природнє середовище області не відповідають сучасним вимогам. 
Протягом останніх років спостерігається стрімке збільшення кількості 
транспортних засобів та підвищення інтенсивності руху. Значна кількість 
транспортних засобів, що експлуатується перевізниками, є застарілими, 
неефективними та справляють значний негативний вплив на навколишнє 
природнє середовище. 

Перспективним транспортом майбутнього є електробуси, які у тестовому 
режимі вже почали використовуватися на міських автобусних маршрутах. 
Вартість електроенергії, яку споживають вказані транспортні засоби, становить  
0,5 грн/км, що у 6 разів дешевше ніж використання дизельного палива. При 
цьому жодного негативного впливу на навколищнє природне середовище не 
здійснюється. 

Стрімке зростання протягом останніх років обсягів пасажирських і 
вантажних перевезень через аеропорти «Бориспіль і «Жуляни» потребує 
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створення ще одного аеропорту на території Київської області, а також  
сучасного центру з технічного обслуговування Боїнгів та Аербасів, які на 
території України відсутні.  
 

2.4.2. Перелік технічних завдань 
 
Досягнення стратегічної цілі  4. Сталий розвиток територій населених 

пунктів і громад у 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 2 
відповідних напрямки, які включають 13 технічних завдань.   
 

Технічні завдання (ТЗ) Територіальне спрямування ТЗ 

Напрям 4.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад 

4.1.1.1 Розроблення схем планування 
об’єднаних територіальних громад Київської 
області  

Київська область 

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

Київська область 

4.1.2.1 Створення системи містобудівного 
кадастру на основі сучасних геоінформаційних 
технологій. 

Київська область 

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

Київська область 

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

Об’єднані територіальні громади 
Поліського, Іванківського та 
Вишгородського районів Київської 
області 

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

Київська область 

Напрям 4.2. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону 

4.2.1.1 Розвиток автомобільних доріг Київської 
області 

Київська область 

4.2.1.2 Експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення Київської області 

Київська область 

4.2.2.1 Капітальний ремонт шляхопроводу 
через залізничні колії у м.Бровари 

м. Бровари 

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

Київська область 

4.2.2.3 Заміна та встановлення дорожнього та 
вуличного освітлення на енергоефективне та 
диспетчеризація- 

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

м. Біла Церква, Фурсівська ОТГ, 
Білоцерківський район 

4.2.5.1 Організація екологічно чистого 
транспорту на території Київської області 

Київська область 

 
2.4.3. Очікувані результати реалізації Програми 

 
Успішна реалізація технічних завдань має сприяти досягненню таких 

результатів: 
за Напрямом 4.1. «Розвиток територій в інтересах територіальних 

громад»: 
ü забезпечення громад містобудівною документацією регіонального 

рівня – схемами планування територій об`єднаних територіальних громад для 
ефективного і раціонального планування територій, розвитку інженерної та 
соціальної інфраструктури; 
ü забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій 

громад, підвищення їх конкурентоспроможності, зокрема периферійних 
районів, відродження економіки територій  північної частини Київщини, що 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
ü забезпечення населених пунктів області містобудівною документацією 

(генеральними планами), що визначає розвиток та використання територій 
населеного пункту; 
ü запровадження ефективної моделі залучення інвестицій на основі  

раціонального використання земельних ресурсів для містобудівних потреб; 
ü використання транзитного та логістично-транспортного потенціалу 

Київщини з метою наближення до стандартів ЄС на підставі реалізації рішень 
містобудівної документації; 

ü створення уніфікованої системи електронного документообігу для 
обміну кадастровими даними та забезпечення інформаційної підтримки 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, організацій і громадян. 

 
за Напрямом 4.2. «Розвиток дорожньої та транспортної 

інфраструктури регіону»: 
ü проведення видатків з різних джерел на проведення робіт, пов’язаних з 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах; 
ü забезпечення своєчасного поточного ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах  та їх експлуатаційного утримання;  
ü влаштування місць здійснення габаритно-вагового контролю на 

автомобільних дорогах загального користування місцевого значення; 
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ü створення просторової прив’язки шляхом визначення просторових 
координат автомобільних доріг загального користування місцевого значення;   
ü створення електронних паспортів автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та мостів на них;   
ü оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, які 

перебувають у державній власності і належать до земель дорожнього 
господарства;   
ü підвищення рівня безпеки дорожнього руху та покращення стану 

дорожньої мережі Київської області, задоволення індивідуальних та 
суспільних потреб громадян. 
 

2.4.4. Орієнтовний фінансовий план 
 тис. грн 

Номер і назва технічного 
завдання 

Обсяг фінансування,тис.грн 
Обсяг 

фінансування за 
весь період 

Загаль- 
ний обсяг 
фінансу-

вання 
2021 рік 2022 рік 2023 рік приватні 

інвестори 
міжна 
родна 

допомога ДБ* МБ* ДБ* МБ* ДБ* МБ* 
4.1.1.1 Розроблення схем 
планування об’єднаних 
територіальних громад 
Київської області 

2000,0  3500,0  2000,0  4000,0  1500,0  3500,0  - - 16500,0  

4.1.1.2. Розроблення 
генеральних планів 
населених пунктів  з 
визначенням зонування 
території міських і 
сільських населених 
пунктів.індивідуального 
житлового будівництва на 
селі 

1200,0  300,0 1200,0  300,0  1200,0   300,0 - - 4500,0 

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

2100,0 4000,0  - - - - - - 6100,0  

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

550,0 1000,0 550,0 1000,0 550,0   1000,0 - - 4650,0 

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

1200,0 600,0 800,0 700,0 500,0 450,0 - - 4250,0 
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4.1.4.1. Розвиток 
транскордонного 
спвробітництва  та 
створення міждержавного 
пункту пропуску через 
державний кордон «Вільча- 
Олександрівка» , 
включаючи розбудову його 
інфраструктури 

5000,0 - 15000 - 15000 - - - 35000,0 

4.2.1.1 Розвиток 
автомобільних доріг 
Київської області 

872207,5 168133,3 922855,6 175983,5 917046,6 42800,0 - - 3099026,5 

4.2.1.2 Експлуатаційне 
утримання автомобільних 
доріг загального 
користування місцевого 
значення Київської області 

220000,0 - 233963,9 - 229386,6 - - - 683350,5 

4.2.2.1 Капітальний ремонт 
шляхопроводу через 
залізничні колії у 
м. Бровари 

- 31668,3 - 31668,3 - - - - 63336,6 

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

500,0 - 500,0 - 500,0 - - - 1500,0 

4.2.2.3 Заміна та 
встановлення дорожнього 
та вуличного освітлення на 
енергоефективне та 
диспетчеризація 

- 500,0 12500,0 12500,0 - - - - 25500,0 

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

45000,0 4000,0 45000,0 4000,0 20000,0 4000,0 3000,0 - 125000,0 

4.2.5.1 Організація 
екологічно чистого 
транспорту на території 
Київської області 

59100,0 61600,0 59100,0 61600,0 59100,0 61600,0 - - 362100,0 

Всього 1208857,5 275301,6 1293469,5 291751,8 1244783,2 113650,0 3000,0 -- 4430813,6 
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2.4.5. Передумови та ризики, пов’язані з виконанням Програми 
 

Загальні передумови, що мають значення для впровадження технічних 
завдань, що увійшли до Напряму 4.1. полягають у таких аспектах: 

1) збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на 
розроблення містобудівної документації на території Київської області;  

2) розроблення обласної цільової програми забезпечення містобудівною 
документацією Київської області на 2021-2024 роки; 

3) виконання топографо-геодезичних вишукувань на відповідних 
територіях; 

4) розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру і містобудівного 
моніторингу та передових програмних сервісів для забезпечення ведення і 
підтримки регіонального містобудівного кадастру; 

5) проведення попереднього моніторингу щодо наявності потенціалу для 
розвитку населених пунктів і громад, існуючих транспортних зв’язків, 
резервів для їх розвитку; 

6) доступність до фінансових ресурсів державного бюджету, Державного 
фонду регіонального розвитку, Дорожнього фонду. 
 

Основні ризики в реалізації напряму: 
- відсутність затвердженої нової Схеми планування території Київської 

області; 
- недофінансування обласних цільових програм та з та відсутність 

відповідних місцевих програм; 
- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у 

бюджеті розвитку; 
- відсутність альтернативних джерел фінансування реалізації проєктів, 

відповідно до затверджених технічних завдань; 
- відсутність або обмежена кількість кадрів, відсутність у них досвіду для 

раалізації проєктів регіонального розвитку; 
-  відсутність управлінської спроможності для реалізації технічних 

завдань на проєкти регіонального розвитку. 
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3. Основні суб’єкти реалізації Плану заходів  
Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з 

реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 
роки представлено у таблиці. 
 

Суб’єкти Участь у впровадженні Участь у фінансуванні Участь у моніторингу і 
оцінці 

Обласна державна 
адміністрація, місцеві 
органи виконавчої влади та 
органи місцевого 
самоврядування 

В якості партнерів 
здійснення технічних 
завдань або бенефіціарів 
їх результатів 

Спільне фінансування 
реалізації технічних 
завдань 

Безпосередньо для 
технічних завдань зі 
спільним фінансуванням 

Державні органи 
(міністерства, відомства, 
установи) 

В якості партнерів 
здійснення проєктів для 
відповідних галузей 

Спільне фінансування 
технічних завдань, в яких 
вони конкретно 
зацікавлені 

Безпосередньо для 
технічних завдань зі 
спільним фінансуванням 

Проєкти та програми 
міжнародної технічної 
допомоги 

Надання (міжнародної) 
технічної допомоги (за 
потребою) 

Спільне фінансування 
більшості технічних 
завдань 

Безпосередньо для 
технічних завдань зі 
спільним фінансуванням 

Приватні інвестори і 
підприємства 

Учасники в проєктах з 
приватним компонентом 
в якості бенефіціарів або 
партнерів реалізації 
технічних завдань 

Фінансовий внесок в 
технічних завдань з 
приватним компонентом 

Безпосередньо для 
технічних завдань зі 
спільним фінансуванням 

Обласні, районні і місцеві 
зацікавлені сторони 

В якості партнерів або 
бенефіціарів технічних 
завдань, в яких вони 
безпосередньо 
зацікавлені 

Спільне фінансування 
здійснення технічних 
завдань, від яких вони 
мають безпосередню 
вигоду 

Надання інформації для 
моніторингу й наступної 
діяльності 

Спеціалізовані неурядові 
організації, асоціації та 
установи 

Управління проєктами у 
сферах, де вони можуть 
продемонструвати 
відповідні 
знання / рекомендації 

Головним чином у 
зв’язку з заходами зі 
збору коштів 

Підготовка звітів і 
ввідних ресурсів для 
моніторингу відповідних 
технічних завдань 

Наукові установи та 
організації,  
вищі учбові заклади  

Забезпечення практичних 
знань (ноу-хау), 
технічної допомоги 

Спільне фінансування 
технічних завдань, в яких 
вони зацікавлені 

Фахові знання, дані і 
статистичні звіти для 
моніторингу у 
відповідних сферах 

Агенція регіонального 
розвитку 

Запуск проєктів 
(розробка описів 
проєктів, організація 
запрошення до торгів, 
лобіювання, нагляд) 

Ключова дійова особа у 
зборі коштів для 
реалізації Стратегії 

Моніторинг реалізації 
технічних завдань 
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4. Каталог технічних завдань на проєкти регіонального розвитку 
  

Технічні завдання до Програми 1 «Розвиток людського потенціалу,  
наближення якості життя до європейських стандартів» 

 
Технічні завдання Напряму 1.1. Якісна освіта для всіх 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.1.1.1. Освітній простір 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.4. Розвиток дошкільної і шкільної освіти 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.1.1 Формування спроможної та ефективної мережі 
закладів загальної середньої освіти з урахуванням 
процесів децентралізації та створення об’єднаних 
територіальних громад 

4 Мета технічного завдання Формування ефективної мережі освітніх округів та 
опорних шкіл, у тому числі  в об’єднаних територіальних 
громадах; підвищення якості освіти в сільській 
місцевості;  
Забезпечення надання дітям сільської місцевості всього 
спектру освітніх послуг в освітньому окрузі: від 
дошкільної до позашкільної освіти; 
Розвиток в освітніх округах мережі закладів 
позашкільної освіти науково-дослідницького 
спрямування; 
Створення  сучасного освітнього простору в опорних 
закладах освітніх округів, забезпечення  опорних 
закладів  освіти висококваліфікованими педагогічними 
кадрами, сучасним обладнанням, спеціалізованими 
предметними кабінетами, комп’ютерною технікою. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відповідно до Закону України  «Про освіту» та 
Концепції «Нова українська школа»  в області 
здійснюється реформування системи загальної середньої 
освіти. Створення освітніх округів дасть можливість 
забезпечити мешканців сільської місцевості якісними 
освітніми послугами від дошкільної до позашкільної 
освіти . 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Створення 10 опорних закладів; 
Створення  10 освітніх округів; 
Створення 5 закладів позашкільної освіти в освітніх 
округах; 
Формування сучасного освітнього простору в 10 опорних 
закладах; 
Забезпечення підвезенням 100% здобувачів освіти, які 
цього потребують; 
Організація інклюзивного навчання для 100% здобувачів 
освіти, які цього потребують 
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8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення якісними освітніми послугами мешканців 
сільської місцевості області; 
Розширення  мережі  освітніх округів та  опорних 
закладів освіти; 
Розширення мережі закладів позашкільної освіти в 
освітніх округах сільської місцевості; 
Створення   нового сучасного освітнього простору в 
опорних закладах освіти; 
Облаштування  сучасним обладнанням навчальних 
кабінетів опорних закладів освіти; 
Забезпечення  підвезення учнів до опорних закладів 
освіти; 
Розвиток  мережі інклюзивних закладів освіти. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розширення мережі освітніх округів, опорних закладів, 
закладів позашкільної освіти; 
Відкриття профільних ліцеїв; 
Створення сучасного освітнього простору в закладах 
освіти; 
Забезпечення сучасним обладнанням та меблями 
навчальних  кабінетів в опорних закладах; 
Використання сучасних освітніх технологій в освітньому 
процесі; 
Придбання шкільних автобусів; 
Упровадження нових освітніх технологій в освітній 
процес в освітніх округах; 
Оновлення комп’ютерної техніки та забезпечення її 
підключення до швидкісної мережі Інтернет; 
Організація навчання педагогічних працівників. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 – 2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн  

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 11458,0 10000,0 10000,0 31458,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

   
 

 

11.2 обласний бюджет 11458,0 10000,0 10000,0 31458,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
освіти і науки) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
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1 Номер і назва технічного 
завдання 

1.1.1.2 Будівництво закладів освіти 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.4. Розвиток дошкільної і шкільної освіти 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.1.1 Формування спроможної та ефективної мережі 
закладів загальної середньої освіти з урахуванням 
процесів децентралізації та створення об’єднаних 
територіальних громад 

4 Мета та завдання проєкту Метою проєкту є забезпечення доступу до якісної освіти, 
формування оптимальної та спроможної мережі закладів 
загальної освіти, яка буде задовольняти потреби громади 
Київської області, забезпечення дошкільною освітою всіх 
жителів Київської області, зменшення перевантаження 
закладів дошкільної та загальної середньої освіти, зменшення 
кількості учнів, що навчаються у дві зміни, ліквідація черг до 
закладів дошкільної освіти; покращення умов перебування 
учнів у закладах освіти, будівництво нових шкіл та закладів 
дошкільної освіти. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Проєкт поширюється на всі райони та ОТГ Київської 
області 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відповідно до Закону України  «Про освіту» та 
Концепції «Нова українська школа»  в області 
здійснюється реформування системи загальної середньої 
освіти. Реформою передбачено зміна структури закладів 
загальної середньої освіти та збільшення тривалості 
навчання у старшій профільні школі до 3 років, тому 
формування спроможної та ефективної мережі закладів 
освіти є одним із стратегічних завдань департаменту 
освіти і науки та місцевих органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 
Щороку в Київській області зростає кількість учнів у школах 
та вихованців у закладах дошкільної освіти. Так за 5 роців 
кількість учнів у ЗЗСО зросла на 45 тисяч. Зростання 
контингенту  пов’язано з демографічною ситуацією, з 
міграційними процесами, що відбуваються через інтенсивне 
будівництво житла у пристоличному регіоні. 
Зважаючи на це значна частина закладів загальної середньої  
та дошкільної освіти працюють з перевантаженням, в 
окремих населених пунктах відсутні заклади дошкільної 
освіти., щороку зростає кількість учнів, що навчаються у дві 
зміни. Особлива нестача закладів освіти спостерігається у 
пристоличних районах та містах.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Зменшено навантаження на 100 місць у закладах 
дошкільної освіти пристоличного регіону 

Зменшено кількість закладів освіти, що працюють з 
навантаженням понад 100% від проєктної потужності 

Зменшено кількість закладів, в яких учні навчаються у 
дві зміни 

Збільшено охоплення дітей дошкільного віку 
дошкільною освітою.  
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8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Забезпечення якісними освітніми послугами 
мешканців Київської області; 

Розширення  мережі  закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти 

Створення   нового сучасного освітнього простору в 
побудованих закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Будівництво закладів дошкільної освіти 
Будівництво закладів загальної середньої освіти 
Капітальний ремонт та реконструкція закладів 
дошкільної освіти Капітальний ремонт та реконструкція 
закладів загальної середньої освіти 
Добудова закладів дошкільної освіти 
Добудова окремих корпусів закладів загальної середньої 
освіти 
Створення сучасного освітнього простору у  закладах 
освіти 
Забезпечення сучасним обладнанням та меблями 
навчальних  кабінетів у закладах освіти. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 – 2023 рр. 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 249003,3 251500,0 251500,0 752003,3 
11.1 державний бюджет: 101151,3 102000,0 102000,0 305151,3 

11.1.1   державний фонд регіонального          
розвитку 

101151,3 102000,0 102000,0 305151,3 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 90375,4 91500,0 91500,0 273375,4 
11.3 бюджет громади 57476,6 58000,0 58000,0 173476,6 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
регіонального розвитку, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації), місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування 
 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку, департамент 
освіти і науки облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.1.2.1 Освіта дорослих 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 

2.1.2. Навчання впродовж життя 
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відповідає технічного завдання  

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.1.2. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

4 Мета технічного завдання Забезпечення реалізації права кожної повнолітньої особи 
на безперервне навчання з урахуванням її особистісних 
потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб 
економіки; 
Забезпечення мешканцям області рівного доступу до 
якісної професійної освіти та навчання впродовж усього 
життя, у тому числі незайнятому населенню, 
безробітним, дорослим, які не мають вищої освіти, 
особам з особливими освітніми потребами, з 
інвалідністю, людям, які потрапили у складні життєві 
обставини тощо; 
Сприяння цілеспрямованому розвитку творчого 
потенціалу особистості, набуття та вдосконалення 
професійних компетентностей;  
Створення умов для формальної, неформальної та 
інформальної освіти дорослих, модернізація системи  
надання освітніх послуг та оновлення змісту професійної 
освіти;  
Підвищення якості освітньої діяльності з метою 
поглиблення знань та вдосконалення  навичок (у тому 
числі цифрових) і компетентностей дорослого населення, 
розширення видів та форм професійної освіти 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про 
професійний розвиток працівників», «Про зайнятість 
населення», «Про професійну (професійно-технічну) 
освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна 
професійна (професійно-технічна) освіта на період до 
2027 року», схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 12 червня 2019 року № 419-р, 
необхідно реформувати систему професійної 
(професійно-технічної) освіти та створити мешканцям 
області, утому числі й з особливими потребами, умови 
для здобуття та вдосконалення професійних кваліфікацій 
упродовж усього життя. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Створення 10 навчально-практичних центрів за 
галузевим спрямуванням;  
Створення 10 центрів освіти дорослих; 
Запровадження дуальної форми навчання в 10 закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти; 
Модернізація 10 закладів професійної (професійно-
технічної) освіти 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення  рівного доступу до якісної освіти 
впродовж усього життя населенню області; 
Створення умов для надання освітніх послуг дорослому 
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населенню з використанням різних форм навчання; 
Модернізація освітнього простору в закладах 
професійної освіти; 
Забезпечення збалансованої підготовки кадрів для потреб 
економіки регіону, сприяння зайнятості населення; 
Сприяння соціалізації особистості в сучасних ринкових 
умовах, набуттю професійних компетентностей, які 
задовольняють соціальні й особистісні потреби 
дорослого населення; інтеграція професійного навчання і 
сучасного виробництва; активізація співпраці закладів 
освіти та роботодавців. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

.Запровадження мережевої, індивідуальної, дуальної 
форм навчання для забезпечення безперервного 
професійного розвитку дорослого населення впродовж 
усього життя; 
Надання освітніх послуг населенню регіону відповідно 
до  запитів і потреб;  
Створення центрів освіти дорослих на базі закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти; 
Створення навчально-практичних центрів за галузевим 
спрямуванням, центрів професійної досконалості з 
метою модернізації системи професійної освіти області 
та підвищення якості професійної освіти. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 11349,5 10000,0 10000,0 31349,5 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 11349,5 10000,0 10000,0 31349,5 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
освіти і науки) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
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1 Номер і назва технічного 
завдання 

1.1.3.1 Цифрова трансформація освітнього  простору 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.4. Розвиток дошкільної і шкільної освіти 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.1.3. Підтримка процесу цифровізації освіти, 
застосування сучасних інформаційних технологій в 
освітньому процесі 

4 Мета технічного завдання Формування єдиного інформаційного освітнього  
простору Київської області, ефективної системи надання 
електронних  освітніх послуг; 
Використання сучасних інформаційних  технологій  на 
всіх рівнях освіти; 
Удосконалення системи дистанційного навчання, 
розроблення і використання електронних освітніх 
платформ та електронних освітніх ресурсів; 
Здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
електронних сервісів у закладах освіти, набуття учнями  
цифрових компетентностей, використання цифрових 
технологій в освітньому процесі. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Інформаційно-цифрова компетентність є однією з 
ключових компетентностей Нової української школи. 
Задля успішного формування у здобувачів освіти цієї 
компетентності необхідно забезпечити підвищення 
рівня володіння сучасними інформаційно-
комунікаційними технологіями педагогічних 
працівників, розроблення нових електронних сервісів та 
освітніх ресурсів, ужити заходів для підключення 
закладів освіти до швидкісної мережі Інтернет. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Запровадження електронного документообігу в опорних 
закладах та профільних ліцеях; 
Створення 50 медіатек та інтерактивних читалень у 
закладах освіти; 
Обладнання 75 STEM-лабораторій в опорних та 
профільних закладах загальної середньої освіти; 
Підключення 100% спроможних  закладів освіти до 
швидкісної мережі Інтернет. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення єдиної інформаційної освітньої мережі в 
Київській області; 
Забезпечення якісними електронними послугами 
здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьків; 
Формування в учасників освітнього процесу ІКТ-
компетентностей. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Створення єдиної електронної інформаційної освітньої 
мережі Київської області; 
Створення медіатек та інтерактивних читалень у всіх 
спроможних закладах освіти; 
Запровадження електронного документообігу в закладах 
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освіти; 
Створення в опорних школах та профільних і 
професійних ліцеях  STEM-лабораторій,  
Забезпечення предметних кабінетів з дисциплін 
природничо-математичного циклу сучасним 
обладнанням; 
Підключення  100% закладів освіти  до швидкісної 
мережі Інтернет. 

10 Період реалізації проєкту, 
роки  2021-2023 роки 

11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 16041,6 10000,0 10000,0 36041,6 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 16041,6 10000,0 10000,0 36041,6 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
освіти і науки) 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.1.4.1 Здорова дитина 
 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.4. Розвиток дошкільної і шкільної освіти 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.1.4. Розвиток державно-приватного та соціального 
партнерства в системі освіти 

4 Мета технічного завдання Нові пріоритети соціальної політики вимагають 
створення ефективної системи захисту населення від 
соціальних ризиків та запровадження нових 
європейських підходів до збереження здоров'я нації. 
Щоб стати успішною, людина  має бути здоровою. У 
цьому контексті надважливого значення набуває 



63 
 

 

питання турботи про здоров’я дітей та молоді. Одними 
із складових здоров'я є  рухова активність і раціональне, 
безпечне та якісне харчування. 
Метою проєкту є збереження здоров’я підростаючого 
покоління, формування в дітей та молоді 
здоров’язбережувальних компетентностей та навичок 
здорового способу життя; 
Створення безпечного і здорового освітнього 
середовища в закладах освіти Київської області, 
удосконалення підходів до формування у дітей та 
підлітків ключових компетентностей;  
Формування позитивного ставлення до фізичної 
культури і спорту як складової збереження і зміцнення 
здоров’я; 
Організація здорового, раціонального та безпечного 
харчування учнів та вихованців,  
Поширення знань про здоровий  спосіб життя. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Однією з компетентностей, яка має бути сформована в 
учнів Нової української школи, є 
здоров’язбережувальна.  
Для формування цієї компетентності необхідно 
запровадити нові підходи до організації освітнього 
процесу, рухової активності учнів, організації 
харчування. 
Цього вимагають і батьки, учні та педагогічні 
працівники. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Проведення капітальних ремонтів та заміна 
технологічного обладнання харчоблоків у 125 закладах  
освіти;  
Оновлення меню в їдальнях усіх  закладів освіти,   
Запровадження «електронного меню» в 100  закладах 
освіти; 
Організація харчування по методу «шведського столу» в 
6 закладах освіти, за кейтерінговою формою – в 10 
закладах освіти; 
Облаштування в 46 опорних закладах сучасних  
тренажерних майданчиків;  
Запровадження сучасних методик підвищення рухової 
активності учнів на уроках фізичного виховання у 150 
закладах освіти; 
Збільшення показника охоплення дітей кількості 
спортивними секціями на 10%. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Консолідація зусиль влади, громади, батьків, соціальних 
партнерів для створення безпечного та мотивуючого для 
розвитку дитини  середовища; 
Продовження  реалізації  обласного пілотного проєкту 
«Якісне харчування – здорова дитина»; 
Покращення здоров’я дітей та молоді, зокрема  шляхом 
активізації рухової активності та організації якісного і  
раціонального харчування в закладах освіти; 
Проведення просвітницьких кампаній для здобувачів 
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освіти з питань правильного, раціонального та 
безпечного харчування; 
Запровадження нових форм організації харчування; 
Підвищення рівня обізнаності батьків, учнів, 
педагогічних працівників з принципами якісного і 
здорового харчування. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Аналіз матеріально-технічного, кадрового, 
організаційного забезпечення закладів освіти; 
Моніторинг якості надання послуг з організації 
харчування  та якості шкільного харчування; 
Розроблення регіональних програм, спрямованих на 
збереження здоров’я дітей, виділення коштів на 
проведення капітальних ремонтів та оновлення 
технологічного обладнання харчоблоків та їдалень 
закладів освіти; 
Вивчення думки батьків та учнів про рівень організації 
та якість харчування в закладах освіти; 
Проведення капітальних ремонтів харчоблоків та 
їдалень, модернізація їх матеріально-технічної бази; 
Розроблення навчально-методичних комплексів з питань 
організації здорового харчування для працівників 
закладів освіти, учнів, батьківської громадськості, 
працівників закладів шкільного харчування, 
постачальників продовольства; 
Підвищення фахової кваліфікації педагогічних 
працівників, дотичних до організації харчування дітей, 
за відповідними програмами; 
Навчання учнів принципам здорового харчування, 
формування навичок здорового способу життя; 
Проведення просвітницької кампанії «Якісне 
харчування – здорова дитина». 

10 Період реалізації проєкту, 
роки  2021-2023 роки 

11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  
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12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
освіти і науки) 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.1.5.1 Комплексний профорієнтаційний проєкт 
"My  Profi Project" 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.4. Розвиток дошкільної і шкільної освіти 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.1.5. Сприяння формуванню проєктного та  
підприємницького мислення в учнів та студентів 
закладів освіти 

4 Мета технічного завдання Мотивація молоді до праці, усвідомленого  вибору 
професії та успішної самореалізації в житті, визначення 
професійних запитів та потреб учнів, підготовка 
фахівців для  потреб ринку праці регіону 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Професійна орієнтація є обов’язковим елементом ринку 
праці, що забезпечує оптимальний розподіл і 
використання робочої сили відповідно до можливостей 
працівника та з урахуванням потреби у представниках 
певних професій. Саме тому система професійної 
орієнтації в закладах загальної середньої є невід’ємною 
частиною освітнього процесу, значущість якої особливо 
зростає в старшій школі, коли перед особистістю постає 
питання про один із найважливіших життєвих виборів, 
а саме: вибір професії.  
Актуальним є оновлення системи професійної 
орієнтації, привнесення в її зміст тих аспектів, які 
дозволять особистості не лише професійно 
самовизначитися, але й бути готовою до викликів часу. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Залучення до профорієнтаційних заходів 100% учнів 8-
11 класів; 
Проведення 4 бізнес-турнірів; 
Проведення  132 фестивалів ПРОФ FEST ОК; 
Залучення понад 40 тисяч учнів до участі у 
профорієнтаційних екскурсіях на підприємства; 
Запровадження профорієнтаційного консультування у 
100% закладів загальної середньої освіти; 
Проведення 175 профорієнтаційних тренінгів; 
Збільшення на 5% кількості учнів, які продовжують 
навчання в  закладах професійної освіти. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Залучення учнівської молоді Київщини до реалізації 
інноваційних профорієнтаційних проєктів; 
Ознайомлення зі змістом та перспективами розвитку 
сучасних професій, потребами й динамікою ринку 



66 
 

 

праці, можливостями професійно-кваліфікаційного 
зростання і побудови кар’єри; 
Надання допомоги у професійному самовизначенні 
випускникам закладів загальної середньої освіти, які 
виявили бажання продовжити навчання в закладах 
професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти Київщини; 
Створення можливостей для здобуття  бізнес-освіти; 
Проведення профорієнтаційних тренінгів за окремими 
професіями для учнів 8-11 класів;  
Збільшення кількості випускників шкіл, які 
продовжують навчання  в закладах професійної освіти; 
Формування підприємливості як однієї з ключових 
компетентностей Нової української школи; 
Формування уміння генерувати нові ідеї та ініціативи і 
втілювати їх у життя з метою підвищення як власного 
соціального статусу та добробуту, так і розвитку 
суспільства і держави 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення профорієнтаційних бізнес-турнірів, 
молодіжного фестивалю "ПРОФ FEST ОК",  
Проєктування  власної кар'єри,  
Забезпечення співпраці з роботодавцями,  
Створення  бізнес-інкубаторів, онлайн-підприємств,  
Розроблення  бізнес-планів,  
Підготовка старшокласників до свідомого вибору 
професії, збільшення відсотка  випускників закладів 
загальної середньої освіти, які  продовжують навчання 
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
регіону 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 – 2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 400,0 400,0 400,0 1200,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

100,0 100,0 100,0 300,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київськао бласна державна адміністрація (департамент 
освіти і науки), місцеві органи управління освітою, 
заклади освіти, учні, батьки, педагогічні працівники 
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13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

 
Технічні завдання до Напряму 1.2. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.5. Формування доступної та спроможної мережі для 
надання якісних медичних послуг. 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги 

4 Мета технічного завдання Метою проєкту є створення належних умов для 
розвитку інфраструктури, технічного оснащення та 
кадрового забезпечення системи первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги. 
Головними пріоритетними завданнями для Київської 
області  у сфері охорони здоров’я:  
забезпеченість закладів охорони здоров'я відповідним 
обладнанням; 
підвищення ефективності використання ресурсів, якості 
та доступності медичної допомоги; 
кадрове забезпечення галузі охорони здоров'я. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
оснащення закладів охорони здоров’я Київської області 
відповідним обладнанням, залучення до роботи лікарів, 
що дозволить підвищити якість та доступність 
медичної допомоги. 

7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Впровадження 45 заходів щодо розвитку 
інфраструктури первинної медицини на сільській 
території; 
Підготовка  600 лікарів для лікувальних закладів 
сільської мережі; 
Придбання 45 комплектів медичного обладнання для 
закладів охорони здоров’я Київської області 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Зниження на 10 % захворювань  
Досягнення 60 % рівня оснащення закладів сучасним 
медичним обладнанням 
Забезпечення 50 % населення профілактичним 
медичним оглядом 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Закупівля медичного обладнання 
Навчання лікарів 
Будівництво амбулаторій 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
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11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 200000,0 300000,0 400000,0 900000,0 
11.1 державний бюджет: 145000,0 235000,0 325000,0 705000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

145000,0 235000,0 325000,0 705000,0 

11.2 обласний бюджет 55000,0 65000,0 75000,0 195000,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
охорони здоров’я) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.2.2.1 Розвиток системи екстреної медичної 
допомоги 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.6. Модернізація та розвиток системи екстреної 
медичної допомоги. 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.2.2. Розвиток системи екстреної медичної допомоги 
 

4 Мета технічного завдання Метою проєкту є розвиток системи екстреної медичної 
допомоги, зниження смертності і інвалідизації 
населення в результаті впливу невідкладних станів, 
спроможності забезпечити доступну, своєчасну та 
якісну медичну допомогу у разі раптового погіршення 
здоров’я через хворобу чи травмування. 
Головними пріоритетними завданнями для Київської 
області  у сфері охорони здоров’я:  
вдосконалення матеріально-технічної бази для розвитку 
екстреної медичної допомоги; 
 розвиток мережі станцій (пунктів) екстреної медичної 
допомоги в сільській місцевості. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт передбачає вжиття комплексу заходів щодо є 
забезпечення служби екстреної медичної допомоги 
Київської області спеціалізованим автотранспортом, 
обладнанням та професійними кадрами.  
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7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Впровадження 65 заходів щодо оновлення рухомого 
складу служби екстреної медичної допомоги; 
Підготовка 800 фельдшерів служби екстреної медичної 
допомоги; 
Придбання 300 комплектів медичного обладнання для 
служби екстреної медичної допомоги Київської області 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Зниження на 5 % смертності  
Досягнення 60 % рівня оснащення бригад екстреної 
медичної допомоги  сучасним медичним обладнанням 
Виконання 92 % часу доїзду до пацієнта (20 хвилин у 
сільській місцевості) 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Закупівля спеціалізованого автотранспорту 
Навчання лікарів 
Закупівля медичного обладнання для бригад екстреної 
медичної допомоги 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 35000,0 40000,0 30000,0 105000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 35000,0 40000,0 30000,0 105000,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
охорони здоров’я) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.2.3.1 Створення і розвиток  служби  паліативної 
та хоспісної  допомоги 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.5. Формування доступної та спроможної мережі для 
надання якісних медичних послуг. 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.2.3. Розвиток реабілітаційної та паліативної допомоги 

4 Мета технічного завдання Метою проєкту є створення належних умов для 
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забезпечення максимально можливої якості життя 
паліативних хворих і членів їхніх родин шляхом 
запобігання та полегшення страждань завдяки 
ранньому виявленню і точному діагностуванню 
симптомів болю та розладів життєдіяльності, 
проведення адекватних лікувальних заходів, 
симптоматичної (ад'ювантної) терапії та догляду, 
надання психологічної, соціальної, духовної та 
моральної підтримки. 
Головними пріоритетними завданнями для Київської 
області  у сфері охорони здоров’я: 
створення доступної та ефективної системи надання 
паліативної допомоги 
оптимальної мережі установ та сервісів, що надають 
паліативну допомогу 
допомогу та підтримку сім'ям, які опинилися у 
складних життєвих обставинах  

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проект передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
покращення якості   життя пацієнтів з невиліковними 
смертельними хворобами та членам їх сімей, 
зменшення економічних втрат щодо здійснення 
догляду родичами за пацієнтами. 

7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення 20  виїздних паліативих бригад; 
Створення хоспісного центру на 60 ліжок з розвинутою 
внутрішньою інфраструктурою та об’єктами 
соціального захисту в Київській області 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення 40 % населення професійною паліативно-
хоспісною допомогою 
Досягнення 40 % рівня задоволеності населення 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Закупівля автомобілів для паліативних бригад 
Будівництво хоспісного центру та його оснащення 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 50000,0 50000,0 25000,0 125000,0 
11.1 державний бюджет: 30000,0 30000,0 15000,0 75000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
30000,0 30000,0 15000,0 75000,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 20000,0 20000,0 10000,0 50000,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
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організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
охорони здоров’я) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.2.4.1 Розвиток обласного Центру телемедичних 
послуг 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.5. Формування доступної та спроможної мережі для 
надання якісних медичних послуг. 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.2.4. Впровадження систем інформатизації у галузі 
охорони здоров′я, зокрема телемедичних послуг 

4 Мета технічного завдання Метою проєкту є створення належних умов для надання 
громадянам медичних послуг, у тому числі із 
застосуванням телемедицини, що передбачені 
програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення. 
Головними пріоритетними завданнями для Київської 
області  у сфері охорони здоров’я: 
створення єдиного інформаційного простору у сфері 
охорони здоров’я 
створення умов для проведення телемедичного 
консультування, сеансів телемедичного  зв'язку  

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проект передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
запровадження інструментів електронної охорони 
здоров’я, таких як електронні реєстри, протоколи 
обміну даними, системи кодування діагнозів та 
процедур та інше. 

7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Впровадження 4 телемедичних послуг на території 
Київської області; 
Підготовка  230 лікарів для проведення телемедичного 
консультування; 
Придбання 230 комплектів телемедичного обладнання 
для закладів охорони здоров’я Київської області 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Досягнення на 40 % оптимізації роботи закладів 
охорони здоров’я та медичних працівників 
Досягнення 40 % ефективності охорони здоров'я  
Скорочення 40 % витрат на систему охорони здоров’я 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Закупівля комплектів телемедичного обладнання 
Навчання лікарів для проведення телемедичного 
консультування 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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завдання, тис. грн 
 Усього, у тому числі: 25000,0   25000,0 
11.1 державний бюджет: 25000,0   25000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

25000,0   25000,0 

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
охорони здоров’я) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.2.6.1 Розвиток регіональної спортивної 
інфраструктури 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.1.7. Формування здорової нації та створення належних 
умов для розвитку системи закладів з фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» в регіонах 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 
технічне завдання 

1.2.6. Розвиток спортивної та фізкультурно-оздоровчої 
інфраструктури 

4 Мета технічного завдання Розбудова матеріально-технічної бази сфери фізичної 
культури і спорту, шляхом будівництва нових об’єктів та 
реконструкції існуючих. 

5 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Київська область (зокрема: м. Боярка, м. Переяслав, м. 
Тетіїв, м. Українка, смт. Димер, Дівичківська, Фурсівська 
ОТГ та ін.) 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Недостатньо високий рівень забезпечення населення 
області якісними спортивними спорудами, незадовільний 
стан існуючої спортивної інфраструктури, низький рівень 
занять фізичною активністю та оздоровчою руховою 
активністю серед населення за місцем їх роботи, дозвілля 
та у місцях масового відпочинку громадян. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Поліпшення якості спортивних споруд,  збільшення 
кількості осіб, які отримують можливість відвідування 
спортивних споруд та регулярних занять фізичною 
культурою та спортом упродовж року – більше 1 млн. осіб.  

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Підвищення рівня охоплення населення фізкультурно-
оздоровчими послугами, збільшення кількості жителів 
області, що регулярно займаються фізичною культурою і 
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спортом, підвищення рівня забезпеченості сучасними 
спортивними спорудами. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Будівництво багатофункціональних спортивних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту в м. 
Боярка, будівництво стадіону для біатлону в м. Тетіїв, 
реконструкція стадіону в м. Українка, заміна синтетичного 
покриття та освітлення у манежі КОШВСМ у м. Бровари 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 49861,1 40000,0  89861,1 
11.1 державний бюджет: 40663,3 20000,0  60663,3 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
40663,3 20000,0  60663,3 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 4492,4 18000,0  22492,4 
11.3 бюджет громади 4705,6 2000,0  6705,6 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
фізичної культури  і спорту), місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління фізичної культури  і спорту 
облдержадміністрації. 

 
Технічні завдання до Напряму 1.3. Розвиток культурного і духовного середовища, 

збереження і популяризація культурної спадщини 
 

1 Номер і назва технічного 
завдання 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 
 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток культурно-мистецьких закладів 

4 Мета технічного завдання Підвищення рівня привабливості громад, актуалізація 
навичок у населення щодо самореалізації, змістовного 
дозвілля, підвищення якості та доступності культурних 
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послуг для розвитку людського капіталу через 
стимулювання створення та споживання культурних 
послуг, розширення доступу до культурно-мистецьких 
надбань 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відсутні необхідні умови для комфортного перебування 
громадян під час проведення мистецьких заходів різного 
рівня, конкурсів, громадських зібрань та інших масових 
заходів, та необхідні умови для навчання та творчої 
самореалізації творчої молоді. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Відремонтовані приміщення не менше 10 будинків 
культури, музеїв, приміщення КЗВО КОР «Академія 
мистецтв імені Павла Чубинського» 
Будівництво не менше 2 закладів культури  
 Збільшення частки населення, яке бере участь в 
суспільному житті країни на 100%. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення належних умов для збереження та зміцнення 
фізичного, психічного і духовного здоров’я громадян -  
Створення нових культурних просторів для населення 
громад Київської області 
Отримання жителями Київської області сучасних закладів з 
комфортними умовами 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розробка проектно-кошторисної документації; 
Будівельні роботи; 
Влаштування експозицій; 
Проведення заходів. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 123000,0 65500,0 65500,0 254000,0 
11.1 державний бюджет: 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 48000,0 15000,0 15000,0 78000,0 
11.3 бюджет громади 25000,0 500,0 500,0 26000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури,  національностей та релігій), Київська обласна 
рада, органи місцевого самоврядування, заклади культури, 
будівельні організації.  
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13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
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 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.1. Розвиток культурно-мистецьких закладів 

4 Мета технічного завдання Будівництво сучасного, технологічно оснащеного центру, 
де будуть відбуватись культурні, мистецьки, освітні, 
наукові заходи для студентства і молоді Київщини,  надасть 
необхідний поштовх для розвитку, виховання, професійної 
орієнтації дітей. Використання сучасних технологій дає 
змогу  трансформації внутрішнього простору центра у 
художню галерею, зал для проведення конференцій 
(онлайн-конференцій), фестивалів, конкурсів та іншого, що 
сприятиме розвитку культурного потенціалу області.  
Створення Музею Державного Гімну України, символу 
української державності сприятиме національно-
патриотичному вихованню молоді. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 
 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

На території Київської області, що складає 28 тис. кв. км та 
становить 4,7% території України, з населенням 
чисельністю 1741,6 тис. осіб (4,1% населення України) 
відсутній центр, якій мав би надавати послуги у сфері 
культури. У сучасних умовах вкрай важливо провадити 
державні, громадсько-політичні і культурологічні заходи, 
спрямовані на утвердження авторитету української 
держави, пропагування її досягнень у різних сферах життя. 
В Київській області, де розташовані майже 4 тис. пам’яток 
культурної спадщини, більше 40 музеїв, зберігаються 
колекції видатних діячів культури всієї України, відсутня 
можливість презентувати культурну спадщину на рівні 
європейської держави. Враховуючі вищезазначене та 
значення для області і всієї країни постаті Павла 
Чубинського, пропонується створення Культурного центру 
його імені. 
Постать видатного українського вченого, поета, 
громадського діяча, автора українського державного гімну 
П.П. Чубинського заслуговує на гідне його вшанування.  
Понад чверть століття  тому, у 1989 року до  150-ої річниці 
від дня народження П.Чубинського було ініціювано 
відтворення садиби П.П.Чубинського. Було з’ясовно і 
досліджено місце розташування садиби, знищене дотла у 
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30-х роках минулого століття, виготовлено проектну 
документацію на відтворення садибного будинку  у 1995 
році науково-дослідним Інститутом 
“Укрпроектреставрація”. Відновлення будинку-садиби 
ввійшло до Державної програми  соціально-економічного 
розвитку Полісся на 1996-2010 роки: у підпрограму 
“Історико-культурна спадщина”. Через три роки важливий 
об’єкт ввійшов до Програми відтворення видатних 
пам’яток історії та культури, затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року №700. 
У ній було вже заплановано відновлення не лише 
садибного будинку, а й всієї садиби. Були ще Укази 
Президента України про відзначення 170-річчя від дня 
народження П.П.Чубинського (2008 рік), про відзначення 
150-річчя з дня написання Державного Гімну України (2012 
рік).  
Проте, нажаль, досі садиба не відтворена і не створено 
музей автору державного гімну України, який написав не 
прості слова до пісні, а створив  духовну зброю, 
національний, державний символ незалежної України. Його 
виконують під час урочистостей і під час збройного 
захисту держави, його співають патріоти і навіть малюки в 
дитячих садочках. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Відкрито  Культурний центр Павла Чубинського, Музей 
українського державного гімну на місці садиби Павла 
Чубинського у с. Чубинське, Бориспільського району, 
Київської області.  
Створено нові робочі місця. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Реалізовано виконання програми з  національно-
патриотичного виховання молоді. 
Забезпечено можливість проведення культурних, 
мистецьких, освітніх, наукових заходів на сучасному 
технологічному рівні.  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Організація та проведення конкурсу на проектування нової 
споруди для Культурного центру Павла Чубинського, 
Музею Державного Гімну (2021); 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації 
будівництва  (2021); 
Організація та проведення наукових експедицій для 
створення етнографічної колекції для Культурного центру 
Павла Чубинського, Музею Державного Гімну України 
(2021-2023); 
Будівництво Культурного центру Павла Чубинського, 
Музею Державного Гімну України (2022); 
Відкриття Культурного центру Павла Чубинського, Музею 
Державного Гімну (2023). 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 700,0 25000,0 26000,0 51700,0 
11.1 державний бюджет: 700,0 25000,0 26000,0 51700,0 
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11.1.1   державний фонд регіонального          
розвитку 

700,0 25000,0 26000,0 51700,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

     

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури,  національностей та релігій), організації, які 
здійснюють діяльність у сфері культури, визначені 
переможцями  за результатами проведених тендерних 
процедур 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.3.2.1 Створення культурних зон відпочинку –  
арт-резиденцій 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.2. Створення умов для культурного розвитку і творчого 
самовираження, задоволення творчих, інтелектуальних та 
духовних потреб людей. 

4 Мета технічного завдання Охоплення доступними культурними послугами різних 
груп населення: діти, молодь, дорослі люди, люди похилого 
віку. 
Удосконалення соціально-культурної сфери міст, 
підвищення рівня культури молоді та жителів громади. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відсутність облаштованих місць відпочинку, відтік молоді 
з міст і сіл, втрата робочих місць, стагнація малого та 
середнього бізнесу – зумовлює створення культурно-
мистецьких зон відпочинку, локацій для ініціативних, 
творчих, активних і цілеспрямованих людей з новими 
ідеями. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Збільшення відвідувачів закладів культури до 100% 
Збільшення кількості туристів до 100%. 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення доступності культурно-мистецьких та 
просвітницьких послуг. 
Забезпечення потреб населення та творчого 
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самовираження. 
Сприяння культурному діалогу та обміну досвідом – 
кількість людей, що виїжджали до іншої області, зросте в 
рази. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розробка проектно-кошторисної документації; 
Будівельні роботи; 
Облаштування територій; 
Проведення виставок, тематичних семінарів, воркшопів. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 – 2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 800,0 800,0 950,0 2550,0 
11.1 державний бюджет: 150,0 150,0 250,0 550,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
150,0 150,0 250,0 550,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 
11.3 бюджет громади 200,0 200,0 200,0 600,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
50,0 50,0 50,0 150,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

200,0 200,0 250,0 650,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації), органи місцевого самоврядування 
(зокрема, Ржищівська ОТГ, Славутицька міська рада), 
бізнес-партнери, міжнародні фінансові інституції. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.2. Створення умов для культурного розвитку і творчого 
самовираження, задоволення творчих, інтелектуальних та 
духовних потреб людей  
 

4 Мета технічного завдання Модернізація матеріально-технічної бази, комп’ютеризація  
та інформатизація публічних бібліотек. 
Модернізація діяльності публічних бібліотек, розширення 
їх функціональних можливостей та послуг, що надаються 
населенню в сучасних умовах.  
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Покращення якості та доступності бібліотечних та 
електронних послуг шляхом впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в публічних бібліотеках  

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

В області діє 870 публічних бібліотек, з них 746 закладів 
знаходяться в сільській місцевості. Послугами публічних 
бібліотек  щорічно користується  понад 30% населення. У 
багатьох населених пунктах бібліотека є єдиним 
загальнодоступним центром інформації і дозвілля для 
місцевого населення, особливо для вразливих категорій – 
багатодітних сімей, безробітних, пенсіонерів тощо.                  
Проте у більшості публічних бібліотек, особливо в 
сільській місцевості, рівень матеріально-технічного 
забезпечення не відповідає сучасним вимогам, що не 
дозволяє надавати жителям громад повний спектр 
інформаційних, електронних та соціокультурних  послуг. 
30 % бібліотек мають комп’ютери, більшість яких 
морально застарілі. Лише  23% бібліотек мають доступ до 
Інтернету. Критичне відставання бібліотек сільської 
місцевості в комп’ютеризації та застосуванні нових 
інформаційних технологій, доступу до Інтернету (14,5%). 
Бібліотеки області, зберігаючи свій потенціал  
інформаційних, дозвіллєвих і культурно-просвітницьких 
закладів, сьогодні вкрай потребують модернізації 
матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної 
інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів, 
створення комфортних умов для користувачів  для 
трансформації своєї діяльності, створення культурних 
просторів, надання якісних бібліотечно-інформаційних та 
електронних послуг.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Модернізація матеріально-технічної бази  та впровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій не 
менше 300 публічних бібліотек. 
Забезпечення доступу до Інтернету у не менше 200 
публічних бібліотек. 
Придбання бібліотечних програм  для не менше  30 
публічних бібліотек. 
 Розширення діапазону послуг, поліпшення якості та 
доступності безкоштовних послуг з використанням 
інформаційних ресурсів та сервісів мережі Інтернет у  не 
менше 200 публічних бібліотек. 
збільшення кількості відвідувань публічних бібліотек не 
менше 2 млн/рік. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення умов для розвитку публічних бібліотек як 
соціокультурних та інформаційних центрів громад, з якісно 
новим рівнем послуг, спрямованих на поліпшення життя 
громад  особливо  у сільській місцевості .  
Модернізація матеріально-технічної бази  публічних  
бібліотек та створення комфортних умов для користувачів. 
Організація сучасної системи інформаційно-бібліотечного 
обслуговування населення області на основі використання 
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можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. та сприяння реалізації відповідних 
конституційних прав і свобод жителів області. 
Актуалізація бібліотечних фондів на паперових та 
електронних носіях. 
Впровадження автоматизованих інформаційних 
бібліотечних систем для забезпечення збереження 
бібліотечних фондів, комфортного обслуговування 
користувачів  бібліотек, поступової інтеграції у світову 
бібліотечну спільноту. 
Розширення діапазону послуг, поліпшення якості та 
доступності безкоштовних послуг публічних бібліотек з 
використанням інформаційних ресурсів та сервісів мережі 
Інтернет,  електронних послуг для  мешканців області. 
Підвищення рівня комп’ютерної грамотності та 
користування електронними сервісами жителів громад.  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Модернізація матеріально-технічної бази  публічних 
бібліотек, забезпечення бібліотек комп’ютерною та 
оргтехнікою, технічними засобами, мультимедійним 
обладнанням, меблями. 
Забезпечення доступу до Інтернету та створення Інтернет-
центрів на базі публічних бібліотек. 
Створення електронних каталогів, електронних бібліотек, 
медіатек. 
Поповнення бібліотечних фондів. 
Автоматизація інформаційно-бібліотечної діяльності на 
основі нових інформаційних технологій,, придбання 
бібліотечних програм. 
Проведення занять для бібліотечних працівників  з 
освоєння комп’ютерної грамотності й пошуку інформації в 
мережі Інтернет, базах даних. 
Проведення інформаційної кампанії з метою навчання 
населення користування електронними сервісами. 
Створення культурних просторів на базі публічних 
бібліотек, розширення спектру інформаційно-бібліотечних 
та електронних послуг.   

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 8500,0 8500,0 8500,0 25500,0 
11.1 державний бюджет: 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 
5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 
11.3 бюджет громади 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
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ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури, національностей та релігій), місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
публічні бібліотеки, організації, фірми, визначені 
переможцями  за результатами проведених тендерних 
процедур 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.3.3.1 Паспортизація об’єктів нерухомої культурної 
спадщини Київької області. 
 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.3. Збереження і розвиток об’єктів культурної спадщини 
 

4 Мета технічного завдання Виконання одного з основних завдань державної політики у 
сфері охорони культурної спадщини - здійснення 
комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної 
спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, 
класифікацію та державну реєстрацію. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Київська область має багатовікову історичну спадщину. На 
території області налічується 3961 пам’ятка археології, 
архітектури, історії, науки і техніки і їх кількість щороку 
збільшується, оскільки в ході наукових досліджень 
виявляються нові об’єкти, нові історичні місця, що 
потребують збереження. Однак в Державному реєстрі 
нерухомих пам’яток України обліковується лише 10 % від 
загальної кількості пам’яток, що розташовані на території 
області. Відсутність відповідного обліку унеможливлює 
належне збереження культурної спадщини для наступних 
поколінь. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Проведено інвентаризацію об’єктів нерухомої культурної 
спадщини. 
Виготовлено не менше 400 комплектів  облікової 
документації на пам’ятки Київської області. 
Здійснено облік земель історико-культурного призначення 
Київської області. 
Здійснено облік пам’яток архітектури Київської області. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Включено до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України об’єктів культурної спадщини, взятих на 
державний облік. 
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Збережено об’єкти культурної спадщини. 
Включено пам’ятки культурної спадщини Київщини в 
загальноукраїнські і європейські туристичні маршрути. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Виготовлення облікової документації на об’єкти та 
пам’ятки культурної спадщини. 
Занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України. 
Визначення охоронних зон пам’яток. 
Визначення порядку використання територій об’єктів 
культурної спадщини та їх охоронні зони. 
Формування картографічних матеріалів земель історико-
культурного призначення.  
Формування інформації для містобудівного, земельного 
кадастрів. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 11000,0 11000,0 11000,0 33000,0 
11.1 державний бюджет: 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури, національностей та релігій), організації, які 
здійснюють діяльність у сфері культури, місцеві органи 
влади, громадські організації, будівельні організації, 
визначені переможцями  за результатами проведених 
тендерних процедур  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.3.3.2 Реставрація, реконструкція пам’яток 
архітектури Київської області. 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 
 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 

1.3.3. Збереження і розвиток об’єктів культурної спадщини 
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завдання 

4 Мета технічного завдання Збереження і примноження  культурних  цінностей  
належать  до пріоритетних   напрямів  державної політики 
та міжнародних зобов'язань перед світовою спільнотою.  
Збереження автентичності пам’яток архітектури Київської 
області. Поява нових туристичних об’єктів. Зростання 
привабливості сіл, селищ, міст для туристів. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Київська область володіє величезною і різноманітною 
культурною спадщиною, пам’ятки якої є матеріальним 
втіленням національної духовності, історичної пам'яті, 
уявлення про походження, та національну ідентичність.  
Однак актуалізація культурної спадщини як один з шляхів 
формування іміджу області, як території з давніми 
культурними традиціями ускладнюється низкою 
різнопланових проблем. Це хронічно недостатнє 
фінансування утримання пам’яток, що приводить до їх 
руйнації, не завершене формування Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України, конфлікт інтересів між 
суб’єктами містобудування, з одного боку, і суб’єктами 
дослідження, охорони та популяризації культурної 
спадщини, з іншої та інші соціокультурні, політичні, 
правові проблеми.   
 У Київській області налічується 3 961 пам’ятка, більшість з 
яких мають незадовільний технічний стан, досить багато з 
них – аварійні та потребують ремонтно-реставраційних або 
консерваційних робіт. 
Для вирішення проблемних питань зі збереження 
культурного надбання потрібно своєчасно проводити 
роботи з  консервації або реставрації пам’яток,  ліквідації 
аварійного стану пам'ятки; 
 роботи, пов'язані з дослідженнями та консервацією 
найбільш пошкоджених елементів та інші роботи.  
Проведення заходів з реставрації та реконструкції пам’яток 
культурної спадщини сприятиме включення об'єктів 
культурної    спадщини до національних та світових 
туристичних маршрутів 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Реставровано три пам’ятки національного і місцевого 
значення щороку. 
Збільшено кількість туристичних об’єктів на три одиниці.  
Збільшено привабливість сіл, селищ, міст для туристів. 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Досліджено пам’ятки архітектури Київської області. 
Відреставровано та проведено реконструкцію пам’яток 
культурної спадщини. 
Збережено пам’ятки архітектури. 
Створено нові об’єкти для розвитку туризму. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 
Виготовлення ескізного проекту реставрації. 
Розроблення організаційно-технологічної документації. 
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Проведеня реставрацію пам’яток культурної спадщини 
області. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 21600,0 21600,0 21600,0 64800,0 
11.1 державний бюджет: 20000,0 20000,0 20000,0 60000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 
20000,0 20000,0 20000,0 60000,0 

11.1.2  інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 1100,0 1100,0 1100,0 3300,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

500,0 500,0 500,0 1500,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури, національностей та релігій), організації, які 
здійснюють діяльність у сфері культури, органи 
місцевогосамоврядування, громадські організації, 
будівельні організації, визначені переможцями  за 
результатами проведених тендерних процедур 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.3. Збереження і розвиток об’єктів культурної спадщини 
 

4 Мета технічного завдання Створення окремого соціокультурного простору за 
допомогою презентації об’єктів історико-культурної 
спадщини Вишгорода в сучасному міському середовищі. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт спрямований на вирішення питань, пов’язаних зі 
взаємодією та використанням історико-культурних об’єктів 
Вишгорода у сучасному урбаністичному оточенні та 
популяризацію місцини, у т. ч. за допомогою брендування. 
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7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Створено 2 нових музейних об’єкта - інсталяції оглядових 
заглиблень, що презентуватимуть археологічне надбання на 
території міста. 
Створено туристичний бренд Вишгорода. 
Відновлено 4 музейних об’єкта, що є частиною міського 
середовища з облаштуванням садового ансамблю біля 
садиби міщанина кінця XІX - початку ХХ століття. 
Збільшено інвестиційну привабливість міста. 
Збільшено потенціал інклюзивного розвитку регіону. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

За допомогою реалізації даного проєкту планується: 
активізувати нові джерела економічного розвитку регіону 
на основі впровадження креативних індустрій, 
налагодити взаємодію об’єктів культурно-історичної 
спадщини у сучасному міському середовищі, 
ефективно використати інклюзивні та рекреаційні ресурси 
регіону, 
забезпечити збереження та належне використання історико-
культурного надбання національного та світового значення, 
підвищити інвестиційну привабливості міста, як 
туристичного та культурного центру, 
поліпшити соціокультурний та побутовий клімат міста, 
покращити доступність до культурних об’єктів широкому 
загалу громадян та збільшити потік туристів до об'єктів 
культурної спадщини м. Вишгород та Вишгородського 
району,  
сприяти культурній самоідентифікації мешканців в умовах 
сучасного рівня урбаністичних процесів. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

У рамках реалізації проєкту передбачається: 
створення 2 нових музейних об’єктів - інсталяції оглядових 
заглиблень, що презентуватимуть археологічне надбання на 
території міста, як частини міського ландшафту; 
відновлення та реконструкція 4 вже існуючих музейних 
об’єктів, що зараз є частиною міського середовища з 
облаштуванням садового ансамблю біля садиби міщанина 
кінця XІX - початку ХХ століття; 
створення тривимірного малюнку на території Музею 
давньоруського гончарства ВІКЗ; 
проведення конкурсного відбору «Погляд крізь віки» на 
кращі скульптури історичних особистостей - творців історії 
міста та інсталяцію скульптури Анни Ярославни в рамках 
міжнародного фестивалю «Anna de Кyiv Fest»; 
розробка концепції туристичного бренду Вишгорода, 
підготовка та проведення заходів в рамках обговорення та 
презентації туристичного бренду міста, календаря подій та 
перекидного календаря; 
проведення інформаційних та медіа-заходів з популяризації 
Проєкту. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 4635,0   4635,0 
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11.1 державний бюджет: 4600,0   4600,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 4600,0   4600,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 25,0   25,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

10,0   10,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури, національностей та релігій), органи місцевого 
самоврядування комунальні заклади Київської обласної 
ради  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.3.4.1 Створення економузею ім. Ганни Собачко-
Шостак 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.4 . Виявлення, збереження та популяризація 
нематеріальної культурної спадщини (народних традицій, 
звичаїв, фольклору тощо). 

4 Мета технічного завдання Через збереження нематеріальної культурної спадщини, 
шляхом створення економузею імені Ганни Собачко-
Шостак забезпечити до 2021 року розвиток сільського 
підприємництва 20 жінок Веселинівського старостинського 
округу Баришівського району. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Веселинівський старостинський округ Баришівської ОТГ та 
навколишні села Баришівського району (об’єднана 
територіальна громада, 28 населених пунктів). 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт спрямований на збереження нематеріальної 
культурної спадщини Г. Собачко-Шостак та покращення 
умов ведення підприємницької діяльності 20 сільських 
жінок.   
На сьогодні в Веселинівському старостинському окрузі 
проживає 967 осіб, з них 560 жінок більшість з них жінки-
пенсіонери. В той же час 180 осіб працездатного віку - 
незайняте населення. 
Шляхом проведення моніторингу встановлено, що до 100 
осіб готові займатись підприємницькою діяльністю. 
З давніх часів у с. Веселинівка (раніше – с. Скопці) був 
розвинений народний промисел. Люди займались ткацтвом, 
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вишивкою. Найвідомішою майстринею декоративного 
малювання була і залишається уродженка  цього села Ганна 
Собачко-Шостак (15.12.1883 – 03.12.1965) , якою 
опікувалась меценатка  Анастасія Семиградова. 
В с. Веселинівка донині зберігся будинок, колишній маєток 
А. Семиградової, в якому планується зробити ремонт та 
відкрити економузей ім.. Г. Собачко-Шостак. 
Економузей – це установа музейного типу, що функціонує 
на основі об’єднання музею і невеликих майстерень, 
діяльність яких базується а творчому використанні й 
інтерпретації традицій історичних народних ремесел , 
промислів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

1.Підвищення обізнаності жителів Київської області про 
нематеріальну культурну спадщину Ганни Собачко-Шостак  
на 75 %. 
2. Створення одного нового туристичного продукту – 
створення економузею з туристичним маршрутом. 
3. Створення 20 нових робочих місць на селі до 2022 року. 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення позитивного іміджу та задоволення потреб 
громади  
Покращення доступності до культурних об’єктів широкому 
загалу громадян та збільшення потоку туристів до об'єктів 
культурної спадщини 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Реконструювати маєток А.Семиградової під економузей 
імені Ганни Собачко-Шостак. 
Провести тренінги для 20 жінок щодо розвитку 
підприємництва. 
Організувати промокампанію про новий туристичний 
продукт – економузей з туристичним маршрутом. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 – 2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 2000,0 100,0  2100,0 
11.1 державний бюджет: 1400,0   1400,0 
11.1.1  державний фонд регіонального          

розвитку 
1400,0   1400,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 100,0 100,0 - 200,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

500,0   500,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури, національностей та релігій), органи місцевого 
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самоврядування, будівельні організації, визначені 
переможцями за результатами проведених тендерних 
процедур. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.3.4.2. Духовні скарби Київщини 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.4. Виявлення, збереження та популяризація 
нематеріальної культурної спадщини (народних традицій, 
звичаїв, фольклору тощо) 

4 Мета технічного завдання Підвищення іміджу Київської області. 
Забезпечення прав громадян на доступ до традиційної 
народної культури. 
Сприяння збереженню, розвитку та популяризації 
традиційної народної культури, розвитку всіх видів і 
жанрів аматорського мистецтва, художніх промислів і 
ремесел Київської області. 
Створення умов для використання культурного, 
туристичного, економічного потенціалу об’єктів 
нематеріальної культурної спадщини Київщини. 
Сприяння підвищенню рівня зайнятості населення. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

 Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Протягом багатьох років не проводилась системна робота із 
виявлення, фіксування (аудіо та відео) та популяризації 
елементів нематеріальної культурної спадщини. 
Нематеріальна культурна спадщина, що проявляється в 
усних традиціях, виконавській майстерності, звичаях, 
обрядах, святах, навичках та традиційних ремеслах 
вирізняє один народ від іншого і формує самобутність та 
національну ідею. 
Проєкт передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
виявлення, фіксації,збереження та популяризації 
нематеріальної культурної спадщини, народного мистецтва 
та промислів Київської області. 
Впровадження проекту сприятиме створенню обласного 
Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини; 
популяризації різноманітних видів і жанрів аматорського 
мистецтва та народних промислів Київщини, формування 
самобутності населення. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Виявлення та фіксація не менше 20 об’єктів (елементів) 
нематеріальної культурної спадщини; 
проведення фестивалю «Духовні скарби Київщини» 
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8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення обласного Переліку елементів нематеріальної 
культурної спадщини. 
Збереження та популяризація нематеріалььної культурної 
спадщини 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення семінарів для фахівців з питань збереження 
нематеріальної культурної спадщини  
Фіксація елементів нематеріальної культурної спадщини 
Популяризація елементів нематеріальної культурної 
спадщини 
Проведення фестивалю «Духовні скарби Київщини» 
Розробка мистецької платформи  «Містечко майстрів» 
Сприяння участі майстрів традиційного народного 
мистецтва у виставках різних рівнів 
Сприяння розвитку креативного культурного сектору. 
Участь представників культурно-мистецької сфери 
Київщини у національних проектах, міжнародній програмі 
«Креативна Європа» та ін.   

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури, національностей та релігій), органи місцевого 
самоврядування, Київський обласний центр народної 
творчості та культурно-освітньої роботи, установи та 
фахівці у сфері культури і мистецтва 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури,  національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.3.5.1 Проведення міжнародних фестивалів  

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 
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3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.3.5. Розвиток креативних індустрій та створення 
культурного продукту 
 
 

4 Мета технічного завдання Промоція Київської області через залучення до культурного 
обміну земляків, що мешкають у різних країнах, для 
сприяння налагодженню прямих ефективних контактів із 
потенційними інвесторами та розвиток фестивального 
туризму, налагодження довгострокових угод про співпрацю 
з національно-культурними товариствами, міжнародними 
неурядовими та урядовими організаціями 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Міжнародні фестивалі - це платформа для налагодження 
культурної дипломатії та обміну досвідом, створюють 
умови для різнопланової активності громади.  
Фестивалі передбачають презентацію творчих надбань 
Київщини: виставку українських рушників, вишиванок та 
одягу, гравюр, гончарних виробів за участю майстрів 
народної творчості, виступи творчих колективів, 
інтерактиви та тему толерантності, взаєморозуміння, 
майстер-класи, ознайомлення з національною кухнею 
різних народів світу, сприятимуть розвитку фестивального 
туризму та позитивного іміджу Київської області. 
 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Збільшення вдвічі частки населення, яке бере участь в 
суспільному житті (до 12% – дорослого населення, до 25% 
– молоді). 
Збільшення кількості вітчизняних та закордонних туристів, 
які приїзджають в Київську область. 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Ознайомлення жителів Київської області з культурою та 
традиціями інших народів, популяризація української 
культури. 
Поширення інформації про інвестиційну привабливість 
Київської області в Україні та за її межами. 
Продовження формування культурного коду громади. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

І етап – організаційна підготовка міжнародних фестивалів з 
потужним інформаційним компонентом; 
ІІ етап – проведення міжнародних фестивалів. 
ІІІ етап – інформаційна кампанія у ЗМІ та Інтернеті, яка 
спрямована на популяризацію творчих надбань Київщини 
та інших культур світу. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 – 2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 650,0 650,0 800,0 2100,0 
11.1 державний бюджет: 200,0 200,0 300,0 700,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
200,0 200,0 300,0 700,0 
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11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0 
11.3 бюджет громади 150,0 150,0 200,0 500,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
культури, національностей та релігій), місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
Технічні завдання до Напряму 1.4. Забезпечення населення якісними 

комунальними послугами 
 

1 Номер і назва технічного 
завдання 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.4.1. Підтримка розвитку систем питного та виробничого 
водопостачання, а також систем водовідведення 

4 Мета технічного завдання - виконання вимог  Законів України «Про питну воду та  
питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»; 
 - будівництво. реконструкція та технічне переоснащення 
водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій 
та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими 
відхиленнями в якості води від встановлених вимог; 
 - впровадження  станцій  (установок) доочищення питної 
води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх 
матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-
дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 
- будівництво, реконструкція та технічне переоснащення 
систем водовідведення. 
-  гарантоване  забезпечення  населення  якісною та 
безпечною для здоров'я людини питною водою 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 

Існування проблеми пов’язана з тим , що значна частина 
населення та інших споживачів Київської області 
забезпечуються водою, яка за окремими якісними 
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 показниками не відповідає вимогам державних стандартів. 
Це негативно впливає розвиткові цієї важливої підгалузі 
житлово-комунального господарства. 
Тому, для вирішення даної проблеми важливе значення має 
запровадження нових інноваційних науково обґрунтованих 
підходів та методів підвищення ефективності управління, 
зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства. Саме очистка води потребує застосування 
ефективних методів обробки, впровадження нових 
конструктивних рішень, направлених на якісну очистку 
питної води та стічних вод. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

- будівництво 4-х сучасних каналізаційних очисних споруд 
у регіонах, які здійснюють скид в мережі АК 
«Київводоканал»  для м. Вишневе,  с. Софіївська 
Борщагівка, с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району, м. Вишгород, м. Ірпінь. 
- впровадження на 10 підприємствах питного 
водопостачання та водовідведення сучасного 
енергозберігаючого насосного та іншого обладнання. 
- 500 тис. населення забезпечено якісним водопостачанням 
та водовідведенням. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

- доведено якість очистки води до показників безпеки та 
якості, що відповідають вимогам Державних санітарних 
норм та правил;  
- поліпшено санітарно-епідеміологічну ситуацію щодо 
забезпечення питною водою та зниження на цій основі 
захворюваності населення; 
- підвищено рівень якості послуг,  що надаються  
населенню  з питного водопостачання та водовідведення; 
- знижено  вартість   матеріальних  і енергетичних ресурсів 
у процесі питного водопостачання та водовідведення; 
- модернізовано інфраструктуру підприємств питного 
водопостачання 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1. Вивчення потреби у питній воді та інвентаризація 
існуючих джерел питного водопостачання;  
2. Реконструкція та модернізація системи питного 
водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або 
постачають воду, яка не відповідає нормативам якості 
питної води.  
3. Впровадження системи централізованого 
водовідведення, особливо у сільських населених пунктах;  
4. Захист джерел питного водопостачання від шкідливого 
впливу тваринницьких і птахівничих підприємств та інших 
сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу 
забруднення вод;  
5. Посилення контролю за якістю питної води  

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 100000,0 200000,0 300000,0 600000,0 
11.1 державний бюджет:     
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11.1.1   державний фонд регіонального          
розвитку 

    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 50000,0 100000,0 100000,0 250000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

50000,0 100000,0 200000,0 350000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
житлово-комунального господарства та 
енергоефективності), органи місцевого самоврядування, 
міжнародні фінансові організації,  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.4.2. Підвищення енергоефективності об’єктів житлово-
комунального господарства та закладів соціальної сфери 

4 Мета технічного завдання - стимулювання представників громад до партнерства та 
співпраці з інвесторами через залучення приватних 
інвестицій у проекти з підвищення енергоефективності 
бюджетних установ; 
- впровадження поглибленого партнерства через 
використання інструменту ЕСКО, який підтвердив 
ефективність та економічну доцільність реалізації проектів 
за механізмом енергосервісних контрактів; 
- підвищення ефективності споживання та раціонального 
використання паливно - енергетичних ресурсів; 
- отримання економії енергоресурсів. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Несистемна робота в напряму підвищення 
енергоефективості будівель бюджетного сектору (шкіл, 
лікарень, адміністративних будівель тощо) призвела до 
того, що дана категорія споживачів використовує для своїх 
потреб стабільно високі обсяги теплової енергії (більше 
30% якої втрачається), не створюючи при цьому належних 
умов для відвідувачів. 
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7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Уукладення 90 ЕСКО-контрактів у закладах бюджетної 
сфери 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Завдяки досягнутій економії енергоресурсів ЕСКО-інвестор 
повертатиме вкладені в енергоефективні заходи інвестиції, 
а місцеві бюджети заощаджуватимуть кошти на оплаті 
комунальних послуг. Безперечно, позитивним ефектом 
стане тепло та комфорт у приміщеннях закладів соціальної 
сфери. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1. Формування та оновлення бази потенційних об'єктів 
енергосервісу; 
2. Визначення базового рівня споживання енергоресурсів 
на об’єкті енергосервісу; 
3. Затвердження базового рівня споживання енергоресурсів 
та підготовка тендерної документації; 
4. Погодження на сесіях відповідних рад істотних  умов 
енергосервісних  договорів; 
5. Проведення закупівлі енергосервісу; 
6. Укладення енергосервісного договору; 
7. Оплата енергосервісу; 
8. Підписання акту передачі обладнання у власність 
громади після закінчення дії енергосервісного договору 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 50000,0 60000,0 70000,0 180000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 25000,0 30000,0 35000,0 90000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

25000,0 30000,0 35000,0 90000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
житлово-комунального господарства та 
енергоефективності),  разом з Відокремленим підрозділом  
«Київський обласний експертний центр 
енергоефективності» ДП «Київоблбудінвест», органи 
місцевого самоврядування. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності облдержадміністрації 
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1 Номер і назва технічного 
завдання 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.4.2. Підвищення енергоефективності об’єктів житлово-
комунального господарства та закладів соціальної сфери 

4 Мета технічного завдання - використання відновлюваних джерел енергії, з метою 
заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів 
та поліпшення стану оточуючого природного середовища; 
- стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, 
використання відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива; 
- будівництво та експлуатація сонячних електростанцій 
(СЕС) у віддалених районах Київській області; 
- розвиток альтернативної енергетики 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Переяслав-Хмельницький, Миронівський, Богуславський, 
Сквирський, Таращанський, Тетіївський, Поліський  райони 
Київської області 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Середньорічна кількість енергії сонячного 
випромінювання, яка надходить щороку на територію 
України, коливається в межах від 1070 кВт•г на один кв. 
метр в північній частині України до 1400 кВт•г на один кв. 
метр і вище у південній частині країни. Фотоенергетичне 
обладнання може ефективно експлуатуватися протягом 
усього року, проте максимально ефективно - протягом семи 
місяців на рік (з квітня по жовтень) в південних регіонах та 
п’яти місяців на рік - у північних (з травня по 
вересень). Станції, що працюють на сонячній енергії 
(геліостанції), взагалі безшумні. Істотний недолік полягає у 
тому, що такі станції займають великі площі. Кожен 1 МВт 
потужності СЕС потребує відведення щонайменше 1,5 га 
землі. Мінусом також є те, що вихід енергії – непостійний. 
На СЕС сьогодні припадає близько 4% виробленої 
електроенергії з відновлювальних джерел енергії у світі. 
Перетворення сонячної енергії в електричну відбувається в 
основному за рахунок використання фотоелектричних 
елементів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Будівництво та експлуатація сонячних електростанцій 
(СЕС) у віддалених районах Київській області загальною 
потужністю біля 26 МВт 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

- забезпечено екологічність - відсутність викидів СО2; 
- високу надійність - сучасні сонячні батареї можуть 
ефективно експлуатуватися протягом 25 років. Крім того, 
станція не має рухомих/ обертових частин, які особливо 
швидко зношуються і вимагають швидкої заміни;  
- низькі витрати на експлуатацію - сучасна сонячна 
електростанція відрізняється високим ступенем 
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автоматизації всіх процесів, тому вимагає мінімальної 
кількості обслуговуючого персоналу; 
- низькі операційні витрати - технічне обслуговування 
сонячних станцій для підтримки працездатності станції 
дуже маловитратно і не вимагає проведення трудомістких 
дорогих операцій;  
- універсальність - можливість задіяти під будівництво 
сонячної електростанції не тільки вільні площі, а й ті, які 
використовуються малоефективно або взагалі не 
використовуються 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1. Підготовка пропозицій щодо залучення інвестицій у 
сферу розвитку відновлювальної енергетики; 
2. Проведення пошуку та аналізу земельних ділянок, де 
планується установка сонячної електростанції; 
3. Пошук потенційних інвесторів; 
4. Сприяння у отриманні дозволу для здійснення 
підключення СЕС до загальної електромережі для 
реалізації електрики за зеленим тарифом.  

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 25000,0 30000,0 40000,0 95000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

25000,0 30000,0 40000,0 95000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Органи місцевого самоврядування, приватні інвестори 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

1.4.3.  Підтримка інноваційних розробок та впровадження 
новітніх технологій у галузі житлово-комунального 
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якому відповідає технічне 
завдання 

господарства  

4 Мета технічного завдання - виконання вимог  Законів України «Про   питну   воду   та   
питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»; 
 - будівництво та реконструкція водозабірних та 
каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх 
технологій та обладнання, зокрема у регіонах з 
найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених 
вимог; 
 -  гарантоване  забезпечення  населення  якісною та 
безпечною для здоров'я людини питною водою та 
покращення екологічного стану відповідних територій 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Існування проблеми пов’язана з тим , що значна частина 
населення та інших споживачів Київської області 
забезпечуються водою, яка за окремими якісними 
показниками не відповідає вимогам державних стандартів. 
90% очисних споруд області не відповідає сучасним 
вимогам очистки. Обладнання морально та фізично 
застаріле. Це негативно впливає розвиткові цієї важливої 
підгалузі житлово-комунального господарства. 
Тому, для вирішення даної проблеми необхідне 
запровадження нових інноваційних науково обґрунтованих 
підходів та методів   у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства. Саме очистка води і стічних вод потребує 
застосування ефективних методів обробки, впровадження 
нових конструктивних рішень, направлених на якісну 
очистку питної води та стічних вод. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Будівництво сучасних 5-ти водопровідних очисних споруд,  
будівництво 3-х каналізаційних очисних споруд, 
реконструкція 5-ти водопровідних очисних споруд та 7-ми 
каналізаційних очисних споруд. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

- доведено якість очистки води до показників безпеки та 
якості, що відповідають вимогам Державних санітарних 
норм та правил;  
- поліпшено санітарно-епідеміологічну ситуацію щодо 
забезпечення питною водою та зниження на цій основі 
захворюваності населення; 
- підвищено рівень якості послуг,  що надаються  
населенню  з питного водопостачання та водовідведення; 
- впровадження на підприємствах питного водопостачання 
та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, 
реагентів, обладнання; 
- знижено  вартість   матеріальних  і енергетичних ресурсів 
у процесі питного водопостачання та водовідведення; 
-  модернізовано інфраструктуру підприємств питного 
водопостачання 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із 
застосуванням новітніх технологій і обладнання 
2. Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних 
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споруд із застосуванням новітніх технологій і обладнання 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 300000,0 400000,0 500000,0 1200000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 100000,0 200000,0 200000,0 500000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

200000,0 200000,0 300000,0 700000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Органи місцевого самоврядування, підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства, приватні 
інвестори 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності облдержадміністрації 

  
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.4.3.2 Впровадження новітніх технологій очищення та 
знезараження питної води 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.4.3. Підтримка інноваційних розробок та впровадження 
новітніх технологій у галузі житлово-комунального 
господарства 

4 Мета технічного завдання - виконання вимог  Законів України «Про   питну   воду   та   
питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»; 
- впровадження  станцій  (установок) доочищення питної 
води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх 
матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-
дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 
- гарантоване забезпечення  населення  якісною та 
безпечною для здоров'я людини питною водою та 
покращення екологічного стану відповідних територій 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 
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6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Існування проблеми пов’язана з тим, що значна частина 
населення та інших споживачів Київської області 
забезпечуються водою, яка за окремими якісними 
показниками не відповідає вимогам державних стандартів. 
Для вирішення даної проблеми необхідне запровадження 
нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та 
методів у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства. Саме очистка води  потребує застосування 
ефективних методів обробки, впровадження нових 
конструктивних рішень, направлених на якісну очистку 
питної води. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Будівництво 300 станцій  (установок) доочищення питної 
води і пунктів її розливу 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

- доведено якість очистки води до показників безпеки та 
якості, що відповідають вимогам Державних санітарних 
норм та правил;  
- поліпшено санітарно-епідеміологічну ситуацію щодо 
забезпечення питною водою та зниження на цій основі 
захворюваності населення; 
- підвищено рівень якості послуг,  що надаються  
населенню  з питного водопостачання; 
-модернізовано інфраструктуру підприємств питного 
водопостачання 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Будівництво  станцій  (установок) доочищення питної води 
і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, 
технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських розробок. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 150000,0 175000,0 200000,0 525000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 100000,0 100000,0 100000,0 300000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

50000,0 75000,0 100000,0 225000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Органи місцевого самоврядування, підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства, приватні 
інвестори 
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13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.4.3.3 Термомодернізація/термосанація будівель і 
споруд з впровадженням сучасних енергоефективних 
технологій 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.4.3. Підтримка інноваційних розробок та впровадження 
новітніх технологій у галузі житлово-комунального 
господарства  

4 Мета технічного завдання - виконання вимог Закону України «Про енергетичну 
ефективність будівель», «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання»;  
- формування ощадливого стилю життя – перехід на 
енергоощадні технології у будівлях, стимулювання 
населення до впровадження енергозберігаючих заходів; 
- реконструкція об’єктів із застосуванням проектних 
рішень і технологій енергозбереження та підвищення 
рівня енергоефективності соціальних закладів до 
стандарту «пасивний дім»; 
- підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та 
житлово – комунальному господарстві за рахунок 
комплексної термореновації будівель 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Існування проблеми неефективного використання 
енергоресурсів  у бюджетній сфері та у житлово-
комунальному господарстві області, довгий термін 
експлуатації об’єктів та обладнання призвів до надмірних   
витрат  паливно-енергетичних ресурсів та, як наслідок, до  
збільшення  витрат  споживачів на  закупівлю 
комунальних  послуг.  
Тому, для ефективного використання енергетичних 
ресурсів, зменшення їх споживання та втрат необхідна 
реалізація низки енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання 
паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній і соціальній 
сферах та житловому секторі шляхом здійснення 
комплексної термомодернізації об’єктів,  
скорочення/заміщення споживання природного газу, 
технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає 
модернізацію або заміну енергоємних існуючих 
технологій. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Комплексна термомодернізація 300 об’єктів бюджетної 
сфери та 200 житлових будинків ОСББ, ЖБК 
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8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

- зменшення рівня споживання ПЕР на 12-15% в 
енергобалансі області за рахунок скорочення споживання 
у будівлях;  
- доведено частку відновлюваних джерел енергії до 20%; 
- зменшено втрати теплової енергії під час 
транспортування на 12%;  
- забезпечено економію обсягів енергетичних ресурсів 
бюджетними установами, за рахунок запровадження 
відповідних заходів та проєктів – на 12-15% від базового; 
- знижено енергоємність виробництва одиниці продукції, 
виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях) не 
менше ніж на 12-15% щорічно; 
- підвищено комфортність умов проживання в житлових 
будинках та зменшено витрат домогосподарств на оплату 
житлово-комунальних послуг; 
- зменшено витрати державного бюджету на фінансування 
субсидій та пільг населенню на оплату житлово-
комунальних послуг. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення енергетичних аудитів об’єктів 
енергоспоживання з визначенням класу енергетичної 
ефективності і оцінки відповідності огороджувальної 
оболонки та інженерного обладнання сучасним вимогам з 
енергозбереження, потенціалу економії енергоресурсів та 
рекомендацій щодо практичних заходів, які забезпечать 
зменшення енергоспоживання; 
2. Виготовлення енергетичних сертифікатів будівель; 
3. Проведення комплексної термодернізації об’єктів 
бюджетної сфери та житлового фонду; 
4. Скорочення/заміщення споживання природного газу,  
5. Технічне (технологічне) енергозбереження, що 
передбачає модернізацію або заміну енергоємних 
існуючих технологій. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 400000,0 500000,0 600000,0 1500000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 100000,0 100000,0 150000,0 350000,0 
11.3 бюджет громади 100000,0 100000,0 200000,0 400000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

200000,0 300000,0 250000,0 750000,0 

12 Ключові потенційні учасники Київська обласна державна адміністрація (департамент 
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реалізації проєкту: житлово-комунального господарства та 
енергоефективності),  органи місцевого самоврядування, 
приватні інвестори 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.4.3.4 Комплексна термореновація будівель КЗ КОР 
«Київська обласна клінічна лікарня» та інших 
комунальних закладів КОР із технічним 
переоснащенням системи теплопостачання за 
адресою: м. Київ, вул. Баговутівська, 1 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.4.3.  Підтримка інноваційних розробок та впровадження 
новітніх технологій у галузі житлово-комунального 
господарства  

4 Мета технічного завдання Проведення комплексної термомодернізації будівель 
Київської обласної лікарні, забезпечення комфортних 
умов перебування пацієнтів у лікарні, підвищення 
конкурентоздатності та енергетичної безпеки 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

12 будівель Київської обласної лікарні не відповідають 
діючим вимогам щодо енергоефективності та потребують 
комплексної термомодернізації: 
- неутеплені стіни: силікатна цегла -510 мм, оздоблені 
облицювальною плиткою, багато тріщин; 
- збірне залізобетонне горищне та підвальне перекриття; 
- переважно застарілі та неенергофективні віконні 
конструкції і вхідні двері;   
- система теплогенерації –  індивідуальна газова котельня, 
1975 р. 
- фізично та морально застаріла, значні втрати через 
низький ККД, потребує частих капітальних та поточних 
ремонтів (1600 Гкал/рік або 4,2 млн.грн./рік) 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Комплексна термореновація 14 будівель Київської 
обласної лікарні із технічним переоснащенням системи 
теплопостачання та заміною вуличного освітлення 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Скорочення споживання  паливно-енергетичних ресурсів у 
будівлях закладів охорони здоров’я  до  77 % за рахунок 
комплексної термомодернізації 
Оновлення  інженерних систем  
Автоматичне регулювання енергоспоживанням  
Економія електричної і теплової енергії  
Покращення екологічного стану довкілля   
Забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів у 
лікарні 
Підвищення конкурентоздатності та енергетичної безпеки 
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9 Основні заходи технічного 

завдання 
Енергетичне обстеження  будівель і теплових мереж 
Розробка ТЕО 
Погодження гарантій обласною радою 
Залучення кредиту 
Управління проєктом 
 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 рік: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 372551,0   372551,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 48600,0   48600,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

323951,0   323951,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
житлово-комунального господарства та 
енергоефективності), ВП «Київський обласний експертний 
центр енергоефективності» ДП «Київоблбудінвест», 
кредитні фінансові організації кошти ЕБРР, ЕСКО, Е5Р 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності облдержадміністрації 

 
Технічні завдання до Напряму 1.5. Створення умов для якісного, комфортного та 

безпечного життя людей 
 

1 Номер і назва технічного 
завдання 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.1. Розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема 
інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей 
 

4 Мета технічного завдання Створення належних умов для розвитку інфраструктури, 
технічного оснащення та кадрового забезпечення 
молодіжних центрів. Дані центри сприяють соціалізації та 



104 
 

 

самореалізації молоді, інтелектуальному розвитку, реалізації 
творчого потенціалу молоді у області. Молодіжний центр - 
це ключова установа для вирішення питань соціального 
становлення та всебічного розвитку молоді. Такий заклад є 
чудовим середовищем для забезпечення умов для творчого 
розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення 
та закріплення лідерських якостей. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
реалізації потреб молоді Київської області у будівництві або 
створенні на базі існуючих об’єктів інфраструктури 
молодіжних центрів (просторів, хабів). В області проживає 
більше 600000 молоді, при цьому мережа існуючих 
молодіжних центрів налічує лише 6 центрів, 2 з яких мають 
статус обласний. Враховуючи територіальну специфіку 
регіону, існуючи молодіжні центри охоплюють лише 1% від 
загальної кількості молоді.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Створення 6, але не менше 2 у рік молодіжних центрів 
(просторів, хабів) на рівні об’єднаних територіальних 
громад Київщини; 
Забезпечення робочими місцями до 100 осіб; 
Створення консультативно-дорадчих органів – 20 
молодіжних рад; 
Проведення 50 обмінів між учнівською, студентською 
молоддю області, спрямовані на підвищення рівня участі 
молоді, мобільності, посилення конкурентоспроможності, 
розвиток волонтерства, громадянських та управлінських 
компетентностей. 
Проведення стажування молоді (5-10 робочих днів) з метою 
популяризації державної служби та роботи в органах 
місцевого самоврядування; 
Створення та візуалізація бази геоданих мережі молодіжних 
центрів регіонального та місцевого рівнів та перелік послуг, 
що надаються ними; 
Створення 12 нових пластових гуртків/виховних 
частин/осередків. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво або створення на базі існуючих об’єктів 
інфраструктури молодіжних центрів (просторів, хабів).  
Залучення не менше  27% молоді до активної участі у 
громадському житті регіону. 
Зменьшення міграції молоді з регіону на 5%. 
Створення консультативно-дорадчих органів у 40% 
адміністративно-територіальних одиниць області. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1) Визначення місця розташування молодіжного центру 
(простору, хабу)  
2) Відведення земельної діяльнки (при умові будівництва) 
3) Розробка проєктно-кошторисної та дозвільної 
документації 
4) Проведення будівництва або капітальних/поточних 
ремонтних робіт 
5) Визначення балансоутримувача та оформлення 
юридичної документації 
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10 Період реалізації проєкту, 
роки  2021-2023 роки 

11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 45000,0 60000,0 80000,0 185000,0 
11.1 державний бюджет: 15000,0 20000,0  30000,0 65000,0  
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
15000,0 20000,0  30000,0 65000,0  

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 25000,0  35000,0  45000,0  105000,0  
11.3 бюджет громади 5000,0  5000,0  5000,0  15000,0  
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
молодіжної політики та національно-патріотичного 
виховання), органи місцевого самоврядування 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Управління молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання облдержадміністрації. 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.5.1.2 Забезпечення реалізації програми «Молодіжний 
працівник»  

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 
технічне завдання 

1.5.1. Розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема 
інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей 
 
 

4 Мета та завдання проєкту Мета програми «Молодіжний працівник»: підвищення 
кваліфікації молодіжних лідерів та фахівців молодіжної 
галузі в умовах децентралізації задля підвищення 
ефективності розробки та реалізації обґрунтованої 
молодіжної політики на локальному та регіональному 
рівнях.  
Основні завдання Програми:  
- підвищення теоретичних знань та практичних навичок 
молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі щодо 
окремих складових формування та реалізації обґрунтованої 
молодіжної політики шляхом проведення навчальних 
тренінгів.  
- формування бази даних фахівців молодіжної сфери та 
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кращих практик реалізації молодіжної політики на 
локальному і регіональному рівнях.  
- надання консультацій з питань формування місцевої 
молодіжної політики: визначення тем тренінгів; побудова 
програм базових досліджень та досліджень з моніторингу та 
оцінки місцевої обґрунтованої молодіжної політики; вибір 
критеріїв ефективності; побудова окремих проектів та 
програм тощо. 
Метою діяльності молодіжного працівника є формування 
регіональної політики та створення умов для всебічної 
самореалізації молоді в різних сферах суспільного життя, 
розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав молоді. 

5 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт передбачає вжиття комплексу заходів, а саме 
системну реалізацію програми «Молодіжний працівник», 
щодо реалізації потреб молоді та підвищення рівня участі 
молоді у соціально-гуманітарній та економічній сфері життя 
громади. Враховуючи процес децентралізації та передачу 
функціональних повноважень реалізації молодіжної 
політики ОТГ області, відсутність наявності кваліфікованих 
кадрів по роботі з молоддю, велику кількість міграції молоді 
з регіону та рівень безробіття. На рівні громад існує 
проблема міжсекторальної та міжгалузевої співпраці між 
лідерами та активістами громадських та благодійних 
організацій, які працюють з молоддю; державними 
службовцями, відповідальні за реалізацію молодіжної 
політики на місцевому та регіональному рівні; 
працівниками інших організацій, залучених до роботи з 
молоддю незалежно від форми власності. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного 
завдання 

Проведення не менше 2 обласних, одного всеукраїнського 
та 5 локальних базових тренінгів Програми «Молоджіний 
працівник» на рівні області та ОТГ. 
Формування єдиної мережі молодіжних працівників не 
менше 200 в рік; 
Створення соціальних проєктів для розвитку громад за 
участі молоді не менше 10 в рік; 
Проведення 50 обмінів між учнівською, студентською 
молоддю області, спрямовані на підвищення рівня участі 
молоді, мобільності, посилення конкурентоспроможності, 
розвиток волонтерства, громадянських та управлінських 
компетентностей.; 
Проведення стажування молоді (5-10 робочих днів) з метою 
популяризації державної служби та роботи в органах 
місцевого самоврядування; 
Створення та візуалізація бази геоданих мережі молодіжних 
центрів регіонального та місцевого рівнів та перелік послуг, 
що надаються ними. 
Підвищення якості послуг молодіжних центрів; 
Створення 12 нових пластових гуртків/виховних 
частин/осередків. 
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8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного 
завдання 

Залучення до молодіжної роботи існуючі ОТГ області та 
формування єдиної мережі молодіжних працівників. 
Налагодження міжсеторальної та міжгалузевої співпраці, 
підвищення участі молоді в життєдіяльності громади 
(соціально-гуманітарна та економічна сфери) 
Залучення не менше  27 % молоді до активної участі у 
громадському житті регіону; 
Зменшення міграції молоді з регіону на 5 %; 
Створення консультативно-дорадчих органів в 40% 
адміністративно-територіальних одиниць області. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1) організація та проведення 2 обласних, одного 
всеукраїнського та 5 локальних базових тренінгів Програми 
«Молоджіний працівник» на рівні області та ОТГ. 
2) Формування бази даних молоджіних працівників області 
3) проведення тренінгу для тренерів задля поширення 
практики роботи та збільшення мережі молодіжних 
працівників на обласному рівні 
4) проведення конкурсу кращих практик молоджіної роботи 
та видання збірки-каталога 
5) проведення конференції, форуму та навчальних семінарів 
щодо формування, утворення та налагодження діяльності 
молодіжних рад 
6) проведення спеціалізованих тренінгів в усіх ОТГ області, 
з визначенням індивідуальних потреб громади та 
збільшення участі молоді у сферах її життєдіяльності. 

10 Період реалізації проєкту, 
роки  2021-2023 роки: 

11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 450,0 650,0 850,0 1950,0 
11.1 державний бюджет: 150,0 200,0 250,0 600,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
150,0 200,0 250,0 600,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 100,0 150,0 200,0 450,0 
11.3 бюджет громади 50,0 100,0 150,0 300,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  

150,0 200,0 250,0 600,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
молодіжної політики та національно-патріотичного 
виховання, департамент містобудування та інфраструктури), 
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, Міністерство культури, молоді та спорту 
України, Державна агенція молодіжної політики та розвитку 
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громадянського суспільства,  ПРООН, Державний інституту 
сімейної та молодіжної політики 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Управління молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання облдержадміністрації. 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.2. Підтримка соціальних проєктів, стартапів 
 

4 Мета технічного завдання Налагодження співпраці з інститутами громадянського 
суспільства шляхом проведення конкурсу проєктів у 
молодіжній сфері та у сфері національно-патріотичного 
виховання, розроблених інститутами громадянського 
суспільства, яким надається фінансова підтримка 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт передбачає вжиття комплексу заходів та 
затвердження обласної та місцевих програм підтримки 
інститутами громадянського суспільства та залучення 
інших джерел фінансування конкурсних проєктів, 
передбачених законодавством. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Підтримка не меньше 12 інститутів громадянського 
суспільства шляхом проведення конкурсу проєктів у 
молодіжній сфері та у сфері національно-патріотичного 
виховання, розроблених інститутами громадянського 
суспільства, яким надається фінансова підтримка, у разі 
виділення фінансування не меньше 1,0 млн грн в рік. 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення конкурсу проєктів у молодіжній сфері, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 
яким надається фінансова підтримка не меньше 90 % від 
виділених коштів; 
Проведення конкурсу проєктів у сфері національно-
патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, яким надається фінансова 
підтримка не меньше 90 % від виділених коштів; 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1) Визначення пріоритетів на обласному рівні  
2) Передбачити в програмах розвитку громад підтримку 
проєктів програм інститутів громадянського суспільства 
3) Передбачити в місцевих бюджетах кошти на підтримку 
проектів програм інститутів громадянського суспільства 
4) Здійснити організацію та проведення конкурсів 
проектів програм інститутів громадянського суспільства 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
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11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 8000,0 11000,0 14000,0 33000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 2000,0 4000,0  6000,0  12000,0  
11.3 бюджет громади 5000,0  6000,0  7000,0  18000,0  
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

1000,0  1000,0  1000,0  3000,0  

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
молодіжної політики та національно-патріотичного 
виховання), місцеві органи виконавчої влади,  органи 
місцевого самоврядування, Британська рада в Україні 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання облдержадміністрації. 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічного 
завдання  

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання регіональної 
стратегії розвитку, якому відповідає 
технічне завдання 

1.5.2. Підтримка соціальних проєктів, стартапів 
 

4 Мета та завдання проєкту Підтримка налагодженої системи роботи молодіжної політики 
та національно-патріотичного виховання, налагодження 
співпраці з інститутами громадянського суспільства, 
підтримка молодіжних ініціатив та проектів на рівні області з 
метою підвищення участі молоді у життєдіяльності громад 
області, зменшення міграції, збільшення робочих місць та 
самозанятості населення віком від 20 до 35 років, підвищення 
рівня обізнаності та освіченості молоді, підвищення рівня 
здоров’я шляхом реалізації спільно з молодими людьми 
проектів  неформальної освіти, громадянської освіти, 
популяризації здорового способу життя . Розвиток системи 
національно-патріотичного виховання шляхом співпраці з 
інститутами громадянського суспільства та розвитку пластової 
методики виховання дітей та молоді, рохвитку мережі клубів 
військово-патріотичного та національно-патріотичного 
виховання. 
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5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямоване технічне завдання 
 

Проект передбачає вжиття комплексу заходів різноманітних 
форматів (семінари, тренінги, конкурсу, конференції, форуми, 
вишколи, табори, військово-патріотичні збори, ігри, 
просвітницькі та інформаційні акції, тощо), затвердження 
обласних та місцевих програм з молодіжної роботи та 
національно-патріотичного виховання. 

7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Підтримка не менше 30 молодіжних проектів щороку в 
напряму неформальної освіти, громадянської освіти, 
популяризації здорового способу життя та національно-
патріотичного виховання.  
Залучення до участі не менше 30 тис. молдих людей віком від 
14 до 35 років щорічно. 
Залучення не менше 27 % молоді до активної участі у 
громадському житті регіону. 
Зменьшення міграції молоді з регіону на 5 %. 
Створення консультативно-дорадчих органів в 40% 
адміністративно-територіальних одиниць області. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Збільшення кількості місцевих програм підримки та розвитку 
молоді; 
Зменшення міграції з регіону на 5 %; 
Збільшення кількості самозайнятих осіб на 5%. 
Покращення якості молодіжної роботи та активізація молоді на 
рівні регіону в частині участі у життєдіяльності громад  
(соціально-гуманітарній та економічній сферах) 

9 Основні заходи технічного завдання 1) Визначення пріоритетів на обласному та місцевих рівнях 
2) Розробити обласні та локальні програми підтримки та розвитку 
молоді та національно-патріотичного виховання. 
3) Розробка та реалізація проектів у напряму неформально освіти, 
громадянської освіти, популяризації здорового способу життя та 
національно-патріотичному вихованні. 
4) Передбачити в програмах розвитку громад підтримку проектів 
у напряму неформально освіти, громадянської освіти, 
популяризації здорового способу життя та національно-
патріотичному вихованні. 
5) Передбачити в місцевих бюджетах кошти на підтримку 
проектів у напряму неформально освіти, громадянської освіти, 
популяризації здорового способу життя та національно-
патріотичному вихованні. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 14000,0 18000,0 22000,0 54000,0 
11.1 державний бюджет:     

11.1.1   державний фонд регіонального          
розвитку 

    

11.1.2   інші кошти державного     бюджету     
11.2 обласний бюджет 8000,0  10000,0  12000,0  30000,0  
11.3 бюджет громади 5000,0  7000,0  9000,0  21000,0  
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, ресурси 
міжнародних фінансових 

1000,0  1000,0  1000,0  3000,0  
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організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
молодіжної політики та національно-патріотичного виховання), 
місцеві органи виконавчої влади,  органи місцевого 
самоврядування, Міжнародні програми підтримки молодіжних 
проектів 

13 Координатори реалізації проєктів у 
рамках технічного завдання 

Управління молодіжної політики та національно-патріотичного 
виховання облдержадміністрації. 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2. Номер і назва завдання 
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання 

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.3. Забезпечення конституційних прав дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
деінституалізація та трансформація закладів 
інституційного догляду 

4 Мета технічного завдання Забезпечення комплексної реабілітації дітей з особливими 
потребами.  Заняття у басейні  – це дієвий засіб реабілітації 
при важких захворюваннях, в першу чергу ДЦП, який 
успішно застосовується у світовій реабілітаційній 
практиці, надає комплексний позитивний вплив не тільки 
на фізичний статус пацієнта, але і на його психо-емоційну 
сферу, сприяє максимальній мобілізації вольової 
діяльності, соціалізації і формуванню більш гармонійних 
відносин зі світом, зростанню мотивації і посиленню 
прагнення до позитивних результатів. 
Завданням проєкту є будівництво та обладнання басейнів 
сучасними засобами реабілітації та соціальної адаптації 
дітей з особливими потребами, що сприятиме: 
- профілактиці захворювань дітей, покращення їх 
фізичного стану; 
 - активній реабілітації дітей з захворюваннями опорно-
рухового апарату; 
- створенню умов для спортивного розвитку молодшого 
покоління; 
- пропаганді здорового способу життя. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Труднощі, з якими стикаються діти з інвалідністю, 
настільки серйозні, що для багатьох вони стають 
нездоланними на шляху до їх реабілітації, соціальної 
адаптації та інтеграції. 
Ефективність фізичної реабілітації дітей з особливими 
освітніми потребами, які мають порушення в емоційно-
вольовій, особистісній, руховій і поведінковій сферах 
залежить від того, наскільки будуть створені умови для 
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емоційного, психологічного, фізичного, розумового 
розвантаження. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєкту на 
виконання технічного завдання 
 

Створено та технічно забезпечено 5 басейнів в області. 
Щонайменше 500 дітей з особливими потребами 
отримають ефективну реабілітацію у водному середовищі 
басейну. 

8 Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Систематичні заходи фізичної реабілітації, форми 
навчально-виховної роботи з дітьми у водному середовищі 
басейну створить умови для підвищення рівня 
ефективності комплексної реабілітації та соціалізації, а 
саме: навчання дітей безпечним способам перебування у 
воді під час виконання індивідуальної фізичної корекції 
засобами адаптивної аквафізкультури, що: 
- є основним профілактичним заходом в усуненні 
нещасних випадків на воді;  
- є одним з ефективних, оздоровчих засобів 
безмедикаментозної реабілітації;  
- суттєво підвищує рівень фізичного, розумового і 
психічного розвитку дитини; 
- суттєво змінює соціальний статус дитини, адаптуючи її 
до сучасних вимог суспільного розвитку; 
- забезпечує психологічну готовність дитини з 
обмеженими можливостями здоров’я до використання 
свого фізичного розвитку рівних можливостей зі 
здоровими дітьми, соціалізації та інтеграції дітей з 
обмеженими можливостями у сучасному суспільстві. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Забезпечення реконструкції або будівництва басейнів, 
облаштування їх сучасними засобами реабілітації та 
соціальної адаптації дітей з особливими потребами. 

10 Період реалізації проєкту, роки 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 
 

2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 30000,0 40000,0 30000,0 100000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
    

11.1.2 інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет 20000,0 20000,0 20000,0 60000,0 
11.3 бюджет громади 10000,0 20000,0 10000,0 40000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (служба у 
справах дітей та сім'ї), органи місцевого самоврядування  
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13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністації. 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
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 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.4. Реалізація сімейної політики 
 

4 Мета технічного завдання Соціальна підтримка та психологічна допомога родинам, 
що опинилися в складних життєвих обставинах.  
Збільшення кількості вирішених сімейних конфліктів 
серед вразливих категорій населення шляхом надання 
психологічної допомоги та послуг сімейної медіації. 
Збільшення кількості вирішених сімейних спорів в 
досудовому порядку (статистика вирішення конфліктів із 
застосуванням методики сімейної медіації близько 80%). 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізаціяпроєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

На сьогоднішній день суспільно-політична ситуація у 
країні ускладнена, військовий конфлікт триває, і важко 
передбачити час та спосіб його розв’язання. Це посилює 
тривожні настрої в суспільстві, страхи і вимагає 
впровадження програм та методик, які б базувалися на 
концептуальних засадах поєднання традиційних, 
інноваційних, альтернативних матеріалів. 
Вченими доведено: якщо стрес дуже сильний і затягується 
в часі, організм починає працювати на знос, страждає 
нервова система, знижується імунітет. Найпоширеніші 
захворювання, викликані стресом, - це хвороби серця і 
щитовидної залози, цукровий діабет, псоріаз, виразкова 
хвороба, гіпертонія, бронхіальна астма, ревматоїдний 
артрит, ожиріння, екзема, депресія тощо.  
Відповідно до шкали Холмса і Рахе, що досліджували 
зв'язок захворювань з попередніми серйозними змінами в 
житті людини «Топ-10 найбільш стресових життєвих 
подій», справи, пов'язані з сімейними конфліктами 
(зокрема, розлученнями), знаходяться на другому місці в 
рейтингу найбільш стресових подій у житті людини. 
Сімейні конфлікти, пов'язані з розлученням та поділом 
майна, випереджають переживання, пов'язані з 
ув'язненням або навіть смертю родича. Дійсно, «сімейні 
справи» завжди дуже емоційні, а причини таких 
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конфліктів часто мають приховані складові. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Створено щонайменше 10 таких Центрів. Щонайменше 
5000 осіб у рік, що звернулися за допомогою та отримали 
її. З них, щонайменше 3000 осіб у рік, що мають родинні 
конфлікти, отримали послугу медіатора. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Підвищено доступність соціальної та психологічної 
допомоги для вразливих категорій населення.  
Збільшено кількість вирішених сімейних конфліктів серед 
вразливих категорій населення та збільшено вирішення 
сімейних спорів в досудовому порядку. 
 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Створення спеціалізованої територіальної служби: 
-  центр соціальної служби та психологічної допомоги 

для сім’ї дітей та молоді; 
- впровадження послуги сімейної медіації на базі  

центру соціальної служби для сім’ї дітей та молоді 
(зустрічі за запитом з медіаторами у форматі 1-2 
попередні зустрічі зі сторонами конфлікту та 1-3 
спільні зустрічі для вирішення конфлікту). 

10 Період реалізації проєкту, роки 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього,у тому числі: 12000,0 12000,0 12000,0 36000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку     

11.1.2 інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет 9600,0 8400,0 7200,0 25200,0 
11.3 бюджет громади 1200,0 2400,0 3600,0 7200,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (служба у 
справах дітей та сім'ї), органи місцевого самоврядування  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністації. 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.5.5.1 Забезпечення надання соціальної послуги перекладу 
жестовою мовою 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток соціальної інфраструктури 
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3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.5. Забезпечення соціально не захищених  категорій 
населення якісними і доступними соціальними послугами, 
підтримка людей з особливими потребами. 

4 Мета технічного завдання Забезпечення надання соціальної послуги перекладу 
жестовою мовою. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Через  відсутність слуху глухі позбавлені можливості 
повноцінно отримувати інформацію, вільного доступу та 
всебічної інтеграції в оточуюче суспільство тощо. 
На Київщині відсутні державні установи, які б займалися 
проблемами глухих. 
Діючі державні територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) не 
пристосовані до потреб глухих.  
Особи з інвалідністю зі слуху щоденно потребують послуг 
перекладу жестовою мовою при відвідуванні органів 
державної влади та місцевого самоврядування, установ, 
організацій і закладів, при купівлі товарів, робіт і послуг, як 
основної послуги, яка забезпечує їх життя у соціумі та 
отримання гарантованих законом прав і послуг.  
 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Забезпечення соціальними послугами 1,1 тис. мешканців 
Київської області з порушеннями слуху. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Успішна реалізація проєкту та накопичений досвід з 
проведення роботи з глухими надає можливість охопити 
наданням послуг з соціальної адаптації та соціальної 
реабілітації  осіб з вадами слуху та забезпечити повне 
надання послуг жестовою мовою глухим, що суттєво вплине 
на покращення життєдіяльності глухих Київщини та їх 
соціального захисту, розширення комунікації глухих в усіх 
сферах суспільного життя. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Забезпечити функціонування системи «Київ УТОГ Сервіс» 
Забезпечення та здійснення послуг жестової мови 
Забезпечення відповідними ресурсами (перекладачами, 
технікою) 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 630,0 685,0 740,0 2055,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.
1 

  державний фонд регіонального          
розвитку 

    

11.1.
2 

  інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 500,0 550,0 600,0 1650,0 
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11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
130,0 135,0 140,0 405,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
соціального захисту), органи місцевого самоврядування  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент соціального захисту облдержадміністаціяї 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.5.6.1 Створення та функціонування сучасної 
інфраструктури надання адміністративних послуг 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

3.6. Забезпечення доступності публічних послуг на 
місцевому рівні 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.6.Удосконалення системи надання публічних послуг та 
сервісів 

4 Мета технічного завдання Створення умов для отримання мешканцями Київщини 
якісних адміністративних послуг на сучасному рівні. 
Збільшення спектру послуг, що надаються через ЦНАП, 
досягнення максимальної зручності та відкритості їх 
надання.  

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область  

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Підвищення  доступності ЦНАП для всіх категорій 
відвідувачів є важливим завданням керівників органів 
влади усіх рівнів. Комунікація влади та мешканців громад 
має бути зручною, комфортною і не створювати бар’єри. 
Центри надання адміністративних послуг є одним з 
ефективних способів надання адмінпослуг, що забезпечує 
доступ до необхідних громадянам і бізнесу послуг в одному 
місці, у комфортних та прозорих умовах. Саме тому 
важливо, щоб кожна об’єднана громада якнайшвидше 
вирішила, питання щодо швидкого та доступного надання 
адмінпослуг мешканцям. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

 Побудовано  або модернізовано існуючі  приміщення 
(виконано роботи з ремонту, реконострукції) для 14 центрів 
надання адміністративних послуг в об‘єднаних 
територіальних громадах. Збільшено пропускну здатність 
ЦНАП  впродовж одного робочого дня в середньому від 50 
до 150 відвідувань  

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

 Створено сприятливі та комфортні умови для отримання 
адміністративних послуг, у тому числі для людей з 
інвалідністю, досягнена прозорість та публічність влади у 
питаннях надання адміністративних послуг. 
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9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розробка проектно-кошторисної документації для 
будівництва, капітальних ремонтів, реконструкції існуючих 
приміщень та будівель ЦНАПів, матеріально-технічне 
забезпечення, у тому числі придбання меблів, оргтехніки, 
спеціалізованого обладнання підключення до системи 
НСКЗ   

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 17650,0 17570,0 18000,0 53220,0 
11.1 державний бюджет: 11200,0 10300,0 10000,0 31500,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
7466,7 6866,6 5000,0 19333,3 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

3733,3 3433,4 5000,0 12166,7 

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 6450,0 7270,0 8000,0 21720,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
самоврядування  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації. 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

3.6. Забезпечення доступнності публічних послуг на 
місцевому рівні 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.6.Удосконалення системи надання публічних послуг та 
сервісів 

4 Мета технічного завдання Спрощення та прискорення процесів отримання 
мешканцями області адміністративних послуг. Введення 
регіонального вебпорталу адміністративних послуг 
Київської області у промислову експлуатацію з його 
подальшою інтеграцією  до державних інформаційних 
ресурсів 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область  
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6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

У сучасних умовах цифровізації суспільства виникає 
необхідність отримання адміністративних послуг у режимі 
онлайн. Збільшення електронних ресурсів різних органів 
влади, що є суб’єктами надання послуг ускладнює систему 
пошуку необхідної інформації. Функціонування єдиного 
вебпорталу адміністративних послуг Київської області 
надасть можливість у більш зручному форматі отримувати 
необхідні адміністративні послуги в електронному вигляді.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

 Запущено у промислову експлуатацію регіональний 
вебпортал  адміністративних послуг Київської області, 
створено 20 вебсайтів центрів надання адміністративних 
послуг Київської області, які інтегровано до регіонального 
вебпорталу. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення умов щодо отримання мешканцями  Київської 
області адміністративних послуг, інформації про такі 
послуги, ЦНАПи Київщини та суб’єктів надання послуг за 
допомогою єдиного інтернет-ресурсу. Запровадження 
інтернет платформи надасть можливість здійснення 
контролю (у тому числі з боку громадських організацій) 
якості надання послуг. Задоволення інтересів фізичних та 
юридичних осіб через розвиток і підтримку доступних та 
прозорих, безпечних та некорупційних, найменш затратних, 
швидких та зручних електронних послуг. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

-  запуск у промислову експлуатацію регіонального 
вебпорталу адміністративних послуг Київської області, у 
тому числі створення комплексної системи захисту 
інформації та підключення до системи НСКЗ;  
-інтеграція регіонального вебпорталу адміністративних 
послуг Київської області до сайту онлайн-сервісу 
державних послуг «Дія»; 
-створення вебсайтів центрів надання адміністративних 
послуг об‘єднаних територіальних громад, з їх подальшою 
інтеграцією до регіонального вебпорталу адміністративних 
послуг Київської області; 
- проведення інформаційних компаній серед мешканців 
Київської області з метою популяризації електронних 
послуг; 
- організацій навчань для адміністраторів та спеціалістів, 
що забезпечують надання адміністративних послуг   

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 1847,2 1385,4 923,6 4156,2 
11.1 державний бюджет: 500,0 400,0 400,0 1300,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

500,0 400,0 400,0 1300,0 

11.2 обласний бюджет 400,0 300,0 200,0 900,0 
11.3 бюджет громади 947,2 685,4 323,6 1956,2 
11.4 власні кошти підприємств і     
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організацій 
11.5 інші джерела (гранти, фінансова 

допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
самоврядування  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації. 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.5.7.1 Розширення комплексної системи безпекової 
інфраструктури «Безпечна Київщина» 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.5. Розвиток інфраструктури безпеки 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.7 Забезпечення правопорядку та публічної безпеки  

4 Мета технічного завдання Підвищення безпеки та якості життя територіальних громад 
області, зниження рівня існуючих загроз безпеці населення 
шляхом  консолідації, зберігання, аналізу та моніторингу  
інформації в рамках єдиного інформаційного простору 
області. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проект передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
розширення комплексної системи безпекової 
інфраструктури «Безпечна Київщина» як найважливішої 
складової частини системи безпеки області та реалізації 
об'єднання в єдиному центрі моніторингу територіально 
розподілених локальних систем безпеки органів місцевого 
самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів, спрямоване на вдосконалення 
інформаційно-технологічної і інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури державного управління в області в цілому, 
що дозволить уніфікувати рішення і здійснити створення 
єдиного інформаційного середовища та забезпечить 
ефективну і негайну взаємодію всіх сил і служб області. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Кількість встановлених на дорогах державного значення 
відеокамер – 300 од. 
Кількість встановлених на дорогах місцевого значення 
відеокамер –  3300 од. 
Кількість встановлених  відеокамер у закладах дошкільної 
освіти – 450 од., загальної середньої освіти – 750 од. 
Кількість встановлених серверів  розподіленої системи для 
зберігання та обробки інформації як на локальному рівні 
так і в регіональному  телекомунікаційному центрі – 300 од. 
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8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Зниження рівня злочинності; 
Підвищення рівня безпеки дорожнього року; 
Залучення ширшого кола громадськості до участі у 
забезпеченні правопорядку; 
Підвищення рівня матеріально-технічного та наукового 
забезпечення профілактики правопорушень, зокрема із 
залученням сил і засобів місцевих органів влади. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Реалізація об'єднання в єдиному центрі моніторингу 
територіально розподілених локальних систем безпеки 
органів місцевого самоврядування, територіальних органів 
виконавчої влади, правоохоронних органів, вдосконалення 
інформаційно-технологічної і інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури області. 

10 Період реалізації проєкту, роки 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього,у тому числі: 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 
11.1 державний бюджет: 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

11.1.2 інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління з 
питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронної 
органами), господарське товариство з підприємницької 
діяльності з встановлення та обслуговування камер 
відеоспостереження, Головне управління Національної 
поліції в Київській області, органи місцевого 
самоврядування 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронної органами облдерадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.5. Розвиток інфраструктури безпеки 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 

1.5.7 Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
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завдання 

4 Мета технічного завдання Підвищення рівня захисту населення і територій від пожеж. 
Забезпечння громадського порядку та та безпеки громадян 
шляхом будівництва Центрів протипожежних, аварійно-
рятувальних,  безпекових та патрульних послуг. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Можливості ДСНС України щодо створення ефективного 
та дієвого угрупування сил для реагування на НС, пов’язані 
з пожежами (аваріями) в Київській області, – обмежені, у 
зв’язку із віддаленістю існуючих державних пожежно-
рятувальних підрозділів. 
Це призводить до значних матеріальних збитків у 
житловому (приватному) секторі та людських жертв через 
значний час можливого оперативного реагування (час 
слідування, що перевищує встановлені норми). 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Створення 2000 робочих місць. 
Створення 16 підрозділів місцевої пожежної охорони 
(Центрів безпеки) в районах та ОТГ Київської області. 
Зменшення матеріальних збитків від пожеж, транспортних 
аварій, вибухів, руйнування споруд, будівель на 50%. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення сучасних комфортних умов як для проживання, 
так і для ведення бізнесу для жителів територіальних 
громад, районів, міст обласного значення, ОТГ. 
Інтегрований розвиток самостійних територіальних громад, 
життя яких тісно пов’язане між собою. 
Підвищення рейтингу області та закріплення за нею статусу 
загальноукраїнського центру відпрацювання та 
розповсюдження муніципальних інноваційних технологій 
для органів державної влади, місцевого самоврядування, 
бізнесових структур, громадських організацій. 
Підвищення ступеня захисту населення і територій від 
пожеж, аварій та інших небезпечних подій на місцевому 
рівні. 
Надання населенню якісних секторальних публічних 
сервісів та послуг. 
Удосконалення організації та реалізації заходів щодо 
попередження (профілактики) пожеж та відповідної 
пропагандиської роботи серед населення.    

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення тендерної процедури закупівлі товарів, послуг 
(робіт) за кошти державного та місцевого бюджетів. 
Укладання договору підряду з переможцем відкритих 
торгів. Виконання будівельних робіт з облаштування 
будівлі Центрів громадської безпеки як єдиного офісу 
протипожежного, аварійно-рятувального та громадського 
порядку. 
Облаштування системи водопостачання та водовідведення, 
електропостачання, каналізаційних мереж та 
пожежогасіння. 
Улаштування системи оповіщення та управління 
евакуацією для об’єкта «Центр громадської безпеки». 
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Улаштування охоронно-пожежної сигналізації та системи 
зв’язку для об’єкта «Центр громадської безпеки». 
Благоустрій та озеленення території. 

10 Період реалізації проєкту, роки 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього,у тому числі: 88662,2 58280,0 5600,0 152542,2 
11.1 державний бюджет: 72142,2 54200,0 5500,0 131842,2 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
72142,2 54200,0 5500,0 131842,2 

11.1.2 інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 16520,0 4080,0 100,0 20700 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент з 
питань цивільного захисту та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи), органи місцевого 
самоврядування, будівельні організації визначені 
переможцями за результатми проведення тендерних 
процедур ГУДСНС України в Київській області. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації. 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.5.8.1 Комфортне та доступне житло 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.5. Розвиток соціальної інфраструктури  

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.8. Створення умов для придбання населенням  
доступного житла 

4 Мета технічного завдання Метою проєкту є створення належних умов для 
забезпечення громадян доступним житлом, які 
зареєстровані та постійно проживають на території 
Київської області та потребують поліпшення житлових умов 
відповідно до законодавства, через запровадження та 
реалізацію місцевих програм з забезпечення населення 
регіону доступним житлом. 
Головними пріоритетними завданнями для Київської 
області в житловому секторі є забезпечення доступним 
житлом найбільш незахищених категорій громадян, які 
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потребують підтримки, на сьогодні це багатодітні родини, 
молодь, працівники бюджетної сфери, учасники АТО та 
члени їх сімей, внутрішньо переміщенні особи. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проект передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
розв’язання житлової проблеми громадян, насамперед 
повинно сприяти зняттю соціальної напруги пов’язаної з 
недостатнім забезпеченням житлом, підтримці будівельної 
галузі області та досягненню максимальної ефективності 
використання бюджетних коштів при забезпеченні громадян 
житлом. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

120 громадян (сімей) забезпечених житлом; 
обсяг введеного в експлуатацію житла - 8035,7 кв. Метрів 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення рівня забезпечення громадян житлом  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Забезпечення доступним житлом мешканців Київської 
області; 
 збільшення обсягів житлового будівництва в Київській 
області за рахунок залучення коштів обласного, районних, 
місцевих бюджетів та власних коштів громадян; 
взаємодія Іпотечного центру в м. Києві та Київській області 
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний 
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з 
органами місцевого самоврядування; 
нормативно-правове забезпечення будівництва (придбання) 
доступного житла; 
організаційне забезпечення будівництва (придбання) 
доступного жила; 
забезпечення концентрації матеріальних та фінансових 
ресурсів, необхідних для добудови об'єктів незавершеного 
житлового будівництва; 
забезпечення реалізації пілотних проектів будівництва 
доступного житла; 
створення сучасного ринку житла з європейською якістю 
послуг; 
ліквідація застарілого, аварійного житлового фонду, 
розселення квартир, в яких мешкають  дві або більше сімей; 
створення банку даних земельних ділянок для будівництва 
доступного житла, які забезпечені інженерною, 
транспортною та соціальною інфраструктурою та контроль 
за цільовим використанням земельних ділянок замовниками 
будівництва (забудовниками); 
запровадження прогресивних архітектурно-конструктивних 
і технічних рішень у розробленні та впровадженні 
економічних та енергозберігаючих проектів житлових 
будинків 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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завдання, тис. грн 
 Усього, у тому числі: 40000,0 40000,0 40000,0 120000,0 
11.1 державний бюджет: 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

11.2 обласний бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 
11.3 бюджет громади 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
регіонального розвитку), Іпотечний центр в м.Києві та 
Київській області ДСФУ «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву», органи виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, громадяни, які 
потребують поліпшення житлових умов, у тому числі 
учасники антитерористичної операції, внутрішньо 
переміщені особи, які проживають чи переселилися на 
територію Київської області 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку облдережадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
1.5.8.2 Забезпечення реалізації цільової програми 
підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання  

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.5.8. Створення умов для придбання населенням  
доступного житла 

4 Мета технічного завдання Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 
для покращення соціально-демографічної ситуації та 
стимулювання закріплення молодих спеціалістів на селі 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проект передбачає вжиття комплексу заходів щодо 
забезпечення громадян, які постійно проживають та 
працюють в сільській місцевості мати можливість отримати 
пільговий кредит на термін до 20 років, а молодим сім’ям 
(подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 
35 років) або неповним сім’ям (мати(батько) віком до 35 



125 
 

 

років) - до 30 років, для будівництва, реконструкції 
житлових будинків з надвірними підсобними 
приміщеннями, завершення будівництва житла, 
спорудження інженерних мереж, підключення їх до 
існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного 
будівництвом та готового житла. Зазначене в цілому вплине 
на покращення житлових умов та на привабливість, 
перспективу проживання і працевлаштування в т.ч. молоді в 
сільській місцевості. 
 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

За рахунок реалізації даного проекту буде поліпшено 
житлово-побутові умови більше 988 сімей, в т.ч.: 
- добудовано, побудовано , реконструйовано житла до 384 
будинків; 
- придбано 113 житлових будинки з надвірними підсобними 
приміщеннями; 
- підведення інженерних мереж (водопостачання, 
водовідведення, 
газифікація, електрифікація) до 491 житлового будинку. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Рівень забезпечення потреб (заяв) сільського населення, 
житлом (%) 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Організація взаємодії Київського обласного Фонду 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з 
питань виконання заходів даного проекту та виконання 
проблем, на які вони спрямовуватимуться; 
- проведення навчальних семінарів для керівників районних 
і сільських рад та об’єднаних територіальних громад, 
працівників райдержадміністрацій, які координують 
питання щодо реалізації даного проекту та консультацій 
стосовно умов та механізмів пільгового кредитування 
жителів сіл і селищ; 
- надання довгострокових та середньострокових пільгових 
кредитів. 
 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 38100,0 39900,0 41700,0 119700,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 12200,0 13200,0 14200,0 39600,0 
11.3 бюджет громади 8300,0 8800,0 9300,0 26400,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

17600,0 17900,0 18200,0 53700,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
регіонального розвитку), Київський обласний Фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, 
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 
громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, у 
тому числі учасники антитерористичної операції, 
внутрішньо переміщені особи які проживають чи 
переселилися на територію Київської області 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку облдержаміністрації 

 
Технічні завдання до Напряму 1.6. Екологічна безпека та охорона  

навколишнього природного  середовища 
 

1 Номер і назва технічного 
завдання 

1.6.1.1 Проведення інформаційних заходів щодо 
впровадження роздільного збору твердих побутових 
відходів 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.6.1. Ефективне управління поводження з  відходами 

4 Мета технічного завдання Підвищення рівня поінформованості заінтересованих 
сторін шляхом проведення інформаційно-просвітницьких 
кампаній, виконання програм інформування громадськості 
та консультаційних заходів з метою роз’яснення вимог 
законодавства щодо управління відходами, усвідомлення 
переваг мінімізації обсягів утворення відходів, 
забезпечення екологічно безпечного поводження та 
впровадження належної практики управління відходами. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Високий рівень утворення відходів та низькі показники їх 
використання як вторинної сировини призвели до того, що 
щороку в нагромаджуються значні обсяги твердих відходів, 
з яких лише незначна частина застосовується як вторинні 
матеріальні ресурси, решта потрапляють на звалища. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з метою 
підвищення рівня поінформованості для забезпечення 
усвідомлення ключовими заінтересованими сторонами 
сталої системи управління з побутовими відходами, її 
переваг та необхідного їх внеску в систему; 
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Проведення інформаційної роботи, спрямованої на 
підвищення обізнаності населення щодо поводження з 
відходами 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з метою 
підвищення рівня поінформованості для забезпечення 
усвідомлення ключовими заінтересованими сторонами 
сталої системи управління з побутовими відходами, її 
переваг та необхідного їх внеску в систему; 
Проведення інформаційної роботи, спрямованої на 
підвищення обізнаності населення щодо поводження з 
відходами 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Здійснення інформаційних заходів щодо впровадження 
роздільного збору твердих побутових відходів передбачає: 
постійне інформування населення про необхідність 
здійснення роздільного збору сміття; 
розповсюдження інформації серед населення щодо пунктів 
прийому вторинної сировини; 
проведення екологічно-освітніх акцій, уроків «чистоти» у 
дитячих садках, школах та інших навчальних закладах; 
започаткування екологічно-освітніх програм на 
телебаченні, радіо, засобах масової інформації; 
видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 

10 Період реалізації проєкту, роки 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього,у тому числі: 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
    

11.1.2 інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
екології та природних ресурсів), місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи та організації  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент екології та природних ресурсі 
облдержадміністрації 
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1 Номер і назва технічного 
завдання 

1.6.2.1 Впровадження інвестиційних проєктів з 
будівництва сміттєпереробних комплексів 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.2. Підтримка інноваційної діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.6.2. Підтримка інноваційних розробок та впровадження 
новітніх технологій у галузі переробки відходів та 
повернення у господарчий обіг ресурсоцінних матеріалів 

4 Мета технічного завдання Залучити приватні інвестиції з метою створення умов, що 
сприятимуть забезпеченню утилізації твердих побутових 
відходів та обмеження їх шкідливого впливу на 
навколишнє природне середовище і здоров’я людини, 
використання побутових відходів як джерела вторинної 
сировини, створення ефективної системи управління у 
сфері поводження з відходами 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Значні обсяги накопичених відходів та відсутність 
ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх 
утворенню, утилізації, знешкодження та видалення, 
поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним 
фактором розвитку національної економіки 
Загалом система управління відходами характеризується 
такими тенденціями: 
накопичення відходів як у промисловому, так і побутовому 
секторі, що негативно впливає на стан навколишнього 
природного середовища і здоров’я людей; 
здійснення неналежним чином утилізації та видалення 
відходів; 
розміщення побутових відходів без урахування можливих 
небезпечних наслідків; 
неналежний рівень використання відходів як вторинної 
сировини внаслідок недосконалості організаційно-
економічних засад залучення їх у виробництво; 
неефективність впроваджених економічних інструментів у 
сфері поводження з відходами 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Розробка 1 інвестиційного проекту зі створення 
сміттєпереробного комплексу та проектної документації з 
будівництва сміттєпереробного комплексу 
Будівництво 1 комплексу та захоронення перероблених 
залишків, що не підлягають утилізації 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Впровадженню системи управління відходами на 
інноваційних засадах, покращення стану навколишнього 
природного середовища, а також санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, запровадження 
новітніх технологій утилізації та видалення твердих 
побутових відходів, зменшенню обсягів їх захоронення на 
полігонах, збільшення обсягів збирання, заготівлі, 
переробки та утилізації відходів як вторинної сировини. 
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9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розробка інвестиційного проекту зі створення 
сміттєпереробного комплексу 
Розроблення проектної документації з будівництва 
сміттєпереробного комплексу 
Будівництво потужностей з  комплексу та захоронення 
перероблених залишків, що не підлягають утилізації 

10 Період реалізації проєкту, роки 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього,у тому числі: 100000,0 200000,0 150000,0 450000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
    

11.1.2 інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

100000,0 200000,0 150000,0 450000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
екології та природних ресурсів), місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи та організації  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент екології та природних ресурсі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання 
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.4.Розвиток інфраструктури електронних комунікацій.  

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.6.3. Екологічний моніторинг та інформування населення 
про стан довкілля 

4 Мета технічного завдання Забезпечення збирання, оброблення, збереження та 
проведення аналізу інформації про якість атмосферного 
повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня 
небезпечності, розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі 
охорони атмосферного повітря, у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, а також 
інформування населення про якість атмосферного повітря, 
вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність 
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населення. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Станом на 2019 рік мережа спостережень за станом 
атмосферного повітря недостатньо розвинена та охоплює 
не всі населені пункти в яких можливе забруднення 
атмосферного повітря в наслідок діяльності суб’єктів 
господарювання, які розташовані на певній території.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Встановлення 10 автоматизованих стаціонарних постів 
моніторингу атмосферного повітря, забезпечення 
належного функціонування стаціонарних постів 
автоматизованої системи моніторингу атмосферного 
повітря та мобільної лабораторії проведення моніторингу 
довкілля Київської області. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Надасть можливість проводити аналіз даних про якість 
атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування його 
змін, а також інформування населення про якість 
атмосферного повітря. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Визначення потенційних місць встановлення постів, 
придбання та встановлення автоматизованих стаціонарних 
постів моніторингу атмосферного повітря, забезпечення 
постійного їх функціонування.  

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 18500,0 19000,0 25000,0 62500,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 18500,0 19000,0 25000,0 62500,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
екології та природних ресурсів), підприємства, установи та 
організації, Міністерство енергетики та захисту довкілля 
України, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент екології та природних ресурсі 
облдержадміністрації 
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1 Номер і назва технічного 
завдання 

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

2 Номер і назва завдання 
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.2.6. Формування мережі природно-заповідних територій 
та їх збереження  
 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

1.6.4. Розвиток екомережі та рекреаційних зон 

4 Мета технічного завдання Збереження особо цінних природних комплексів, 
біорізноманіття, формування екомережі, її розширення і 
невиснажливого використання, підвищення екологічної 
культури населення 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проект направлений на збереження та створення нових 
природно-заповідних територій,  зниження антропогенного 
навантаження на них та розвиток екологічної свідомості, 
обізнаності та дбайливого ставлення до природи 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Створення 25 нових територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, створення 2 екологічних туристичних 
маршрутів (екостежок), виготовлення 14 проектів 
землеустрою з встановлення меж територій і об’єктів 
природно-заповідного фонд, покращення благоустрою 2 
регіональних ландшафтних парків, виготовлення та 
встановлення 40 інформаційних знаків та аншлагів на 
природно-заповідних територіях, проведення 10 еколого-
просвітницьких заходів 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Розширення цінних природних територій та об’єктів, 
збереження та раціональне використання ландшафтного 
розмаїття, створення репрезентативної системи територій і 
об’єктів природно–заповідного фонду та формування 
екомережі 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Створення нових, розширення та утримання існуючих 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду і 
зелених зон населених пунктів, проведення еколого-
просвітницьких заходів 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 11000,0 12000,0 13000,0 36000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 11000,0 12000,0 13000,0 36000,0 
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11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
екології та природних ресурсів), місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 
громадськість 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент екології та природних ресурсі 
облдержадміністрації 

 
Технічні завдання Програми 2: Підвищення конкурентноспроможності  

економіки регіону 
 

Технічні завдання Напряму 2.1. Розвиток видів промислової діяльності з високою 
доданою вартістю 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.1.1.1. Розвиток промислових зон в Київській області 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.5. Сталий регіональний розвиток промисловості 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.1.1. Формування та просування інвестиційної 
пропозиції 

4 Мета технічного завдання Створення сприятливих умов розвитку галузей 
промисловості з високою доданою вартістю на 
земельних ділянках промислового  призначення та в 
індустріальних парках Київської області шляхом 
облаштування сучасної інженерно-транспортної, 
логістичної та іншої інфраструктури 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Недостатня кількість відповідних інвестиційних 
пропозицій для потенційних промислових інвесторів.  
Недостатня кількість робочих місць з 
конкурентноспроможним рівнем заробіної плати. 
Необхідність відновлення занедбаних виробничих 
територій. Інвестиційна непривабливість промислових 
територій Київської області, зокрема відсутність 
належної інженерно-транспортної інфраструктури.  
Складність приєднання нового об’єкта будівництва, 
розташованого в промисловій частині міста, до 
електромереж. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 

Збільшення обсягів інвестування у розвиток 
промислового комплексу. 
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виконання технічного завдання Відкриття нових промислових виробництв та 
підприємств з високим рівнем конкурентоспроможності. 
Створення 4000 нових робочих місць. 
Зменшення рівня безробіття. 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення інвестиційної привабливості промислових 
територій. 
Розбудова сучасного виробничо-промислового 
комплексу з підготовленою та розвиненою інженерно-
транспортною інфраструктурою та пакетом 
інвестиційних стимулів для виробничих і науково-
дослідних підприємств 

 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Облаштування та модернізація інженерного забезпечення 
промислових зон: 
- електромереж, в т.ч. спорудження електричних 
підстанцій потужністю орієнтовно 20 мВт (зокрема у 
промисловій зоні м. Фастів); 
- газових мереж;  
- мереж водопостачання; 
 - каналізаційних мереж. 
Облаштування та модернізація транспортних шляхів у 
промислових зонах:  
- спорудження нових автомобільних доріг, ремонт 
існуючих доріг; залізничних колій (під’їзних колій до 
земельних ділянок). 
Підготовка містобудівної документації, у т. ч. детального 
плану території. 
Підготовка земельних ділянок до аукціонних земельних 
торгів:  
- очищення від чагарникових та деревних насаджень; 
- зняття верхнього шару ґрунту (при необхідності); 
- обгородження земельної ділянки (при необхідності) 
тощо. 
Підготовка відповідної документації та продаж 
земельних ділянок шляхом проведення аукціонних 
торгів. 
Забезпечення зон міськими автобусними маршрутами 
для її сполучення із іншими житловими районами 
Київської області. 
Здійснення інвестиційної промоції промислових зон. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 104000,0 124000,0 144000,0 372000,0 
11.1 державний бюджет: 65000,0 65000,0 65000,0 195000,0 
11.1.1  державний фонд регіонального          

розвитку 45000,0 45000,0 45000,0 135000,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 20000,0 20000,0 20000,0 60000,0 

11.2 обласний бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 
11.3 бюджет громади 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 
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11.4 власні кошти підприємств і 
організацій 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

17000,0 37000,0 57000,0 111000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
самоврядування, 
приватні інвестори (промислові підприємства). 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.5. Сталий регіональний розвиток промиловості 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 
технічне завдання 

2.1.2. Підтримка організації виробництва нових видів 
конкурентоспроможної продукції 

4 Мета та завдання проєкту Впровадження виробництва натуральних ароматизаторів 
за сучасними нанотехнологіями з використанням 
природньої фруктово-ягідної ароми та пряно-ароматичної 
сировини Київської області для забезпечення 
підприємства харчової галузі високоякісною сировиною 
за європейськими вимогами взамін синтетичним 
аналогам. 

5 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

У зв’язку з стрімким розвитком індустрії HEALTHY FOOD 
продуктів та підвищенням інформованості щодо 
шкідливого впливу синтетичних ароматизаторів значно 
прискорюється попит на натуральні ароматизатори як 
джерела біологічно-активних речовин. Споживач хоче бути 
впевненим у придбанні безпечних харчових продуктів, які 
гарантують йому лише позитивний функціональний вплив 
на його організм.  
Водночас вітчизняні підприємства харчової галузі 
використовують дешеві синтетичні закордонні 
ароматизатори, опираючись лише на їх низьку ціну у 
порівнянні з натуральними (синтетичні – 6$ за 1 л, 
натуральні - 180$ за 1 л) за відсутності вітчизняних. На 
даний час харчова галузь не може існувати без 
використання ароматизаторів у своїх виробництвах.  
Тому запропоновано організацію пілот-виробництва  
наноструктурованих натуральних ароматизаторів на основі 
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фруктово-ягідної ароми та пряно-ароматичної сировини з 
застосуванням інноваційних рішень наноінкапсулювання 
аромату, ціна яких за розрахунками бізнес-плану буде 
складати від 20 до 30$ за 1 л. Поєднання помірної ціни та 
функціональних властивостей ароматизаторів дозволяє 
забезпечити потреби як споживачів, так й виробників 
харчових продуктів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

1. Введено 1 пілот-технологічну лінію з виробництва 
наноструктурованих натуральних ароматизаторів з 
фруктово-ягідної ароми та пряно-ароматичної сировини, 
вирощенної на сільськогосподарських угіддях Київської 
області;  
2. Розроблено портфоліо наноструктурованих натуральних 
ароматизаторів, яке складається з 50 ароматів фруктової 
групи та 300 ароматів пряно-ароматичної групи. 
3. Вироблено майже 1000 кг наноструктурованих 
натуральних ароматизаторів, що забезпечують роботу 
підприємств харчової промисловості Київщини протягом 
року. 
4. Створено не менше 400 нових робочих місць завдяки 
набору технологічного та економічного персоналу для 
виробництва наноструктурованих натуральних 
ароматизаторів та 10 науковців для інноваційний 
наукового центру дослідження аромату.  
5. Експортовано у 2023 році 400 кг наноструктурованих 
натуральних ароматизаторів до країн Азії та Близького 
Сходу. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

1. Забезпечено підприємства харчової галузі Київської 
області у натуральних ароматизаторах високої якості, 
гармонізовані до європейських стандартів, у вигляді 
емульсій, паст або сухих порошків. 
2. Впроваджено основні тренди світового маркету аромату, 
зокрема: натуральні ароматизатори як біологічно активні 
речовини; безпечність  використання; зручність 
застосування та внесення у харчові матриці; створення 
нових оригінальних напрямків аромату. 
3. Розширено портфоліо наноструктурованих натуральних 
ароматизаторів нового покоління категорії «СLEAN 
LABEL» на вітчизняному та європейському ринках для 
застосування у HEALTHY FOOD харчові технології. 
4. Вироблено конкурентноспроможну продукцію з високою 
доданою вартістю. 
5. Розширено можливості експорту продукції області, 
створено нові робочі місця. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1. Введення пілот-технологічних ліній з виробництва 
наноструктурованих натуральних ароматизаторів з 
фруктово-ягідної ароми та пряно-ароматичної сировини, 
вирощенної на сільськогосподарських угіддях Київської 
області;  
2. Створення наукового центру дослідження аромату з 
сучасною інструментальною базою. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

 Усього, у тому числі: 18190,0 18200,0 18200,0 54590,0 
11.1 державний бюджет: 18000,0 18000,0 18000,0 54000,0 

11.1.1   державний фонд регіонального          
розвитку 18000,0 18000,0 18000,0 54000,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 190,0 200,0 200,0 590,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Компанія ООО «Basic Ingredients» (Україна) у рамках 
партнерства; 
Національна академія наук України у рамках партнерства; 
Інноваційний індустріальний Бізнес – парк «Славутич» у 
рамках партнерства; 
Компанії «GEA» (Німеччина), «DeDietrich process systems» 
(Німеччина), «KAHL» (Німеччина) у рамках реалізації 
проєкту. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.5. Сталий регіональний розвиток промиловості 
 
 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.1.2. Підтримка організації виробництва нових видів 
конкурентоспроможної продукції 

4 Мета технічного завдання Налагодження виробництва інноваційних функціональних 
продуктів з вдосконаленими споживчими якостями для 
широких верств населення. 
 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Організація виробництва наноструктурованих їстівних 
плівок матиме вплив на харчові підприємства та населення 
Київської області з подальшим впровадженням в інших 
областях. Також пропоновані технології сприятимуть 
експорту вітчизняної продукції. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 

У зв’язку з погіршенням екології довкілля, 
незбалансованим й полі дефіцитним раціоном харчування 
багатьох українців є нагальна потреба в розробленні ряду 
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 функціональних продуктів широкого вжитку, які б покрили 
нестачу певних нутрієнтів і таким чином запобігали 
виникненню ряду захворювань у людей різних вікових 
категорій. 
Щоденне або часте вживання пропонованих продуктів буде 
сприяти вирівнюванню гомеостазу, зміцненню імунітету та 
підвищенню опірності організму багатьом захворюванням. 
Найбільшим попитом у населення користуються хлібо-
булочні  та кондитерські вироби, удосконалення технології 
яких буде сприяти розв’язанню однієї з актуальних 
проблем.      
Перевагами використання їстівних покриттів (плівок) є 
можливість насичення їх біологічно активними речовинами 
залежно від мети (наприклад, йодом, вітамінними, 
мінералами, ароматичними речовинами та 
антиоксидантами). Крім того, плівки можуть захищати 
продукт від негативного впливу навколишнього 
середовища та покращувати його якісні показники. 
Даний проєкт має ряд переваг: впровадження інноваційних 
технологій хлібо-булочних та кондитерських виробів на 
діючих лініях підприємств, використання лише 
натуральних інгредієнтів, доступність нових продуктів 
широким верствам населення. Соціальний ефект полягає у 
розширенні продуктів спеціального призначення – 
функціональна їжа. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Розроблено понад 10 видів функціональних харчових 
продуктів (насамперед хлібобулочних та кондитерських 
виробів). 
Впроваджено інноваційні технології виробництва 
функціональних харчових продуктів (насамперед 
хлібобулочних та кондитерських виробів) з 
вдосконаленими споживчими якостями на виробничих 
потужностях існуючих підприємств Київської області (не 
менше 5-ти підприємств). 
Створено не менше 100 нових робочих місць завдяки 
розширенню асортименту харчової продукції на 
підприємствах області.  
Досягнуто у 2023 році зростання у порівнянні з 2020 роком 
обсягів експорту кондитерських виробів підприємствами 
Київської області не менше ніж на 3%. 
Збільшено частку функціональних харчових продуктів у 
загальних обсягах  їх реалізації: хлібобулочних виробів - з 
0,3% у 2020 році до 3,4% у 2023 році, кондитерських 
виробів - з 0,1% у 2020 році до 3,6% у 2023 році. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Одержано лінійку інноваційної продукції – композиції 
їстівних плівок (концентровані напівфабрикати) для 
нанесення на хлібо-булочні та кондитерські вироби.   
Вироблено інноваційні харчові продукти з вдосконаленими 
споживчими якостями – хлібобулочні та кондитерські 
вироби широкого вжитку. 
Підвищено рівень експортної продукції Київської області 
на європейський ринок. 
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9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розроблення технології їстівних плівок (покриттів) за 
сучасними нанотехнологіями з використанням біоактивних 
речовин. 
Освоєння виробництва композицій їстівних плівок 
(концентрованих напівфабрикатів) на харчових 
підприємствах. 
Надання практичних рекомендацій з виробництва хлібо-
булочних та кондитерських  виробів щоденного вживання  
з нанесенням  їстівних плівок. 
Виробництво дослідно-промислових партій продукції. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 4740,0 4820,0 4920,0 14480,0 
11.1 державний бюджет: 4560,0 4720,0 4720,0 14000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 4560,0 4720,0 4720,0 14000,0 

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету     

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 180,0 100,0 200,0 480,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Компанія ООО «CHOICE» (Україна) у рамках партнерства; 
Інноваційний індустріальний Бізнес – парк «Славутич» у 
рамках партнерства. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.5. Сталий регіональний розвиток промиловості 
 
 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.1.2. Підтримка організації виробництва нових видів 
конкурентоспроможної продукції 

4 Мета технічного завдання Налагодження виробництва функціональних продуктів 
харчування широкого вжитку для населення та для 
військовослужбовців 
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5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Організація виробництва нових інноваційних видів 
снекової продукції та спеціалізованих сухих сніданків 
швидкого приготування матиме вплив не тільки на всю 
Київську область, а й на інші області України завдяки 
високому попиту на  продукти здорового харчування та 
державній програмі розроблення нових спеціалізованих 
продуктів тривалого зберігання  для військовослужбовців. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

У зв’язку з хронічним дефіцитом часу на приготування 
повноцінної їжі, швидкими перекусами й незбалансованим 
раціоном харчування багатьох українців є нагальна потреба 
в розробленні ряду продукції швидкого приготування або 
снеків, які б були високоенергетичними і збагатили б 
раціон необхідними біологічно активними речовинами 
(БАР).  
Сьогодні, серед зайнятого населення надзвичайно 
популярна снекова група продуктів  (снек – означає 
швидкий перекус). Основний сегмент ринку займають 
швидкі сніданки, які складаються переважно з спеціально 
оброблених, швидко засвоюваних пластівців (по суті -  з 
крохмалю). Надмірна кількість «швидких» вуглеводів,  
цукру, нестача білка, харчових волокон, вітамінів 
негативно впливає на організм  в цілому і самопочуття. 
Перевагами пропонованої інноваційної продукції тривалого 
зберігання є вміст у ній збалансованих природних 
біологічно активних речовин (БАР) пророщених зерен, що 
дасть можливість за потреби швидко покрити нестачу 
нутрієнтів і забезпечити тривалий позитивний ефект. 
 Безперечною перевагою є малий об’єм та маса продукції з 
високим вмістом БАР, які утворились природним шляхом 
при пророщуванні зерен та харчових волокон зерна. Даний 
проєкт дає можливість впровадження інноваційних 
технологій на діючих лініях харчових підприємств, 
використання лише натуральних інгредієнтів  
Пропонований продукт принципово новий. Аналогів не має 
ні в нашій країні, ні за кордоном. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Розроблено понад 20 видів снеків та сухих сніданків типу 
«Гранола» - продуктів функціонального призначення. 
Впроваджено інноваційні технології виробництва снеків та 
сухих сніданків типу «Гранола» з вдосконаленими 
споживчими якостями на виробничих потужностях 
існуючих підприємств області (не менше 4-хи 
підприємств). 
Створено не менше 100 нових робочих місць завдяки 
розширенню асортименту харчової продукції на 
підприємствах Київської області.  
Досягнуто у 2023 році зростання у порівнянні з 2020 роком 
обсягів експорту сухих сніданків функціонального 
призначення підприємствами Київської області не менше 
ніж на 3%. 
Збільшено частку функціональних харчових продуктів у 
загальних обсягах  їх реалізації  з 0,3% у 2020 році до 3,4% 
у 2023 році. 
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8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Одержано сухий продукт з пророщених зерен  з високим 
вмістом біологічно активних речовин. 
Вироблено конкурентоспроможну продукцію (снеки та сухі 
сніданки типу «Гранола») з високою доданою вартістю. 
Підвищено рівень експортної продукції Київської області 
на європейський ринок. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розроблення інноваційної технології сушених пророщених 
зерен з гарантовано високим вмістом біологічно активних 
речовин за інноваційними технологіями з використанням 
природної сировини Київської області. 
Освоєння виробництва сушених пророщених зерен  та їх 
композицій на підприємствах. 
Впровадження технологій снеків та сухих сніданків 
швидкого приготування з пророщеними зернами типу 
«Гранола»  у цехах малої та середньої  потужності. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 4550,0 4620,0 4320,0 13490,0 
11.1 державний бюджет: 4360,0 4420,0 4120,0 12900,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 4360,0 4420,0 4120,0 12900,0 

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету     

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 190,0 200,0 200,0 590,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Компанія ООО «CHOICE» (Україна) у рамках партнерства  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромисловго розвитку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.5. Сталий регіональний розвиток промисловості 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.1.3. Сприяння цифровій трансформації виробничих 
процесів (Індустрія 4.0) 
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4 Мета технічного завдання Розроблення і реалізація проекту формування 
інфраструктури підтримки впровадження на  промислових 
підприємствах області  технологій «Індустрія 4.0» для 
підвищення конкурентоспроможності продукції. 
 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область  

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне 
завдання 

Згідно оцінок всесвітнього економічного форуму (WEF) 
індекс конкурентоздатності промисловості України 81-ша 
позиція серед 137 країн, готовність країни до 4-ої 
промислової революції 92 місце. Однією з причин такого 
становища є відсутність на регіональному рівні 
інноваційної інфраструктури, зокрема щодо підтримки 
впровадження на промислових підприємствах області  
технологій «Індустрія 4.0». Вказана проблема є актуальною 
і для промисловості Київської області.  
В області практично відсутні інституції, які здатні 
управляти інноваційним процесом на усіх його етапах 
(наприклад агенції з розвитку інновацій), організації, що 
генерують інновації (лабораторії чи стартапи), організації, 
що створюють можливості для інкубації та акселерації 
інноваторів (інкубатори та акселератори, бізнес-ангели, 
різноманітні інноваційні фонди та інші інституції, без яких 
неможливо рухати інноваційну ідею до прототипу, а також  
інституції, що сприяють швидшому тестуванню, апробації 
та сертифікації нових інноваційних продуктів та рішень. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

1. Підготовлено 6 навчальних програм з перепідготовки 
спеціалістів з питань  впровадження на підприємствах 
технологій «Індустрія 4.0» 
2. Здійснено підготовку 22 експертів з питань організації 
впровадження нових технологій, зокрема технологій 
«Індустрія 4.0» 
3. Забезпечено підготовку , перепідготовку та підвищення 
кваліфікації 74 працівників підприємств різних видів 
промислової діяльності з  питань впрвадження технологій 
(індустрія 4.0) 
4.  Впроваджено системи управління виробництвом (МES) 
Smart.Factory на 6 промислових підприємствах з 
виробництва харчових продуктів, фармацевтичних 
препаратів, будівельних матеріалів. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Досягнуто у 2023 році зростання у порівнянні з 2020 роком 
обсягів реалізації інноваційної продукції на 16,2 відсотка. 
Збільшено частку інноваційної продукції в загальних 
обсягах  реалізованої промислової продукції з 0,7% у 2020 
році до 5,4% у 2023 році 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення бізнес-інкубатора для малого бізнесу з числа 
молодих учених та зі студентської молоді області. 
2. Проведення обстеження інноваційного потенціалу 
промислових підприємств області з метою визначення 
проблем впровадження інновацій у виробництво, виявлення 
потенційних можливостей та існуючих перешкод для 
використання технологій «Індустрія 4.0». 
3. Створення інформаційної  платформи інноваційного 
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розвитку області за європейським типом «Інноваційне 
табло». 
4. Здійснення підготовки групи фахівців з обслуговування 
інформаційної платформи. 
5. Розробка посібників та навчальних програм з 
перепідготовки спеціалістів з питань  впровадження на 
підприємствах технологій «Індустрія 4.0». 
6. Створення інформаційно-консультаційного та 
навчального центру з розробки проектів впровадження на 
підприємствах різних галузей промисловості технологій 
«Індустрія 4.0». 
7. Реалізація заходів з популяризації необхідності 
впровадження малим та середнім бізнесом  технологій 
«Індустрія 4.0». 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 12070,0 18960,0 20590,0 51620,0 
11.1 державний бюджет 6340,0 7210,0 7970,0 21520,0 
 із них     
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку     

11.1.2 інші кошти державного 
бюджету 6340,0 7210,0 7970,0 21520,0 

11.2 обласний бюджет 1580,0 1640,0 1880,0 5100,0 
11.3 бюджети громад 1210,0 3160,0 3180,0 7550,0 
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій 1760,0 5850,0 6360,0 13970,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  

1180,0 1100,0 1200,0 3480,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Інститут евоюційної економіки – керуючий партнер; 
Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі) - партнер; 
Український гуманітарний інститут - партнер;  
УСПП – партнер; 
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та 
історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук 
України – партнер; 
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору Національної академії наук України – партнер; 
Економічний факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кафедра економічної 
кібернетики – партнер; 
Центр розвитку інновацій Києво-Могилянської академії –
партнер; 
АППАУ (Асоціація підприємств промислової автоматизації 
України – Індустрія 4,0) - партнер; 
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Бучанська міська рада Київської області –партнер; 
Керівництво християнської церкви України –партнер. 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрація 

 
Технічні завдання Напряму 2.2. Розвиток високотехнологічного 

сільськогосподарського виробництва 
 

1 Номер і назва технічного 
завдання 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії регіонального 
розвитку, якому відповідає 
технічного завдання  

2.4.2. Підтримка інноваційної діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.2.1. Впровадження інноваційних ресурсозберігаючих 
технологій в аграрному секторі 
 

4 Мета технічного завдання Підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва та покращення умов життя сільського 
населення шляхом створення надійної автономної 
системи електрозабезпечення на основі поновлювальних 
джерел енергії.  

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 

Характерною особливістю для аграрного сектору України 
є суттєва залежність від імпортних енергоносіїв. Основна 
причина цієї проблеми полягає в тому, що протягом 
багатьох десятиліть технічне забезпечення АПК 
формувалося в умовах радянської економіки на основі 
умовних цін на всі види енергії, у тому числі 
електроенергію, яка централізовано подавалась від 
потужних теплових, атомних та гідравлічних 
електростанцій.  
З іншого боку, Україна на сьогодні є однією з 
перспективних країн світу з питань виробництва та 
використання різних видів відновлювальної енергії 
(сонце, вітер, вода, біомаса та інші).  
У відповідності з Національним планом дій з 
відновлюваної енергетики, в енергетичному балансі 
України на 2030 рік частка відновлювальних джерел 
енергії (ВДЕ) повинна становити понад 17% у валовому 
кінцевому енергоспоживанні.  Це відповідає 
зобов’язанням прийнятим перед Енергетичним 
Співтовариством, а також є  одним із чинників 
підвищення ефективності сільського господарства 
України.   
На особливу увагу заслуговує питання створення 
надійних автономних систем електрозабезпечення для 
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потреб окремих сільських територій на основі 
поновлювальних джерел енергії. Українському селу 
потрібно змінювати традиційні підходи до свого 
енергозабезпечення і ефективно використовувати наявні 
природні ресурси та відходи свого ж виробництва для 
власного енергозабезпечення.  

7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Моделі комплексних систем виробництва електричної 
енергії в умовах окремого господарства.  
Структура та параметри автономних електроенергетичних 
систем господарського рівня для відповідних 
агропідприємств області.  
Вихідні вимоги до проєкту автономної 
електроенергетичної системи модельного господарства. 

8 Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створення науково-технічних передумов для ефективного 
використання поновлюваних джерел енергії в 
агропідприємствах області. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в 
районах області.  
Розробка наукових основ конструювання та ефективного 
використання автономних систем електрозабезпечення на 
основі комплексного використання поновлювальних 
джерел енергії.  
Розробка пропозицій щодо організаційної моделі науково-
технологічного парку «Автономне електрозабезпечення 
агропідприємств на основі поновлюваних джерел 
енергії».  
Залучення учасників та налагодження операційних 
процесів діяльності енергетичного технопарку. 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 800,0 1000,0 1000,0 2400,0 
11.1 державний бюджет 400,0 700,0 700,0 1800,0 
11.1.
1 

державний фонд регіонального 
розвитку  300,0 300,0 600,0 

11.1.
2 

інші кошти державного бюджету 400,0 400,0 400,0 1200,0 

11.2 обласний бюджет  300,0 300,0 600,0 
11.3. бюджети громад     
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
агропромислового розвитку),  Національний науковий 
центр «Інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства» НААН України 
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13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.2. Підтримка інноваційної діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.2.1. Впровадження інноваційних ресурсозберігаючих 
технологій в аграрному секторі 

4 Мета технічного завдання Використання потенціалу лісосмуг та лісових ділянок для 
засадження цих територій енергетичними культурами з 
подальшою їх переробкою. 
Зменшення енергетичної залежності від традиційних видів 
енергії покращення екології довкілля шляхом організації 
виробництва твердого біопалива. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізації проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

На сьогодні в Київській області існує значна кількість 
земель сільськогосподарського призначення, що 
використовуються неефективно. Це стосується лісосмуг 
між полями, що знаходяться у занедбаному стані через 
невизначеність власника та балансоутримувача цих ділянок 
та державні підприємства. Через несанкціоноване 
здійснення знищення насаджень відбувається збільшення 
кількості ділянок,що можливо використовувати для 
засадження їх енергетичними культурами - енергетична 
верба, тополя, міскантус, павловнія з подальшою їх 
переробкою на паливо 
Великі об’єми споживання газу та дров. 
Забруднення навколишнього середовища. 
Наявність великої кількості маргінальних земель в районі. 
Нераціональне використання бюджетних коштів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

На базі комунального підприємства створено підрозділ для 
виробництва та реалізації біопалива (енерговерба, 
міскантус). 
Придбано спецтехніку та обладнання. 
Придбано посадковий матеріал та добрива. 
Засаджено за 3 роки – 100 га  
На 3-й рік отримано від 10 т до 20 т з 1 га енергоємної 
сировини для спалювання у котельнях Вишгородського 
району. 
Створено можливість додаткових надходжень до бюджету 
за рахунок реалізації вирощеної продукції (як посадковий 
матеріал) приватним особам. 
Створення нових робочих місць 
Покращення екологічної ситуації 
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Підвищення енергонезалежності 
Збільшення гектарів заліснених земель. 
Виконання заходів комплексної програми використання та 
охорони лісів «Ліси Київщини» 
Розвиток підприємництва в районі. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Зменшення кількості пожеж сільськогосподарських угідь. 
Зниження рівня екологічного забруднення довкілля 
автомобільними викидами. 
Здійснення лісовідновлення та лісовідведення. 
Точне визначення реального стану забезпечення рослин 
елементами живлення. 
Підвищення ефективності використання ресурсів. 
Покращення екологічного стану. 
Зменшення об’єму споживання (відмова від споживання) 
газу та дров. Ефективне використання нетрадиційних 
відновлювальних джерел енергії (НВДЕ), у тому числі, 
використання біопалива.  
Економія бюджетних коштів. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Заліснення та засадження енергетичним швидкорослими 
культурами територій та малоцінних земель 
сільськогосподарського призначення з метою подальшої 
переробки цих культур. 
Створення підрозділу для виробництва та реалізації 
біопалива (енерговерба, міскантус). 
Вирощування енергетичних культур (енерговерба, 
міскантус) для енергонезалежності району. 
Залучення представників малого та середнього бізнесу до 
співпраці. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 12000,0 9500,0 10500,0 32000,0 
11.1 державний бюджет: 1200,0 1200,0 2100,0 4500,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
1200,0 1200,0 2100,0 4500,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.3 бюджет громади 300,0 300,0 400,0 1000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  

10000,0 7500,0 7500,0 25000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
агропромислового розвитку), органи місцевого 
самоврядування (зокрема, Вишгородська районна рада), ДП 
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«Переяслав-Хмельницький агролісгосп» та ДП СЛП 
«Київоблагроліс» (територія, де планується реалізація),  
УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого (вивчення попиту та 
технологій), 
Національний науковий центр «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»). 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.2.1.3. Цифровізація аграрної галузі шляхом 
запровадження Індустрії 4.0 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.2.1. Сприяння цифровій трансформації виробничих 
процесів (індустрія 4.0) 

4 Мета технічного завдання Цифровізація галузі АПК шляхом запровадження Індустрії 
4.0 та Society 5 шляхом створення Моніторінгових Центрів  
на протязі 2021-2023 років 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Цифровізація агропромислового комплексу матиме вплив 
на усю Київську область з подальшим впровадженням на 
інші області. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

В Київській області в АПК функціонує багато фермерських 
господарств та  аграрних підприємств, але вирахувати 
точно суму податків, що підлягає платі в бюджет, є наразі 
неможливим з причини відсутності точного обліку врожаю, 
зібраного агропідприємствами та фермерами.  
Дрібним агропідприємствам та фермерам недосяжні 
послуги з оцифрування агробізнесу (електронні карти 
полів, аналітика стану посівів, прогнозування врожайності 
та електронний контроль за збиранням врожаю). Більшість 
агропідприємств використовують застарілі методики 
ведення обліку та контролю, не завжди доступна 
інформація щодо новітніх технології та методик їх 
впровадження. 
Станом на жовтень 2019 року  застосовують деякі елементи 
електронного контролю  близько 40% великих аграрних 
підприємств (земельний банк більше 10 тис.га),  25% 
середніх підприємств ( банк близько 5 тис.га) та 5% 
фермерів.   
Відсутність «цифри» в аграрній сфері вже зараз створює 
проблеми в комунікаціях з більш оцифрованими сферами 
бізнесу, таких як банки, страхові, логістичні компанії. 
Альтернативою може стати робота через профільні 
компанії з надання цифрових послуг, що є дорожчим і не 
дозволяє створення нових робочих місць та проходження 
підвищення кваліфікації . 

7 Очікувані кількісні результати За індикаторами фінансово-економічних ефектів: 
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від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

- на 40% зменшено витрати на ТМЦ  у агро- господарствах, 
що пройшли оцифрування; 
- 5500 користувачів електронних систем пройшли навчання 
та  відвідали майстер-класи; 
-22000 чоловік відвідали дні поля  та ознайомилися з 
сучасними агро-техгологіями. 
 - на 25% збільшився місцевий бюджет за рахунок 
підвищення надхожень до бюджету завдяки он-лайн даним 
про кількість забраного врожаю  та як наслідок, прибутків 
агро підприємств та фермерів. 
За індикаторами соціальних ефектів: 
 - всі власники паїв - мешканців Київської області отримали 
оцифровані дані про свої паї ; 
  - 100 днів поля та виставок пройшло у ОТГ Київської 
області, де було 22000 відвідувачів; 
 - 5000 аграріїв громади прийняли участь у роботі по 
оцифруванню та допомогли  у створенні  Моніторінгових  
Центрів; 
 - створено 500 нових робочих місць; 
 - на 45% підвищився дохід агропідприємств та фермерів. 
За індикаторами політичних ефектів: 
 - з15% до 85% підвищилася задоволеність мешканців  
міських ОТГ  Київської області після оцифрування даних 
про їхні паї  (опитування) 
 - з 2% до 36% підвищилася обізнаність про цифрові 
технології (опитування);  
- 85% опитуваних задоволені, що створений 
Моніторінговий центр (опитування) 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Інформація  про розміри та стан земельного банку, 
аграрних робіт, стан ґрунтів,  історію сівозміни знаходиться 
в одному місці; 
- покращення стану грунтів завдяки диференціованому 
внесенню добрив; 
- покращення продуктивності праці   та прибутків аграрної 
спільноти та громади; 
- збільшення надходжень до місцевого бюджету; 
- підвищення рівня  володіння цифровими технологіями для 
аграрної спільноти; 
- створення нових робочих місць;  
- залучення сільської молоді до роботи в цифровій 
індустрії; 
- перенесення всієї відомої інформації та історичної довідки 
з паперової в електронний вигляд, збереження інформації.   
У більш віддаленій перспективі проект може забезпечити 
такі ефекти: 
 - покращення стану грунтів завдяки диференціованому 
внесенню добрив завдяки зменшенню використання 
хімікатів при обробці полів; 
- покращення екології та здоров’я населення, збереження 
біорізноманіття в регіоні ОТГ завдяки зменшенню 
використання хімікатів 
- розвиток регіону для зеленого туризму завдяки 
покращенню екології та біорізноманіттю; 
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-покращення продуктивності праці   та прибутків аграрної 
спільноти; 
-   збільшення надходжень до місцевого бюджету; 
- підвищення рівня  володіння цифровими технологіями для 
аграрної спільноти 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

 Основні види діяльності за проєктом (пакети робіт). 
1. Підготовчі роботи за проєктом (розробка проекту, 
проведення переговорів та укладання контрактів з 
виконавцями). 
 2. Виконання ремонтно-будівельних робіт. 
 3.  Виконання   робіт з обміру земельних ділянок, 
створення електронних мап полів 
4.Виконання   робіт з встановлення обладнання на с\г 
техніці, елеваторах 
5. Закупівлі (обладнання, меблі, техніка) та облаштування  
приміщень. 
6. Проведення інформаційної кампанії у ЗМІ, створення 
власного сайту. 
7. Розробка навчальної програми для сільського населення 
щодо оволодіння навичками цифрових технологій 
8. Проведення навчання на трьох рівнях «початківець- 
просунутий- профі» для власників паїв, фермерів, 
потенційних співробітників Моніторінгового Центру з 
електронного контролю (МЦ). Навчання може проводитися 
он-лайн ( вебінари) або майстер-класи.  
9.   Підбір працівників Моніторінгового  Центру  (МЦ) 
10. Відкриття  Моніторінгового  Центру  (МЦ) 
11. Проведення культурно-масового заходу серед 
мешканців ОТГ: Дні поля  та виставки 
12. Підведення підсумків проєкту.  
Пакети робіт 2–11 формують складові продукту проєкту, 
які у сукупності утворюють діючий Моніторінговий центр 
(МЦ) функціонування якого забезпечить отримання 
очікуваних локальних результатів  та позитивних наслідків 
реалізації проекту: 
-   покращення екології та здоров’я населення, збереження 
біорізноманіття в регіоні ОТГ завдяки зменшенню 
використання хімікатів 
- розвиток регіону для зеленого туризму завдяки 
покращенню екології та біорізноманіттю; 
-покращення продуктивності праці   та прибутків аграрної 
спільноти; 
-   збільшення надходжень до місцевого бюджету; 
- підвищення рівня  володіння цифровими технологіями для 
аграрної спільноти.  
Під час виконання ремонтних робіт можуть реалізовуватись 
роботи з підбору персоналу та збору інформації. Відкриття 
Центру може відбутись після виконання пакетів 1–5  

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 25000,0 20000,0 35000,0 80000,0 
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11.1 державний бюджет: 12500,0 6000,0 3500,0 22000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 
12500,0 6000,0 3500,0 22000,0 

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 5000,0 4000,0 7000,0 16000,0 
11.3 бюджет громади 2500,0 3000,0 7000,0 12500,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
2500,0 4000,0 10500,0 17000,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

2500,0 3000,0 7000,0 12500,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
агропромислового розвитку), фермери, власники паїв, 
аграрні підприємства - цільова група, співпраця в 
формуванні інформаційної бази,  
Інженерно-консалтингова організація «CleverAgri» - 
здійснює роботи із встановлення обладнання  IoT-
платформи на сільгосп техніці, на вагових, на елеваторах, 
виконує оцифрування земельних ділянок; проводить 
розробку навчальної програми для сільського населення 
щодо оволодіння навичками цифрових технологій; 
проводить навчання на трьох рівнях «початківець- 
просунутий- профі» для власників паїв, фермерів, 
потенційних співробітників Моніторінгового Центру з 
електронного контролю (МЦ) - виконавець робіт. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.2.2.1. Створення умов для організації переробки 
молочної сировини та виробництва нових видів 
конкурентоспроможної продукції 

2 Номер і назва завдання 
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання 

2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.2.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва 

4 Мета технічного завдання Поглиблення ступеню переробки аграрної продукції, 
зменшення рівня безробіття та створення додаткових 
робочих місць в сільській місцевості 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Проєкт спрямований на вирішення проблем селян зі збутом 
молока зі своїх підсобних домашніх господарств. Реалізація 
проєкту дозволить селянам напряму здавати молоко, маючи 
постійний дохід без додаткових витрат на транспорт та 
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затрати часу 
7 Очікувані кількісні результати 

від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Збільшено кількість суб’єктів малого підприємництва та 
найманих працівників (один комплект обладнання  
передбачає переробку від 1 до 3 т молока на добу та 
створення до 5 нових робочих місць); збільшено обсяги 
надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва 
до бюджетів усіх рівнів від сплати податків і платежів; 
підвищено частку малих підприємств у загальному обсязі 
реалізації аграрної продукції регіону 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено молочною продукцією мешканців області  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Розробка конструкторської документації 
молокопереробного обладнання 
Виготовлення обладнання згідно документації 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 100,0 2000,0 2000,0 4100,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку     

11.1.2   Інші кошти державного 
бюджету     

11.2 обласний бюджет 100,0 2000,0 2000,0 4100,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
агропромислового розвитку) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.2.2.2. Розвиток високоавтоматизованого 
агропромислового комплексу, зокрема, орієнтованого на 
місто Київ 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.2.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва 
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4 Мета технічного завдання Забезпечення в значній мірі продукцією сільського 
господарства виробників Київської області, жителів міста 
Київ. 
Просування сільгоспвиробників Київської області та 
формування товарної партії однорідної групи товару для 
постачання у торгівельні мережі міста Київ за принципом 
«зранку в полі, ввечері на столі» 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область та м. Київ 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

На сьогодні існує ситуація, за якої малі та середні 
сільгоспвиробники Київської області неспроможні 
постачати вироблену продукцію на полиці торгівельних 
мереж міста Київ через відсутність мережевої 
інфраструктури, у тому числі у поставці й формуванні 
товарної партії продукції. 
 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Формування товарних партій овочів та зелені. 
Забезпечення продукцією, що вироблена у Київській 
області, мережі торгівлі (Сільпо, BILLA, NOVUS, Фуршет, 
VARUS). 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Задоволено попит жителів міста Київ продукцією 
сільського господарства виробників Київської області 
 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Організація формування товарних партій овочів та зелені, 
вирощених у закритому ґрунті (теплиці, вертикальні 
теплиці) 
Постачання товарних партій у мережі торгівлі (Сільпо, 
BILLA, NOVUS, Фуршет, VARUS. 
Залучення представників малого та середнього бізнесу до 
формування товарних партій. 
Пошук якісних товарних партій. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021 – 2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 500,0 250,0 250,0 1000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

500,0 250,0 250,0 1000,0 
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12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація у рамках 
співпраці (департамент агропромислового розвитку). 
Наукові установи та вищі навчальні заклади - організація 
вивчення попиту. 
Торгівельні мережі - безпосередня реалізація 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
Технічні завдання Напряму 2.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого 

та середнього підприємництвая 
 

1 Номер і назва технічного 
завдання 

2.3.1.1. Створення бізнес-інкубатора в Київській області 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки суб′єктів 
підприємництва 

4 Мета технічного завдання Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва 
Розбудова ефективної інформаційної інфраструктури 
підтримки підприємництва 
Підвищення конкурентоспроможності економіки 
Надання якісної інформаційно-консультаційної допомоги 
підприємцям 
Сприяння започаткуванню власної справи 
Популяризація підприємництва 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відсутність належної інформаційно-консультативної 
підтримки гальмує розвиток підприємництва, 
інноваційного розвитку. 
Започаткування власної справи потребує фахової 
консультації та матеріально-технічних умов для початку 
діяльності підприємства/організації. 
 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Збільшення кількості суб’єктів малого і середнього 
підприємництва; 
Збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів 
малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх 
рівнів від сплати податків і платежів; 
Збільшення кількості найманих працівників на малих та 
середніх підприємствах. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація проєкту дасть змогу створити сприятливі умови 
для розвитку малого і середнього підприємництва, 
підвищити економічні показники розвитку регіону, 
забезпечити зайнятість населення шляхом заохочення 
суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності 
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9 Основні заходи технічного 
завдання 

Створення бізнес-інкубатора Київської області 
Оснащення приміщень для подальшого надання бізнесу для 
офісів/майстерень 
Добір персоналу та навчання за кращим зарубіжним 
досвідом 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 
11.1 державний бюджет: 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету     

11.2 обласний бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
самоврядування області 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку  і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.3.1.2. Створення мережі центрів розвитку 
підприємництва на території Київської області 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки суб′єктів 
підприємництва 

4 Мета технічного завдання Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва 
Розбудова ефективної інформаційної інфраструктури 
підтримки підприємництва 
Підвищення конкурентоспроможності економіки 
Надання якісної інформаційно-консультаційної допомоги 
підприємцям 
Сприяння започаткуванню власної справи 
Популяризація підприємництва 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 
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6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Недостатньо розвинена інфраструктура підтримки 
підприємництва створює перепони для сталого 
економічного розвитку громад. 
Відсутність належної інформаційно-консультативної 
підтримки гальмує розвиток підприємництва, 
інноваційного розвитку. 
Започаткування власної справи в кожній окремій громаді 
потребує місцевих консультацій. 
Формування розгалуженої інфраструктури підтримки 
малого та середнього підприємництва є принципово 
важливим фактором для розвитку підприємницької 
діяльності, ефективність якої сприяє підвищенню 
інвестиційної привабливості регіону, залученню інвестицій, 
застосуванню передових технологій тощо. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Збільшення кількості суб’єктів малого і середнього 
підприємництва; 
Збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів 
малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх 
рівнів від сплати податків і платежів; 
Збільшення кількості найманих працівників на малих та 
середніх підприємствах; 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Реалізація проєкту дасть змогу створити сприятливі умови 
для розвитку малого і середнього підприємництва, 
підвищити економічні показники розвитку регіону, 
забезпечити зайнятість населення шляхом заохочення 
суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Створення мережі центрів розвитку підприємництва в 
об’єднаних територіальних громадах Київської області 
Добір персоналу та навчання за найкращим зарубіжним 
досвідом 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0 
11.1 державний бюджет: 1400,0 1400,0 1400,0 4200,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 
1400,0 1400,0 1400,0 4200,0 

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
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самоврядування області 
13 Координатори реалізації проєктів 

у рамках технічного завдання 
Департамент  економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації  

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.3.2 Сприяння фінансово-кредитній підтримці 
інноваційного розвитку підприємництва 

4 Мета технічного завдання Стимулювання та розвиток інноваційного підприємництва, 
сприяння започаткуванню власної справи 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відсутність механізмів фінансово-кредитної підтримки 
малого та середнього підприємництва, у тому числі 
інноваційного на регіональному рівні 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Забезпечено надання не менше 20 мікрокредитів 
представникам бізнесу та бізнесменам-початківцям 
Забезпечено створення нових робочих місць 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Підвищено рівень конкурентоспроможності бізнесу 
Київщини 
Забезпечено сталий економічний розвиток населених 
пунктів Київської області 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Дослідження громадської думки 
Вивчення зарубіжного досвіду щодо мікрокредитування 
бізнесу 
Промоційні заходи 
Навчальні заходи для учасників 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 4500,0 4500,0 4500,0 13500,0 
11.1 державний бюджет: 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету     

11.2 обласний бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.3 бюджет громади 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій     
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

500,0 500,0 500,0 1500,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація(департамент 
економічного розвитку і торгівлі) органи місцевого 
самоврядування області  агенції регіонального розвитку, 
центри зайнятості 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.3.3.1. Створення платформи покращення експортного 
потенціалу Київської області з метою підтримки 
експортерів Київщини 
 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.2.2. Сприяння інтернаціоналізації та розвитку потенціалу 
у сфері експортної діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.3.3 . Підтримка та стимулювання виробництва продукції 
на експорт. 

4 Мета технічного завдання Розвиток експортного потенціалу  Київської області. 
Надання потенційним експортерам Київщини первинної 
інформації для розуміння умов експорту продукції на 
міжнародні ринки. 
Створення платформи покращення експортного потенціалу 
Київської області на базі Агенції регіонального розвитку 
Київської області 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відсутність адміністративного центру в Київській області 
та велика кількість логістичних центрів та митних складів 
на території Київської області сприяє формуванню 
негативного сальдо експорту-імпорту Київщини. З метою 
підвищення обсягів експорту та забезпечення експортерів 
необхідним обсягом знань щодо експортних операцій та 
процедур, що охоплюють найважливіші юридичні, 
логістичні та фінансові аспекти зовнішньоекономічної 
діяльності планується проведення тренінгів та семінарів, а 
також надання інформаційно-консультативної підтримки 
експортерам Київщини. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Зростання обсягів експорту Київщини на 7-10%. 
Покращення показника сальдо експорту-імпорту Київщини. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Надання інформації щодо основних етапів експорту товарів 
для виробників Київської області таких як оцінювання 
готовності до експорту продукції, пошук потенційних 
ринків збуту, планування виходу на визначений ринок та 
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реалізація плану освоєння визначеного ринку 
Сприяння створенню потужної платформи для побудови та 
зміцнення позицій компаній-експортерів на світовому 
ринку. За рахунок якості, автентичності та вигідності 
продукції Київщини збільшити інвестиції, туристичну 
активність та зацікавленість міжнародних партнерів у 
співпраці з Київської областю. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Створення інформаційно-консультаційної платформи для 
потенційних та діючих експортерів Київщини. 
Проведення тренінгів та семінарів для експортерів                 
Київської області. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку     

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету     

11.2 обласний бюджет 800,0 800,0 800,0 2400,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

200,0 200,0 200,0 600,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київської обласної державної адміністрації (департамент 
економічного розвитку і торгівлі)  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Київська обласна державна адміністрація 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.3.4.1. Підтримка інвесторів 
 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.3.2. Підтримка залучення та розміщення інвестицій 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.3.4. Маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу 
Київщини 

4 Мета технічного завдання Розвиток співпраці між Київською міською державною 
адмінітрацією та Київською ОДА для підвищення якості 
надання послуг інвестиційного супроводу та залучення 
інвесторів в регіон. 
Якісне надання послуг інвестиційного супроводу. 
Залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку. 
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5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Недостатня координація дій у процесі залучення інвесторів.  
Відсутність спільної стратегії між органами місцевого 
самоврядування щодо залучення інвесторів. 
Необхідність створення єдиного центру, який 
регулюватиме та координуватиме роботу інвестиційних 
відділів у всіх органах місцевого самоврядування в області 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Відкриття нових регіональних відділів в органах місцевого 
самоврядування. 
Налагодження координації роботи інвестиційних відділів в 
органах місцевого самоврядування області.   
Створення нових промоційних матеріалів, веб-сайту та 
іншої продукції для підвищення інвестиційної 
привабливості регіону 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки 
міста Києва та адміністративно-територіальних одиниць 
області. 
Збалансування соціально-економічного розвитку міста 
Києва та прилеглих територій області. 
Покращення інвестиційної привабливості та інвест-клімату 
м.  Києва та Київської області. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Облаштування офісу підтримки інвесторів Київської 
міської державної адміністрації (КМДА) та Київської 
обласної державної адміністрації (КОДА) у м.Києві. 
Об'єднання працівників існуючих профільних управлінь 
КМДА та КОДА. 
Підготовка та затвердження нормативно-правових 
документів про Офіс. 
Розробка стратегії роботи Офісу.  
Створення та налагодження роботи відділів із залучення 
інвестицій у районах та ОТГ області. 
Створення промоційних матеріалів та веб-сайту Офісу. 
Здійснення інвестиційної промоції регіону. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 4000,0 4000,0 4000,0 12000,0 
11.1 державний бюджет: 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

11.1.2  інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
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організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
самоврядування області 
 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.3.5.1. Розвиток соціального підприємництва  

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.3.5 Підвищення соціальної відповідальності бізнесу 

4 Мета технічного завдання Створення сприятливих умов для зайнятості молоді за 
рахунок соціального підприємництва. 
Залучення молоді до вирішення соціальних проблем 
громади.  
Залучення бізнесу до вирішення соціальних проблем 
громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2019 року в 
Київській області становила 12,6 тис. осіб, з яких 31,6% – 
це молодь у віці до 35 років, тенденція є зростаючою при 
скороченні кількості вакансій. Відсоток тих, хто був 
працевлаштований через центри зайнятості, становить 
64,9%, решта отримує допомогу по безробіттю. Разом з 
тим, в містах залишається невирішеною низка соціальних 
проблем – догляд за людьми похилого віку, захист жінок, 
що страждають від домашнього насильства, сім’ї, що 
живуть за межею бідності тощо. Ця вразлива група 
населення потребує уваги та догляду з боку активної 
молоді, яка зможе самореалізувати себе за рахунок 
впровадження проєктів соціального підприємництва. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Організація та проведення не менше 30 тренінгів із 
соціального підприємництва серед молоді та безробітних у 
віці 18-35 років, а також представників бізнесу. 
Залучення до участі у тренінгах не менше 800 осіб з числа 
молоді та представників бізнесу; 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечення участі бізнесу в вирішенні соціальних 
проблем громади. 
Зменшення кількості безробітних серед молоді у віці 18-35 
років. 
Підвищення рівня інформованості безробітних серед 
молоді у віці 18-35 років про можливості 
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працевлаштування на підприємствах Київської області 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Формування інформаційної кампанії проєкту 
Проведення дослідження серед представників бізнесу щодо 
можливостей працевлаштування  
Проведення тренінгів та семінарів із соціального 
підприємництва серед молоді та безробітних у віці 18-35 
років, а також представників бізнесу 
Проведення промоційних заходів з розвитку та 
популяризації соціального підприємництва 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 600,0 600,0 600,0 1800,0 
11.1 державний бюджет: 300,0 300,0 300,0 900,0 
11.1.1 державний фонд регіонального          

розвитку 300,0 300,0 300,0 900,0 

11.1.2 інші кошти державного     
бюджету     

11.2 обласний бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0 
11.3 бюджет громади 100,0 100,0 100,0 300,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

100,0 100,0 100,0 300,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київської обласної державної адміністрація(департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
самоврядування 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
Технічні завдання Напряму 2.4. Розвиток туризму та рекреацій 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4.3. Розвиток внутрішнього українського туризму 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.4.1. Створення та промоція туристичних продуктів 
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4 Мета технічного завдання Надання інформаційної підтримки туроператорам та 
екскурсійним бюро у розробці нових туристичних та 
екскурсійних маршрутів шляхом збору, обробки та 
поширення інформації про ювілейні дати року, історичні 
події, визначних осіб та нові/віднайдені об’єкти туризму 
області, які є привабливими  для туристів 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Незважаючи на те, що туристично-екскурсійний потенціал 
Київської області є великим, переважна більшість об’єктів 
культурної та природної спадщини регіону маловідома. 
Лише окремі історичні пам’ятки та об’єкти природи 
охоплюються екскурсіями, при цьому інформація про 
велику кількість об’єктів, які могли б стати додатковими 
об’єктами показу, більшості розробників маршрутів не 
відома.. Це призводить до того, що більшість потенційних 
туристичних об’єктів області не охоплюються туристично-
екскурсійними маршрутами та не залучаються до 
рекреаційної сфери. У разі впровадження інформаційної 
платформи Київщина туристична» буде налагоджена 
системи постійного поширення та актуалізації інформації 
про існуючі та нові туристичні об’єкти,  заходи, які 
проводяться на їх основі, у розробників туристичних 
маршрутів з’явиться інформаційна база для розробки нових 
туристично-екскурсійних маршрутів та модернізації вже 
діючих. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

Проведено інвентаризацію майже 4 тис. об’єктів історико-
культурної спадшини 
Створено або відновлено роботу 24 туристично-
інформаційних центрів  
Відкрито 34 нових турстичних маршрути та проведено 836 
екскурсій 
Створено 67 нових туристичних продуктів 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено 6,7% кількості суб'єктів туристичного ринку  
Забезпечено зростання на 22% кількості екскурсій 
Збільшено на 12,6% потік туристів. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Визначення (на тендерних засадах) інституції, яка 
здійснюватиме підготовку Концепції створення та 
підтримки розвитку інформаційної платформи «Київщина 
туристична». 
Організація збору , обробки  та актуалізації інформації про 
стан збереження об’єктів історико-культурної спадшини, 
необхідності проведення їх реставрації та облаштування. 
Відбір об’єктів /тем за принципами пріоритетності  (на 
основі  визначеної методики, яка враховує значення об’єкту 
в історії, соціально-політичному та культурному житті 
регіону, ювілейні дати тощо). 
Підготовка  інформаційних матеріалів про об’єкти, 
особистості  та події, а також  рекомендацій щодо тематики  
екскурсій, до яких зазначені об’єкти можуть бути включені. 
Створення або відновлення роботи  туристично-
інформаційних центрів на базі існуючих районних 
бібліотек, музейних закладів. 
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Розробка, створення та забезпечення функціонування веб-
порталу «Київщина туристична», відпрацювання взаємодії 
з іншими з електронними ресурсами суб’єктів 
туристичного ринку Київського регіону.  

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 700,0 1190,0 1410,0 3300,0 
11.1 державний бюджет     
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку     

11.1.2 інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет 400,0 640,0 660,0 1700,0 
11.3 бюджети громад     
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

300,0 550,0 750,0 1600,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі) наукові  заклади, 
громадські об’єднання краєзнавчої та фахової (туристичної) 
спрямованості 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.4.1.2. Створення туристичного продукту 
«Туристичне Полісся» 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4.3. Розвиток внутрішнього українського туризму. 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.4.1. Створення та промоція туристичних продуктів 
 
 

4 Мета технічного завдання Метою проєкту є організація туристичного руху в 
об’єднаних територіальних громадах північної частини 
Київської області 
шляхом створення в ОТГ інформаційно-туристичних 
центрів, 
промоції туристичних продуктів, створення їх айдентики, 
запровадження співпраці між представниками місцевої 
туристичної інфраструктури 
 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Проєкт охоплює територію північної частини Київської 
області  
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6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

На території північної частини Київської областіі 
переважає статичний рівень економіки. У зв’язку з 
близькістю зо Зони відчудження, будівництво нових 
об’єктів заборонено. Низька родючість не дозволяє цій 
території розвиватись в сільськогосподарському напряму. 
Проте Київське Полісся має ліси, луги, водойми, які 
дозволяють розвиватись та створювати робочі місця в 
напряму зеленого туризму. Крім того, станом на 
01.10.2019 офіційних туристів, які відвідали ЧЗВ 
зафіксовано 150 тис, 70% з яких – іноземні туристи і наше 
завдання організувати локації, які «змусять» їх 
зупинитися. На сьогодні на території Київського Полісся 
відбувається розвиток окремих елементів туристичної 
індустрії. Це сприяє, створенню нових робочих місць та 
збільшенню надходжень до місцевого бюджету. Проблема 
полягає в не систематизації наявної інформації, а в деяких 
випадках її відсутність, а також  неефективне 
використання наявних ресурсів. Рівень розвитку 
туристичної індустрії не відповідає наявному потенціалу. 
Недостатньо використовується потенціал для розвитку 
туризму в сільській місцевості, як основного напряму 
зменшення безробіття та подолання бідності. Відсутність, 
якісної реклами та інформації про туристичні послуги та 
локації.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

В ОТГ ОТГ Київського Полісся 
створено 3 інформаційно-туристичні центри 
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та 
розпочато облаштування  23 водних об’єктів в межах ОТГ 
Київського Полісся 
Розпочато (відновлено) діяльність 18 агросадиб для 
розвитку зеленого туризму. 
Створено 12 туристичних маршрутів  по території 
Київського Полісся 
Запроваджено проведення 8 щорічних тематичних 
фестивалів та ярмарок в ОТГ Київського Полісся. 
За рахунок розвитку туристичної інфраструктури на 
території Київського Полісся створено 248 нових робочих 
місць 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено на 16,2% потік туристів у Київське Полісся; 
Забезпечено зростання на 22% кількості екскурсій по 
туристичним об’єктам Київське Полісся 
Підвищено рівень зайнятості серед сільського населення  
 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення інвентаризації ресурсів громад Київського 
Полісся для розвитку туризму  
Створення інформаційно-туристичного центру на базі 
Іванківського історико-краєзнавчого музею ,  технічне 
оснащення приміщення та придбання комп’ютерної та 
копіювальної техніки. 
Створення бренду туристичного руху, веб-сайту; 
створення логотипу проекту; промо-матеріалів; фото та 
відеоматеріалів з перекладом на дві мови;  бренду в 
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соціальних мережах (фейсбук, YouTube, Інстаграм); 
промо відеоролику на головну сторінку веб сайту та для 
комерційних пропозицій 
Розробка екскурсійно-туристичних маршрутів за 
напрямами: пішохідний, велосипедний, водний, кінний. 
Придбання обладнання і технічне оснащення туристично-
екскурсійних маршрутів; облаштування малими 
об’єктами обслуговування, встановлення туристичних 
знаків, інформаційних щитів і покажчиків. Забезпечення 
виконання санітарно-технічних та екологічних норм. 
Маркетинг, промоція, реклама, участь в туристичних 
виставках  для залучення туристів в громади  Київського 
Полісся 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 1750,0 2300,0 2350,0 6400,0 
11.1 державний бюджет     
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку     

11.1.2  інші кошти державного бюджету      
11.2 обласний бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.3 бюджети громад 250,0 300,0 350,0 900,0 
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

1000,0 1500,0 1500,0 4000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація  (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), органи місцевого 
самоврядування, ГО «Чорнобиль Ренесанс» 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4.3. Розвиток внутрішнього українського туризму 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.4.2. Розвиток туристичної інфраструктури  
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4 Мета технічного завдання Метою проєкту є забезпечення комплексного соціально-
економічного розвитку сільських територій ОТГ 
Київської області  шляхом розвитку туризму з 
інклюзивним компонентом – створенням чотирьох 
туристичних маршрутів і облаштування інфраструктури 
для їх обслуговування, що сприятиме створенню 
додаткових робочих місць, розвитку малого та середнього 
підприємництва, поповненню місцевих бюджетів: 
Обслуговування та належне облаштування туристичних 
маршрутів в ОТГ покращить благоустрій територій 
громад. Організація різноманітних подієвих заходів: 
ярмарок, фестивалів, народних свят сприятиме 
поширенню інформації про традиції і обряди краю,  
збереженню історичної і культурної спадщини нашого 
народу. Робота за проектом дасть можливість долучити до 
малого і середнього підприємництва безробітних 
сільських жінок і дівчат, які більше інших страждають 
через відсутність роботи і гідної оплати праці.. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 
 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Туристичний потенціал Київської області , зокрема ОТГ, 
не використовується ефективно через відсутність 
розвинутої туристичної інфраструктури. Недостатня 
мережа агросадиб не дозволяє розвиватися зеленому 
туризму у сільській місцевості.. Існучі на цій території 
водойми приваблюють туристів круглий рік, проте вони 
не мають безпечного, комфортного та інклюзивного 
облаштування (зони відпочинку, причали, велодоріжки 
тощо). Потребує поліпшення якість дорожнього покриття 
більшості автодоріг, якими користуються автотуристи.. 
Веломаршрути не облаштовані велохабами, критими 
велопарковками, обмежена кількість облаштованих 
альтанок. Повільними темпами здійснюється розробка та 
маркування туристичних марщрутів в межах ОТГ   

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

 Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та 
розпочато облаштування  набережних 18 водних об’єктів 
в межах ОТГ  
Розпочато (відновлено) діяльність 64 агросадиб для 
розвитку зеленого туризму. 
Створено 14 туристичних маршрутів з інклюзивним 
компонентом 
Створено 47 комунальних підприємств туристичного 
профілю 
Створено 57 туристичних інформаційних центрів ОТГ 
Запроваджено проведення 16 щорічних тематичних 
фестивалів та ярмарок в ОТГ. 
За рахунок розвитку туристичної інфраструктури 
створено в ОТГ 568 нових робочих місць 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено на 12,6% потік туристів; 
Забезпечено зростання на 22% кількості екскурсій 
Підвищено рівень зайнятості серед сільського населення  
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9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення інвентаризації ресурсів громад для розвитку 
туризму. Експертна оцінка можливостей і напрямків 
розвитку туризму в громаді. 
Реалізація пілотного проєкту розвитку туристичного 
потенціалу  в ОТГ на прикладі Дівічківської ОТГ. 
Надання практичної допомоги ОТГ у створенні  
туристичних маршрутів з  інклюзивним компонентом 
інклюзивним компонентом. 
Маркетинг, промоція, реклама, участь в туристичних 
виставках  для залучення туристів в громади. 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 5050,0 6150,0 7100,0 18300,0 
11.1 державний бюджет: 3800,0 4200,0 5000,0 13000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку     

11.1.2  інші кошти державного бюджету  3800,0 4200,0 5000,0 13000,0 
11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджети громад 250,0 450,0 600,0 1300,0 
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

1000,0 1500,0 1500,0 4000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі) Українська асоціація 
активного та екологічного туризму 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.4.2.2. Розвиток туристичної дестинації «Долина двох 
рік» 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4.3. Розвиток внутрішнього українського туризму 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

2.4.2. Розвиток туристичної інфраструктури  
 

4 Мета технічного завдання Метою проєкту є підвищення конкурентоспроможності 
туристичної дестинації «Долина двох рік» шляхом 
розбудови її сучасної інфрастрктури, активної промоції 
туристичного продукту, що дозволить забезпечити: 
розвиток внутрішнього туризму, насамперед маршрутів 
вихідного дня шляхом створення необхідної 
інфраструктури та  умов для подальшого ефективного 
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розвитку екологічного та активного туризму в межах 
дестинації «Долина двох рік»; 
 застосування ефективної промоції свого продукту та 
мотивації створювати нові пропозиції для розвитку 
туризму, 
 інформування про дестинацію та рекламування її  
продуктів серед потенційних клієнтів;  
підвищення рівня зайнятості сільського населення, 
насамперед молоді; 
поповнення місцевого бюджету, раціональне 
використання 
туристичних ресурсів, залучення інвестицій у туризм. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Проєкт охоплює територію Києво-Святошинського, 
Макарівського та Васильківського районів  

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Туристичний потенціал Київської області , зокркма 
Києво-Святошинського, Макарівського та 
Васильківського районів, не використовується ефективно 
через відсутність розвинутої туристичної інфраструктури. 
Недостатня мережа готелів, мініготелів, мотелів, 
кемпінгів обмежує туристичні потоки до туристичної 
дестинації «Долина двох рік». Існучі на цій території 
водойми приваблюють туристів круглий рік, проте вони 
не мають безпечного, комфортного та інклюзивного 
облаштування (зони відпочинку, причали, велодоріжки 
тощо) 
Потребує поліпшення якість дорожнього покриття 
більшості автодоріг, якими користуються автотуристи. 
Веломаршрути не облаштовані велохабами, критими 
велопарковками, обмежена кількість облаштованих 
альтанок. Повільними темпами здійснюється розробка та 
маркування туристичних марщрутів в межах ТД «Долини 
двох рік»   

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

 Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та 
розпочато облаштування  набережних водних об’єктів в 
межах туристичної дестинації «Долина двох рік». 
Розпочато діяльність 17 агросадиб для розвитку зеленого 
туризму. 
Побудовано і відкрито 5 мініготелів, 3 кемпінга, 2 мотелі. 
Відкрито 5 велохабів, 11 критих велопарковок, 33 
облаштовані альтанки. 
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття 
автодоріг протяжністю 28,4 км , включаючи 
облаштування 14,2 км велодоріжок. 
Створено 138 нових робочих місць. 
Відкрито 3 нових турстичних маршрути та проведено 136 
екскурсій 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено на 12,6% потік туристів; 
Забезпечено зростання на 22% кількості екскурсій 
Підвищено рівень зайнятості серед сільського населення  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Виділення земельної ділянки, виговлення проєктно-
кошторисної документації та будівництво 
мультифункцонального примішення для розміщення 
етнографічного музею та туристично-інформаційного 
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центру  туристичної дестинації «Долина двох рік». 
Облаштування набережних (зони відпочинку, причали, 
велодоріжки тощо) навколо озера в межах с. Забір’я, 
каскаду озер на р. Бобриця, озера в с. Музичі, та  по 
берегах р. Ірпінь, що протікає через село Княжичі.  
Будівництва оглядового майданчика, велохабів, критих 
велопарковок, облаштованих альтанок. 
Залучення інвесторів , підприємців та операторів 
туристичного бізнесу до будівництва мініготелів, мотелів, 
кемпінгів, пансіонатів, баз відпочинку. 
Розробка та маркування туристичних маршрутів 
 Модернізація сайту ТД «Долини двох рік»  

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 7050,0 8150,0 10100,0 25300,0 
11.1 державний бюджет 4800,0 5200,0 6000,0 16000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку     

11.1.2 інші кошти державного бюджету  4800,0 5200,0 6000,0 16000,0 
11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджети громад 250,0 450,0 600,0 1300,0 
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

2000,0 2500,0 3500,0 8000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), Бобрицька, 
Музичанська, Забірська, Княжицька (Києво-
Святошинський р-н), Дзвінківська (Васильківський р-н), 
Новосілківська та Данилівська (Макарівський р-н) 
сільські ради, Українська асоціація активного та 
екологічного туризму, Бобрицький благодійний фонд 
«Розвиток і благоустрій» Громадська організація  
«Карпатські стежки»), Асоціація «Долина двох рік»  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Київська обласна державна адміністрація 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
2.4.3.1. Формування і розвиток мережі туристичних 
кластерів Київщини 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.4.3  Розвиток внутрішнього українського туризму 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 

2.4.3. Створення умов для залучення інвестицій у сфері 
туризму та рекреацій, розвиток державно-приватного 
партнерства 
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завдання 

4 Мета технічного завдання Просування туристичного потенціалу регіону шляхом 
формування комплексних туристичних продуктів з 
використанням авторської методології, розробленої на 
основі європейського законодавства та практики.  

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

На сьогодні рівень позиціонування туристичних дестинацій 
міст та громад Київської області є недостатнім. 
Залишається  низьким рівень конкурентоздатності послуг 
індустрії туризму та об’єми продажів внутрішніх 
туристичних продуктів. 
Низьким є рівень прибутковості підприємств індустрії 
туризму, в незадовільному стані знаходиться 
інфраструктури міст, громад та територій., зовнішній 
вигляд об’єктів в історичних частинах міст та на основних 
туристичних маршрутах не приваблює туристів.  
Відсутні реєстри природних об’єктів, об’єктів історико-
культурної спадщини, місць розміщення, атракцій, 
комплексних туристичних продуктів та готових 
інвестиційних пропозицій (за підсумками дослідження 
«Євромапа України – рейтинг європейської інтеграції 
областей» Київська область займає лише 17 місце, за період 
2015-2018 рр. було реалізовано лише 38 проєктів в сфері 
модернізації інфраструктури за рахунок коштів ДФРР, 
наразі реалізуються лише 2 спільних з країнами ЄС 
культурних проєкти, за станом екології Київська область 
посіла 21 місце).  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

Створенння 30 туристичних кластерів в Київській області.  
Реалізація 60 якісних туристичних продуктів. 
Створення 300 робочих місць та збільшення  податкових 
надходжень до бюджету. 
Здійснення підготовки (перепідготовки, підвищення 
кваліфікації) персоналу у сфері тукризму у кількості 300 
осіб. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Збільшення на 6,4% кількість туристичних марщрутів. 
Розширення на 12,2% мережу об’єктів туристичної 
інфраструктури. 
Забезпечення зростання кількості туристів на 5,2 відсотка. 
Збільшення на 16% загальної суми надходжень курортного 
збору місцевих бюджетів. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

Створення кластерної лабораторії.  
Забезпечення експертної підтримки створення регіональної 
мережі туристичних кластерів (проведення інвентаризації 
та створення комплексних турпродуктів). 
Формування банку кластерних ініціатив. 
Розробка комплексних пакетних пропозицій – локальних 
туристичних продуктів, розробка та реалізація ідей для 
стартапів в туризмі, розробка туристичних маршрутів, 
пропозиції щодо облаштування локації (зонування, 
мапування та оцифровка об’єктів), планування туристичної 
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навігації та облаштування зон туристичного показу. 
Започаткування Школи менеджменту дестинацій. 
Підготовка кадрів для галузі: кластерних менеджерів, 
проєктних менеджерів, підвищення кваліфікації 
(перекваліфікація) персоналу закладів туризму: оф-лайн та 
он-лайн модулі. 
Створення кластерного супермаркету. 
 Брендинг та промоція готових пакетних (комплексних) 
туристичних пропозицій кластерів з використанням 
сучасних Digital-технологій. Просування та виведення 
турпродуктів на ринок (стадія комерціалізації та 
монетизація проєкту).  
Проведення форуму «Кластерна естафета». 
Це новий формат заходу, на якому кожен кластер презентує 
свої принади. Використовуючи сучасні інструменти, 
передбачається побудувати мапу комфортних і цікавих 
турпродуктів з акцентом на історичну та культурну 
спадщину. 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі:: 7400,0 7100,0 6900,0 21400,0 
11.1 державний бюджет 1000,0 1000,0 2000,0 4000,0 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
    

11.1.2 інші кошти державного бюджету 1000,0 1000,0 2000,0 4000,0 
11.2 обласний бюджет 2400,0 2100,0 2000,0 6500,0 
11.3 бюджети громад 500,0 1000,0 1000,0 2500,0 
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій 150,0 200,0 200,0 550,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством) 

3350,0 2800,0 1700,0 7850,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі) Всеукраїнське 
об’єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська 
федерація роботодавців в сфері туризму України» 
Співпраця при реалізації проєкту: Громадське об’єднання 
«Індустрія гостинності України», Громадська організація 
«Українська асоціація активного та екологічного туризму».  
Міжнародна експертна рада в складі: Ханс-Ульріх Трозієн - 
автор концепції розвитку Батумі, Вацлав Новотні - Радник 
мера Праги і Голова Prague City Tourism протягом 28 років, 
Петер Весеняк - екс-держсекретар з питань туризму 
Словенії, Експерти міжнародних туристичних організацій 
(UNWTO).  
Партнерство: Органи місцевого самоврядування,  ОТГ, 
місцеві туристичні організації, Центри зайнятості.  
Співфінансування: ДФРР, Секторальна підтримка ЄС, 



172 
 

 

ЄБРР, EU4Business, Український культурний фонд, 
Програма державно - приватного партнерства в України 
Програми ООН по населених пунктах (UN-Habitat), 
COSME. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
Технічні завдання Програми 3 «Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки 

(на засадах смарт-спеціалізації)» 
 

Технічні завдання Напряму 3.1. Розвиток інноваційної екосистеми 
 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.1. Сприяння розвитку екосистеми для впровадження 
інновацій (стимулювання розвитку інноваційної 
інфраструктури) 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

3.1.1 Підвищення ефективності моделі взаємодії «місцеві 
органи влади-бізнес-наука/освіта-громадськість» 
 

4 Мета технічного завдання Створення умов для активізації процесу підприємницького 
відкриття, актуалізації галузей смарт-спеціалізації, 
створення інноваційної екосистеми, що дозволить 
підвищити рівень комунікації і концентрації зусиль бізнес-
спільноти, науки, освіти, органів влади та громадянського 
суспільства з метою прискореного розвитку регіональної 
економіки.   

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

З метою імплементації принципів визначення смарт-
спеціалізації області, що відкриває можливості залучення 
коштів європейських структурних та інвестиційних фондів 
для розвитку окремих галузей економіки, необхідно 
визначити з відповідним обгрунтуванням переліку видів 
економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал 
з урахуванням конкурентних переваг регіону. На даний 
час процес визначення смарт-спеціалізації області 
гальмується через недостатнє інформаційне охоплення та 
залучення до процесів смарт-спеціалізації нових 
регіональних суб’єктів,  слабку комунікацію між 
підприємницькими, освітніми, науковими, фінансово-
інвестиційними структурами регіону, відсутність 
інституційних інструментів їхнього співробітництва, що  
стримує процес підприємницького відкриття та розвиток 
регіональної інноваційної екосистеми. 
Для усунення вищевказаних проблем необхідно виявити 
спільні точки перетину інтересів господарюючих 
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суб‘єктів, забезпечити необхідний рівень комунікації між 
сторонами, сформувати локальні інноваційні екосистеми у 
секторах смарт-спеціалізації, узгодити стратегічні 
програми досліджень й інновацій, мобілізувати ресурси 
для реалізації смарт-пріоритетів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Проведено не менше 10 засідань тематичних фокус-груп 
для цілей процесу підприємницького відкриття, в яких 
взято участь не менше 200 суб’єктів регіонального 
розвитку. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено зростання у 2023 році у порівнянні з 2019 
роком валового регіонального продукту на 15,4%, обсягів 
реалізації інноваційної продукції на 21,2%, рівня 
зайнятості до 15% та середньомісячної заробітної плати на 
42,7% у секторах смарт-спеціалізації.  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Формування тематичних фокус-груп за секторами смарт-
спеціалізації, проведення їх засідань на постійній основі, 
проведення координацйно-комунікаційних заходів 
(вебінарів, тренінгів, опитувань, консультацій, kick-off 
семінарів). 
Розроблення концепції Програми науково-технічного та 
інноваційного розвитку Київської області. 
Розроблення концепції створення інституції «Агенція 
інноваційного розвитку Київської області». 
Розробка проєкту «Створення та розвиток науково-
технологічної платформи «Київщина інноваційна» 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 2500,0 2500,0 2500,0 7500,0 
11.1 державний бюджет: 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку     

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 500,0 500,0 500,0 1500,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші 
джерела, не заборонені 
законодавством)  

500,0 500,0 500,0 1500,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), підприємницькі та 
інноваційні структури у секторах смарт-спеціалізації, ІТ-
компанії, наукові установи НАН України, заклади вищої 
освіти, громадські організації  
 



174 
 

 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
3.1.1.2. Створення регіонального центру інноваційного 
розвитку громад 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.1. Сприяння розвитку екосистеми для впровадження 
інновацій (стимулювання розвитку інноваційної 
інфраструктури) 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

3.1.1. Підвищення ефективності моделі взаємодії «місцеві 
органи влади-бізнес-наука/освіта-громадськість» 
  

4 Мета технічного завдання Забезпечення належних умов для швидкого 
впровадження кращих (опорних) практик у громадах 
регіону за принципом «рівний-рівному» та формування 
культури інноваційного розвитку громад на основі 
розвитку участі влади, бізнесу, науки/освіти, 
громадськості 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за 
технічним завданням 

Київська область з подальшим розповсюдженням на інші 
громади України 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Уряд України працює над тим, щоб у 2020 році 
завершити реформу системи місцевого самоврядування, 
яке базується на Європейській Хартії місцевого 
самоврядування, провести місцеві вибори на новій 
територіальній основі і створити в громадах спроможну 
мережу закладів для надання доступних і якісних 
публічних послуг. Це означатиме нові можливості 
врядування та впливу для громад. Відомо, що сприйняття 
інформації та обмін досвідом значно відбувається за 
принципом «рівний – рівному» і це ефективна світова 
практика. Але, на жаль, в Україні ще недостатньо 
розвинуті горизонтальні зв’язки саме в аспекті 
обміну/поширенню ефективних реалізованих практик на 
місцях. Реалізація даного проєкту покликана вирішити 
дану проблему. Для швидкого зростання якості надання 
послуг в громадах надважливим є налагодження системи 
горизонтальних зв’язків на рівні громад для поширення 
кращих (опорних) практик, зокрема спрямованих на 
інноваційцний їх розвиток 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Створення комунального підприємства „Регіональний 
центр інноваційного розвитку громад». 
Створення не менше 12 нових робочих місць. 
Запровадження механізмів електронного врядування в 50 
громадах Київщини. 
Зростання рівня залученості громадськості у діяльність 
громад на 30-40% (за результатами вхідного та 
заключного соціологічного дослідження). 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Підвищення рівня задоволеності жителів рівнем послуг в 
громаді. Запровадження системної методичної та 
менторської підтримки для спеціалістів органів місцевого 
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самоврядування. Підтримка обміну досвідом та 
ознайомлення з успішними практиками на сільських 
територіях. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Підготовка концепції створення та діяльності 
Регіонального центру інноваційного розвитку громад, 
презентація концепції вищому керівництву та 
потенційним ключовим партнерам. 
Створення комунального підприємства чи об’єднання 
підприємств (у залежності від обраної концепції), 
підготовка установчих документів, узгодження формату 
участі в заснуванні, способів та форми внесення внесків в 
її установчий капітал). 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію з добудовою приміщення центру. 
Збір даних за кращими (опорними) практиками реалізації 
місцевого самоврядування у регіоні. 
Створення бази опорних практик громад Київської 
області та підтримка її в актуальному стані. 
Формування ефективних механізмів поширення кращих 
(опорних практик) серед громад регіону через 
горизонтальні зв’язки між громадами. 
Налагодження комунікації з бізнесом, який зацікавлений 
у тестуванні своїх інноваційних рішень. 
Налагодження комунікації з владою, зокрема з 
профільними структурними підрозділами, з метою 
поширення експертних знань. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 
рік 

2023 
рік 

Усього 

 Усього, у тому числі: 12700,0 3250,0 3300,0 19250,0 
11.1 державний бюджет: 10000,0 0,0 0,0 10000,0 
11.1.
1 

  державний фонд 
регіонального          розвитку 10000,0 0,0 0,0 10000,0 

11.1.
2 

  інші кошти державного     
бюджету     

11.2 обласний бюджет 800,0 800,0 800,0 2400,0 
11.3 бюджет громади 1000,0 250,0 250,0 1500,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 100,0 200,0 250,0 550,0 

11.5 інші джерела (гранти, 
фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси 
міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

800,0 2000,0 2000,0 4800,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі, департамент 
агропромислового розвитку, департамент регіонального 
розвитку), Київська обласна рада, органи місцевого 
самоврядування (Немішаївська селищна рада – 
фінансування виготовлення проєктно-кошторисної 
документації та проведення її державної експертизи), ГО 
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«Всеукраїнська ініціатива» (організація концепції 
розвитку регіонального центру розвитку громад), 
будівельні організації, визначені переможцями за 
результатами проведених тендерних процедур 

13 Координатори реалізації 
проєктів у рамках технічного 
завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.1. Сприяння розвитку екосистеми для впровадження 
інновацій (стимулювання розвитку інноваційної 
інфраструктури) 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Покращання доступності та якості послуг для 
інноваційного підприємництва   

4 Мета технічного завдання Розробка інвестиційного простору для розроблення, 
впровадження та промоції новітніх аграрних і харчових 
технологій та стартапів, завданнями якого є:  
впровадження прогресивних напрямків комунікації 
вітчизняної науки та бізнесу - НАУКОМАРКЕТИНГ та 
НАУКОЛОГІСТИКА; 
організація сучасних науково-виробничих центрів для 
розроблення новітніх аграрних і харчових технологій; 
запуск пілот-виробництв біоактивних речовин для 
здоров’я людини (BIOACTIVE ADDITIVES) та харчових 
продуктів з вдосконаленими споживчими властивостями 
(HEALTHY FOOD); 
створення та діяльності прогресивних аграрних 
господарств для вирощування нових перспективних видів 
сировини європейського рівня для забезпечення 
підприємств харчової галузі; 
маркетинг та промоція інвестиційного та інноваційного 
потенціалу Київщини. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Агропромисловий комплекс є одним з найбільших 
секторів економіки області, в якому формується основна 
частина продовольчих ресурсів. Існує нагальна 
необхідність сприяти розвитку наукового потенціалу, 
розробленню та впровадженню інноваційних аграрних та 
харчових технологій у сфері смарт-спеціалізацій, 
виявленню нових прогресивних маркетингових 
технологій. Створення венчурного фонду забезпечить 
активізацію винахідницької та інноваційної діяльності в 
секторах смарт-спеціалізації за рахунок їх інвестування, 
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маркетингу та промоції інвестиційного наукового 
потенціалу Київщини. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

1. Розроблено понад 10 інноваційних вітчизняних StartUps, 
що задають сучасні тенденції розвитку науки та бізнесу.  
2. Створено 3 наукових простори (ІТ-платформа і 2 
наукового-виробничні центри) для популяризації 
української науки та перетворення її на успішний бізнес. 
3. Залучено близько 10 міжнародних венчурних фондів-
партнерів для інвестування в українські гранти та StartUps. 
4. Введено 3 пілот-технологічні лінії виробництва 
біоактивних речовин для здоров’я людини (BIOACTIVE 
ADDITIVES) та харчових продуктів з вдосконаленими 
споживчими властивостями (HEALTHY FOOD). 
5. Вирощено понад 25 нових перспективних видів 
сировини європейського рівня для забезпечення 
підприємств харчової галузі. 
6. Створено не менше 700 нових робочих місць завдяки 
набору персоналу для ІТ-платформи, науково-
виробничних центрів та пілот-виробництв біоактивних 
речовин для здоров’я людини (BIOACTIVE ADDITIVES) 
та харчових продуктів з вдосконаленими споживчими 
властивостями (HEALTHY FOOD). 
7. Досягнуто у 2023 році впровадження 5 інноваційних 
наукових розробок на українському бізнес-просторі та 3 з 
них експортовано на міжнародний ринок інновацій. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Створено ІТ-ринок українських інноваційних 
технологій. 
2. Впроваджено українські інноваційні аграрні та харчові 
технології на бізнес просторах Київщини. 
3. Введено пілот-технологічні лінії виробництва 
біоактивних речовин для здоров’я людини (BIOACTIVE 
ADDITIVES) та харчових продуктів з вдосконаленими 
споживчими властивостями (HEALTHY FOOD). 
4. Створено науково-виробничі центри для розроблення 
новітніх аграрних і харчових технологій та їх пілот -
виробництва. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

1. Розроблення сайту  ІТ-платформи. 
2. Організація сучасних науково-виробничих центрів.  
3. Залучення представників малого, середнього та 
великого бізнесу до створення списку грантів для 
інвестування у наукові стартапи. 
4. Введення в експлуатацію пілот-технологічних ліній 
виробництва біоактивних речовин для здоров’я людини та 
харчових продуктів з вдосконаленими споживчими 
властивостями. 
5. Вирощення нових перспективних видів сировини 
європейського рівня для забезпечення підприємств 
харчової галузі. 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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 Усього, у тому числі: 42713,0 43044,0 42883,0 128640,0 

11.1 державний бюджет 41813,0 42204,0 41903,0 125920,0 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
41813,0 42204,0 41903,0 125920,0 

11.1.2 інші кошти державного бюджету     

11.2. обласний бюджет     
11.3 бюджети громад     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
900,0 840,0 980,0 2720,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
агропромислового розвитку, департамент економічного 
розвитку і торгівлі) 
Інноваційний індустріальний Бізнес-парк «Славутич»,  
Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 
приватні компанії у рамках партнерства, 
наукові установи та вищі навчальні заклади. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
3.1.2.2. Розроблення нових інструментів фінансування 
розвитку інноваційної екосистеми Київської області  

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.1. Сприяння розвитку екосистеми для впровадження 
інновацій (стимулювання розвитку інноваційної 
інфраструктури) 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

3.1.2. Покращання доступності та якості послуг для 
інноваційного підприємництва   

4 Мета технічного завдання Прискорення впровадження інновацій та трансферу 
технологій в традиційної видах економічної діяльності та 
галузях смарт-спеціалізації регіону 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 
 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Київська область  потребує створення інноваційної 
екосистеми. В якості своєрідного ядра, навколо якого 
буде формуватися сучасна регіональна інноваційна 
інфраструктура, має бути система інструментів 
регіональної інноваційної політики, за допомогою яких 
буде здійснюватися фінансування. Серед таких 
інструментів можуть бути відповідні Фонди, зокрема:  
Фонд розвитку виробництва – для фінансування проєктів 
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інноваційної інфраструктури індустріальних парків, 
формування «точок зростання Індустрії 4.0», кластерів, 
розвитку фінансової інфраструктури (лізингу);  
Фонд інновацій та науково-технічного розвитку – для 
фінансування проєктів бізнес-інкубаторів, наукових 
парків, технопарків, сектору ІТ-індустрії, НДДКР з 
пріоритетних середньострокових науково-технічних 
напрямів розвитку регіонів; 
Фонд соціального розвитку – для фінансування 
інноваційних проєктів у соціальній сфері.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

Проведено не менше 5 наукових досліджень щодо 
впровадження інновацій та трансферу технологій в 
традиційних видах економічної діяльності та галузях 
смарт-спеціалізації регіону. 
Проведено щонайменше  5 круглих столів для 
обговорення результатів досліджень із залученням 
представників бізнесу, науки та влади. 
Розроблено концепцію створення регіональних  
інноваційних фондів Київської області та ТЕО щодо 
реєлізіції проєктів з їх створення. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Створення умов для формування інноваційної 
екосистеми  Київської області. 
Підвищення рівня зайнятості у сфері інновацій.  
Запобігання відтоку висококваліфікованих робочих 
кадрів в інші регіони. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

Проведення наукових досліджень щодо впровадження 
інновацій та трансферу технологій в традиційної видах 
економічної діяльності та галузях смарт-спеціалізації 
регіону.  
Проведення круглів столів з обговорення результатів 
досліджень. 
Розроблення концепції створення регіональних  
інноваційних фондів Київської області. 
Підготовка ТЕО щодо реєлізіції проєктів з створення 
фондів. 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.1 державний бюджет: 250,0 250,0 250,0 750,0 
11.1.1 - державний фонд регіонального 

розвитку 
250,0 250,0 250,0 750,0 

11.1.2 - інші кошти державного 
бюджету 

    

11.3 обласний бюджет 250,0 250,0 250,0 750,0 
11.4 бюджети громад     
11.3 власні кошти підприємств та 

організацій 
    

11.4 інші джерела      
12 Ключові потенційні учасники Київська облдержадміністрація (департамент 
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реалізації проєкту: економічного розвитку і торгівлі, департамент 
агропромислового розвитку), науково-дослідні інститути  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.1. Сприяння розвитку екосистеми для впровадження 
інновацій (стимулювання розвитку інноваційної 
інфраструктури) 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання  

3.1.3. Створення високоякісної інноваційної 
інфраструктури для смарт-спеціалізації 

4 Мета технічного завдання Створення умов для активізації інноваційних процесів, 
інтеграції освіти, науки і виробництва, а також 
впровадження новітніх технологій в агропромисловому 
комплексі регіону. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область  

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Результати проведеного соціально-економічного аналізу  
Київської області за 2014-2018 роки свідчать про низький 
рівень інноваційності економіки регіону. В області 
відсутня інституція регіонального рівня, яка б 
поєднувала зусилля науки та підприємців щодо  
використанні наявного наукового та технічного 
потенціалу для комерціалізації результатів наукових 
досліджень, розробок та їх впровадженні у виробництво. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Завдяки організації системи трансферу технологій 
кількість інноваційно-активних підприємств Київщини 
наприкінці 2023 року зросла щонайменше на 10% .  
Збільшено обсяг реалізованої інноваційної продукції 
аграрними інноваційно-активними підприємствами 
області щонайменше на 20%. 
Забезпечено проходження виробничої практики  для 150 
студентів. 
Створено не менше 9 нових робочих місць. 
Проведено не менше 20 тренінгів для представників 
бізнесу та фермерських господарств. 
Проведено не менше 5 демонстраційних виставок 
наукових розробок. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Впровадження механізму трансферу технологій для 
підприємств агропромислового комплексу та інших 
суміжних галузей. 
Підвищено рівень інноваційної культури в регіоні. 
Активізовано науково-виробничу кооперацію між 
представниками науки та реального сектору економіки. 
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Забезпечено підтримку виробництва 
конкурентоспроможньої продукції з високою доданою 
вартістю. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення дослідження потреб підприємств 
агропромислового комплексу, харчової індустрії та 
інших суміжних галузей в технологіях, наукових 
розробках та дослідженнях.  
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію приміщення Центру.  
Придбання обладнання для облаштування Центру. 
Організація експериментального виробництва. 
Створення веб-сайту Центру для розміщення 
інформаційних матеріалів, проведення вебінарів та 
інформаційно-консультативної діяльності. 
Проведення маркетингових та навчальних заходів. 
Організація демонстраційних виставок. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 
11.1 державний бюджет: 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 500,0 500,0 500,0 1500,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 400,0 400,0 400,0 1200,0 
11.3 бюджет громади 100,0 100,0 100,0 300,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 100,0 100,0 100,0 300,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

900,0 900,0 900,0 2700,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі, департамент 
агропромислового розвитку), Білоцерківський 
національний аграрний університет, науково-дослідні 
інститути НААНУ 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.1. Сприяння розвитку екосистеми для впровадження 
інновацій (стимулювання розвитку інноваційної 
інфраструктури) 
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3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

3.2.1. Сприяння науковим дослідженням та розробкам у 
визначених секторах смарт-спеціалізації 

4 Мета технічного завдання Створення умов для активізації інноваційних процесів в 
регіоні, комерціалізації наукових розробок у сферах смарт-
спеціалізації, біомедицині та сільському господарству, 
підтримки малого та середнього підприємництва та 
забезпечення неперервності процесу створення 
конкурентоспроможної наукомісткої продукції, розвитку 
малого наукомісткого підприємництва. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область, Україна  

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

В області відсутня інституція регіонального рівня, яка б 
сприяла науково-виробничій кооперації та інтеграції між 
представниками науки та реального сектору економіки, 
зокрема в галузі сільського господарства та біомедицини.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Забезпечено зростання кількості інноваційно-активних 
підприємств Київщини щонайменше на 10%.  
Збільшено обсяг реалізованої інноваційної продукції не 
менше ніж на 20%. 
Надання послуг з наукової та консалтингової підтримки, 
лабораторної експертизи збільшено втричі. 
Забезпечено проходження виробничої практики  для 1000 
студентів. 
Створено не менше 100 нових робочих місць. 
Організовано стажування 50 фахівців та 10 науковців за 
кордоном для перейняття досвіду. 
Проведено 20 тренінгів для представників бізнесу, 
фермерських господарств та ОТГ. 
Проведено не менше 5 демонстраційних виставок наукових 
розробок. 
Запропоновано до впровадження до навчальних програм у 
вищих навчальних закладах не менше 5 тем винахідництва 
та патентування. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створено інституційні умови для розвитку інноваційної 
інфраструктури кластеру. 
Підвищено рівень інноваційної культури в регіоні. 
Підвищено рівень науково-виробничої кооперації та 
інтеграції між представниками науки та реального сектору 
економіки. 
Забезпечено підтримку виробництва 
конкурентоспроможної продукції з високою доданою 
вартістю. 
Запропоновано механізм трансферу технологій для 
підприємств агропромислового комплексу, фармацевтики, 
харчової індустрії та інших суміжних галузей. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення дослідження потреб підприємств 
агропромислового комплексу, фармацевтики, харчової 
індустрії та інших суміжних галузях в технологіях, 
наукових розробках та дослідженнях.  
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
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будівництво/реконструкцію інфраструктурних об´єктів 
кластеру. 
Створення Лабораторії якості води. 
Створення Студентського бізнес-інкубатору. 
Створення Лабораторії сучасних геномних досліджень. 
Створення Центру експертизи інноваційно-інвестиційних 
проектів. 
Створення Виставкового центру (для демонстраційних, 
презентаційних та масових заходів). 
Створення комплексної інформаційно-комунікаційної 
системи кластеру, розроблення веб-сайту, електронної 
інтерактивної площадки «Інновації». 
Проведення виставкових, маркетингових та навчальних 
заходів. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 15050,0 18800,0 19050,0 52900,0 
11.1 державний бюджет: 13000,0 15000,0 15000,0 43000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

3000,0 5000,0 5000,0 13000,0 

11.2 обласний бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.3 бюджет громади 50,0 100,0 50,0 200,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
1500,0 1200,0 1500,0 4200,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

 2000,0 2000,0 4000,0 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі), Білоцерківський 
національний аграрний університет, науково-дослідні 
інститути НААНУ, підприємства агропромислового 
комплексу 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
3.3.1.1. Формування інноваційної культури у дітей та 
молоді 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

2.4.2. Підтримка інноваційної діяльності 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

3.3.1. Формування інноваційної культури та розвиток 
підприємницьких здібностей у дітей та молоді 
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4 Мета технічного завдання Формування навчального простору для освоєння 
креативною молоддю інноваційних технологій 
(програмування, дизайн, 3D-друк, робототехніка тощо). 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Громади, даючи можливість своїм молодим мешканцям 
продукувати та втілювати власні ідеї, ставатимуть магнітом 
для молодих талантів, які шукають самореалізації. Це 
позитивно вплине на розвиток підприємницьких здібностей 
у дітей та молоді.  

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Проведено щонайменше 15 тренінгів для молоді щодо 
механізмів створення інноваційного продукту. 
Проведено не менше 10 заходів (нетворкінгів, хакатонів) 
для молоді із залученням представників наукових закладів 
та інноваційних підприємств.  

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Запроваджено систему розвитку креативного мислення у 
дітей та молоді.  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення за участю молоді заходів у формі нетворкінгу, 
хакатонів з метою пошуку нових креативних  ідей  
створення інноваційних продуктів. 
Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання 
для проведення учбових заходів. 
Формування навчального простору освоєння креативною 
молоддю інноваційних технологій (програмування, дизайн, 
3D-друк, робототехніка тощо).  
Організація спеціалізованих курсів з питань інноваційної 
діяльності. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
економічного розвитку і торгівлі, департамент освіти і 
науки)  
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13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
Технічні завдання Програми 4 «Сталий розвиток територій 

населених пунктів» 
 

Технічні завдання Напряму 4.1. Розвиток територій в інтересах 
територіальних громад 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання  

3.1. Формування ефективної системи адміністративно-
територіального устрою та завершення реформи місцевого 
самоврядування, а також створення системи органів 
публічної влади, дружньої для людини і не обтяжливої для 
публічних фінансів. 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.1.1. Підтримка розроблення містобудівної документації 
регіонального і місцевого рівня як інструменту 
регулювання планування територій громад та 
довгострокової стратеги планування та забудови населених 
пунктів 

4 Мета технічного завдання Визначення напрямків розвитку населених пунктів 
громади, удосконалення планувальної організації 
територій; 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 
територій громади; 
Вирішення питань екологічної безпеки та санітарного 
благополуччя населення. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Території створених об’єднаних територіальних громад 
(площею 2043,4 кв. км): 
Баришівської, площею 687,9 кв. км; 
Миронівської, площею 166,8 кв. км; 
Циблівської площею 380,7 кв. км; 
Ташанської площею 249,1 кв. км; 
Томашівської площею 163,2 кв. км; 
Богуславської площею 143,3 кв. км; 
Глевахівська площею 40,5 кв. км; 
Ковалівська площею 211,9 кв. км 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Об’єднання територіальних громад змінить межі 
адміністративно-територіальних одиниць області. 
Для забезпечення сталого розвитку новоутворених 
територій громад необхідно розробити містобудівну 
документацію регіонального рівня - Схеми планування 
територій об’єднаних територіальних громад, як 
інструменту регулювання планування територій, рішення 
якої будуть враховані при складанні програм соціально-
економічного розвитку громад та їх населених пунктів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

Забезпечено реалізацію державної політики містобудування 
для територій 8 ОТГ; 
Визначено територіальні ресурси для розвитку 82 
населених пунктів громад; 
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Проведено розрахунки щодо потреб в будівництві об’єктів 
соціальної сфери, обслуговування, культурно-побутового 
призначення, іншої громадської забудови для всіх категорій  
населення (біля 100,0 тис. осіб) вказаних об’єднаних 
територіальних громад; 
 забезпечено санітарне благополуччя населення 82 
населених пунктів. (біля 100,0 тис осіб з перспективою 
збільшення орієнтовно до 130,0 тис. осіб). 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Наявність 8 схем планування території ОТГ визначить: 
 вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого 
розвитку населених пунктів, що мають значний природний 
та історико-культурний потенціал, розвиток туристичних 
функцій із збереженням і припустимим господарським 
використанням об'єктів культурної спадщини; 
 стабілізацію соціально-економічного розвитку з 
урізноманітненням виробничої бази, створення умов для 
самостійної зайнятості населення; 
 визначення територій, розвиток яких потребує державної 
підтримки; 
 розвиток інженерної інфраструктури з модернізацією 
водопровідно-каналізаційного господарства та існуючих 
генеруючих потужностей, будівництвом нових 
екобезпечних виробництв електроенергії, а також розвиток 
нетрадиційної енергетики; 
 раціональне використання земель та територій для 
містобудівних потреб, 
 першочергові заходи з реалізації та обсяги фінансування. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

1 .Виконання інженерно-вишукувальних (топографо-
геодезичних) робіт. 
2. Здійснення проектних робіт з розробки Схем планування 
територій кожної новоствореної територіальної громади та 
відповідних процедур узгодження документації.. 
3. Проведення стратегічної екологічної оцінки та державної 
експертизи містобудівної документації. 
4. Затвердження містобудівної документації. 

10 Період реалізації проєкту 
(роки) 2021-2023 роки 

11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 5500,0 6000,0 5000,0 16500,0 

11.1 державний бюджет: 2000,0 2000,0 1500,0 5500,0 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
2000,0 2000,0 1500,0 5500,0 

11.1.2 інші кошти державного бюджету     

11.2 обласний бюджет 3000,0 3500,0 3000,0 9500,0 
11.3 бюджети громад 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова     
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допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством) 

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
містобудування та архітектури), органи місцевого 
самоврядування, проєктно-вишукувальні організації 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

3.1. Формування ефективної системи адміністративно-
територіального устрою та завершення реформи місцевого 
самоврядування, а також створення системи органів 
публічної влади, дружньої для людини і не обтяжливої для 
публічних фінансів. 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.1.1. Підтримка розроблення містобудівної документації 
регіонального і місцевого рівня як інструменту 
регулювання планування територій громад та 
довгострокової стратеги планування та забудови населених 
пунктів 

4 Мета технічного завдання Забезпечення сталого розвитку населених пунктів та 
екологічної безпеки територій при здійсненні планування 
забудови територій; 
Передбачення соціально, економічно збалансованого 
розвитку, спрямованого на реалізацію економічного і 
туристичного потенціалу, створення повноцінного 
життєвого середовища на основі раціонального 
використання ресурсів технологічного переоснащення і 
реструктуризації підприємств; 
Удосконалення соціальної,  виробничої, транспортної 
комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Території сільських населених пунктів Богуславського 
(Іванківської, Ісайківської, Саварської сільських рад), 
Згурівського (Аркадіївської, Войтівської, Усівської 
сільських рад), Іванківського (Горностайпільської, 
Обуховицької, Феневичівської сільських рад) районів 
області (площа територій - біля 475 км2) 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Відсутність містобудівної документації (або застарілість) 
унеможливлює вирішення питань раціонального 
використання території, визначення функціонального 
визначення територій, їх надання для містобудівних потреб, 
регулювання розселення і забезпечення зайнятості 
населення. Тому для організації сталого розвитку населених 
пунктів,  створення умов реалізації їх потенціалу та 
підготовки пропозицій до програм соціально- економічного 
розвитку відповідної території необхідно розробити 
основний вид містобудівної документації місцевого рівня - 
генеральні плани вказаних населених пунктів. 
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7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

Розроблено генеральні плани 9 населених пунктів, які 
мають потенціал для розвитку туристичної галузі  

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Передбачено планування територій на місцевому рівні та 
прогнозування і напрямки розвитку населених пунктів; 
Визначено території для містобудівних потреб для 
розміщення об ектів житлової, громадської, виробничої 
забудови; 
Визначено економічно збалансований розвиток населен 
пунктів на основі розвитку виробничої, транспортної, 
інженерної інфраструктури; 
Заоезпечено створення робочих місць для збільшення 
зайнятості населення з використанням існуючого 
потенціалу ; 
Забезпечено заходи з охорони культурної спадщини і 
збереження традиційного характеру середовища населених 
пунктів; 
Забезпечено екологічну безпеку територію, збереження та 
раціонального використання природніх ресурсів. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

Збір і підготовка вихідних даних на проектування, 
виконання інженерно-вишукувальних робіт; 
Здійснення проектних робіт з розробки генерального плану 
кожного зі вказаних населених пунктів. 
Затвердження сільськими радами генеральних планів 
населених пунктів. 
Підготовка інвестиційних програм розвитку і розбудови 
населених пунктів. 

10 Період реалізації проєкту (роки) 2021-2023 роки 
 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього у тому числі: 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

11.1 державний бюджет 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 
11.1.1 державний фонд регіонального 

розвитку 
1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 

11.1.2 інші кошти державного бюджету     

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджети громад 300,0 300,0 300,0 900,0 
11.3 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.4 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством) 

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
містобудування та архітектури), органи місцевого 
самоврядування, проєктно-вишукувальні організації 



189 
 

 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент містобудування та архітектури 
облдержадміністрації  

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.4. Розвиток інфраструктури електронних комунікацій 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.1.2. Впровадження автоматизованої системи баз даних 
містобудівного кадастру для забезпечення вільного 
доступу до інформації, сприяння розвитку цифрової 
трансформації (цифровізації) 

4 Мета технічного завдання Забезпечення впровадження передової автоматизованої 
системи баз даних містобудівного кадастру обласного, 
регіонального і місцевого (базового) рівнів; 
Вільний доступ до інформації загального користування за 
допомогою сучасних геоінформаційних систем та засобів 
телекомунікації. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Відсутність відкритих інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру на всіх рівнях не дає можливості 
забезпечити в повному обсязі ефективне управління 
розвитком території, здійснення моніторингу 
містобудівної діяльності та раціональне використання 
земельних ресурсів для містобудівних потреб. Вирішенням 
цих питань є впровадження сучасних передових 
геоінформаційних технологій. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

 Все населення м.Києва і області, інвестори, потенційні 
забудовники матиме доступ до інформації. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено наявність технологічних систем управління 
розвитком територій на регіональному і місцевому рівнях; 
Забезпечено інформаційну підтримку органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, організацій і 
громадян; 
Запроваджено ефективну модель залучення інвестицій. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

Вивчення складових і обсягів інформаційних ресурсів, що 
необхідні для введення до бази даних містобудівного 
кадастру. 
Узагальнення досвіду технічного і технологічного 
забезпечення регіональних баз містобудівних кадастрів. 
Розроблення передових програмних сервісів для 
забезпечення ведення і підтримки регіонального 
містобудівного кадастру. 

10 Період реалізації проєкту 2021-2023 роки 
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(роки) 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 
рік 

2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 6100,0   6100,0 

11.1 державний бюджет: 2100,0   2100,0 
11.1.1  державний фонд регіонального 

розвитку 
2100,0   2100,0 

11.1.2  інші кошти державного 
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 4000,0   4000,0 
11.3 бюджети громад     
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела      
12 Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту: 
Київська обласна державна адміністрація (департамент 
містобудування та архітектури), органи місцевого 
самоврядування, служби містобудівного кадастру 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання  

1.3.4. Розвиток інфраструктури електронних комунікацій  
 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.1.2. Впровадження автоматизованої системи баз даних 
містобудівного кадастру для забезпечення вільного доступу 
до інформації, сприяння розвитку цифрової трансформації 
(цифровізації) 

4 Мета технічного завдання Створення державної системи зберігання та використання 
містобудівної документації. 
Створення прозорих та комфортних умов для отримання 
інформації. 
Ведення та підтримка системи геоінформаційної системи 
містобудівного моніторингу. 
Забезпечення актуальною й достовірною інформацією 
містобудівного, землевпорядного, природоохоронного та 
іншого призначення щодо розвитку території області. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

Відсутність системи спостережень, аналізу реалізації 
містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін 
об’єктів містобудування за результатами містобудівної 
діяльності, які мають проводитись, унеможливлює 
актуалізацію даних містобудівного кадастру, що необхідні 
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для визначення доцільності розроблення або корегування 
відповідної містобудівної документації, врахування під час 
розроблення програм соціально-економічного розвитку, 
забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням 
державних і громадських інтересів. 
 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 

Все населення м. Києва і області, інвестори, потенційні 
забудовники матиме доступ до актуальної і достовірної 
інформації про території Київської області (площа 28,9 тис. 
кв. км) і біля 1000 населених пунктів з наявною 
містобудівною документацією, що дозволить приймати 
більш ефективніші рішення, більш точно прогнозувати і 
моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що 
важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток 
території в цілому. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено моніторинг використання, створення та 
оновлення схем планування  територій районів та 
генеральних планів населених пунктів. 
Забезпечено перехід у цифровий формат та введення до 
бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної 
та топографо-геодезичної інформації, затвердженої 
містобудівної документації, даних про адміністративно-
територіальний устрій і забудову населених пунктів.. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

Формування банку даних профільних наборів 
геопросторових даних містобудівної документації. 
Розроблення спеціалізованої ГІС містобудівного 
моніторингу . 
Ведення та підтримка геопорталу відкритих кадастрових 
даних. 
Ведення та підтримка системи ГІС містобудівного 
моніторингу. 
Забезпечення загальної доступності до матеріалів 
організацій, підприємств, громадських об'єднань і громадян 

10 Період реалізації проєкту 
(роки) 2021-2023 роки 

11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 1550,0 1550,0 1550,0 4650,0 

11.1 державний бюджет: 550,0 550,0 550,0 1650,0 
11.1.1  державний фонд регіонального 

розвитку 550,0 550,0 550,0 1650,0 

11.1.2  інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 
11.3 бюджети громад     
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела      
12 Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту: 
Київська обласна державна адміністрація (департамент 
містобудування та архітектури), органи місцевого 
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самоврядування, служби містобудівного кадастру. 
13 Координатори реалізації проєктів 

у рамках технічного завдання 
Департамент містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.2.4. Протидія кризам на проблемних територіях 
(малозаселені сільські, прикордонні території, 
монофункціональні міста) 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

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

4 Мета технічного завдання Підвищення продуктивності радіоактивно забруднених  
земель, виробництво радіаційно безпечної 
сільськогосподарської продукції на землях забруднених 
радіонуклідами. 

5 Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проєктів за технічним 
завданням 

Об’єднані територіальні громади Поліського, 
Іванківського та Вишгородського районів Київської 
області. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване техічне завдання 

У сільській місцевості на території Полісся проживає до 
30,0% від загальної чисельності населення України. Через 
низький природної родючості дерново-підзолистих ґрунтів 
і складної соціально-економічної ситуації значна частина 
поліських земель, в тому числі і радіоактивно 
забруднених, не використовується в 
сільськогосподарському виробництві. За даними 
департаменту АПР обласної держадміністрації, станом на 
01.01.2019року в Київській області у 
сільськогосподарському виробництві не задіяно понад 116 
тис. га. 
Тому раціональне використання радіаційно забруднених 
земель має здійснюватися відповідно до агроекологічної 
угруповання земель з урахуванням генетичних 
властивостей ґрунтів, щільності забруднення 
радіонуклідами, інтенсивності їх міграції в системі «грунт-
рослина» і біологічних особливостей оброблюваних 
сільськогосподарських культур. Важливе значення в цьому 
відношенні має відновлення родючості грунтів, які 
передбачається повернути до господарського 
використання, що забезпечить не тільки високу 
продуктивність агроекосистем, а й гарантувати отримання 
якісної і радіаціно безпечної продукції. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Проведено радіологічне обстеження 12,5 тис. га земель, що 
не використовуються у сільськогосподарському 
виробництві 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення продуктивності ґрунтів і врожайності 
сільськогосподарських культур на 30-40%.  
Підвищення рівня зайнятосі місцевого населення, 
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відрахування коштів на розвиток інфраструктури та 
вирішення нагальних екологічних проблем. 
 

9 Основні заходи технічного 
завдання 
 

Радіологічне обстеження земель. 
Розробка заходів з підвищення продуктивності земель і 
контрзаходів по зниженню переходу радіонуклідів у 
сільгосппродукцію. 
Контроль якості продукції. 

10 Період реалізації проєкту 
(роки) 2021-2023 роки 

11 Орієнтовний обсяг 
фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 
рік 

2022  
рік 

2023 
 рік 

Усього 

 Усього, у тому числі: 1800,0 1500,0 950,0 4250,0 

11.1 державний бюджет 1200,0 800,0 500,0 2500,0 
11.1.1  державний фонд регіонального 

розвитку 
1200,0 800,0 500,0 2500,0 

11.1.2  інші кошти державного 
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 500,0 600,0 400,0 1500,0 
11.3 бюджети громад 100,0 100,0 50,0 250,0 
11.4 власні кошти підприємств та 

організацій     

11.5 інші джерела      
12 Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту: 
Київська обласна державна адміністрація (департамент 
агропромислового розвитку)  
Компанія ООО «Basic Ingredients» (Україна) у рамках 
партнерства.Національна академія наук України у рамках 
партнерства; Інноваційний індустріальний Бізнес – парк 
«Славутич» у рамках партнерства, компанії «GEA» 
(Німеччина), «DeDietrich process systems» (Німеччина), 
«KAHL» (Німеччина) у рамках реалізації проєкту. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент агропромислового розвистку 
облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.1. Розвиток транспортної інфраструктури та поштових 
послуг  
 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.1.4. Розвиток міжрегіонального та транскордонного 
співробітництва 

4 Мета та завдання проєкту Сприяння зростанню економічного потенціалу, розвитку 
туристичної галузі, поглибленню міжнародних зв’язків, 
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активізації торговельних відносин як Київської області, так 
і України в цілому. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Україна та Республіка Білорусь 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Наразі в існуючому пункті пропуску відсутня необхідна 
інфраструктура, що забезпечує умови для митно-
прикордонного контролю вантажів, транспортних засобів 
та громадян, зона сервісного обслуговування. Найближчий 
пункт пропуску «Виступовичі» знаходиться на відстані 80 
км і згідно з інформацією від Житомирської митниці 
Державної фіскальної служби є перевантаженим.. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

Понад 120 тис. автомобілів перетнуть пункт пропуску 
«Вільча – Олександрівка», розташований на найкоротшому 
автошляху між м. Мінськ (Республіка Білорусь) та м. Київ 
(Україна), на автодорозі Т1035, який логістично має значні 
переваги над іншими функціонуючими пунктами пропуску 
на цьому напряму  

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Збільшено майже у два рази пасажиропоток через 
оновлений пункт пропуску «Вільча-Олександрівка», 
продуктивно використано транзитний потенціал 
прикордонних регіонів, суттєво покращено транспортну 
доступність, створено принципово нові можливості для 
розвитку громад.  

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Підготовка технічного завдання, відведення земельної 
ділянки, будівництво, зміна статусу пункту пропуску 
«Вільча-Олександрівка» з міждержавного на міжнародний. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн  

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 5000,0 15000,0 15000,0 35000,0 
11.1 державний бюджет: 5000,0 15000,0 15000,0 35000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 5000,0 15000,0 15000,0 

 
35000,0 

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Державна податкова служба України, Київська 
облдержадміністрація, Державне агентство з управління 
зоною відчуження, Адміністрація Державної прикордонної 
служби України, Житомирська митниця, Чорнобильський 
радіаційно-екологічний біосферний заповідник 



195 
 

 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

 
Технічні завдання Напряму 4.2. Розвиток дорожньої та транспортної 

інфраструктури регіону 
 

1 Номер і назва технічного 
завдання 

4.2.1.1. Розвиток автомобільних доріг Київської області 

2 Номер і назва завдання  Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічного 
завдання  

1.3.1. Розвиток транспортної інфраструктури та поштових 
послуг 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.2.1. Розвиток мережі автомобільних доріг 

4 Мета технічного завдання Відновлення і розвиток автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення для інтеграції їх до 
європейської транспортної системи та підвищення на них 
рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямоване технічне завдання 

Стан автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення та штучних споруд на них не 
забезпечує повною мірою швидке, комфортне, економічне 
та безпечне перевезення пасажирів і вантажів, створює 
соціальну напругу в суспільстві, знижує 
конкурентоздатність вітчизняної економіки, ставить під 
загрозу подальший соціально-економічний розвиток 
Київської області. 

7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 130 км 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення;  
- проведено капітальний ремонт 263 км вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах; 
- здійснено модернізацію 22,8 км вуличного освітлення ;  
-створено 165 сучасних зупинок громадського транспорту;  
-створено 10 площадок вагового контролю 
великовантажних транспортних засобів;  
- проведено ремонт 18 штучних споруд на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого значення. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено швидке, комфортне, економічне та безпечне 
пересування для всіх  учасників дорожнього руху, 
Встановлено ваговий контроль великовантажних 
транспортних засобів. 
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9 Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення видатків з різних джерел на проведення робіт, 
пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і 
утриманням автомобільних доріг; 
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення; 
Поточний ремонт автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення; 
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення; 
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах; 
Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах; 
Влаштування місць здійснення габаритно-вагового 
контролю на автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення. 

10 Період реалізації проєкту, роки 2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 1040340,8 1098839,1 959846,6 3099026,5 
11.1 державний бюджет: 872207,5 922855,6 917046,6 2712109,7 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного бюджету 872207,5 922855,6 917046,6 2712109,7 
11.2 обласний бюджет 37000,0 40000,0 28000,0 105000,0 
11.3 бюджет громади 131133,3 135983,5 14800,0 281916,8 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київської обласної державної адміністрації (департамент 
регіонального розвитку), органи місцевого 
самоврядування. 
 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації 
 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
4.2.1.2 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення Київської 
області  

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
3регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.1. Розвиток транспортної інфраструктури та поштових 
послуг 
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3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.2.1. Розвиток мережі автомобільних доріг 

4 Мета технічного завдання Забезпечення реалізації заходів щодо утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення Київської області та забезпечення їх належного 
транспортного-експлуатаційного стану 
 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 

За оцінками експертів Світового економічного форуму 
Україна займає 132 місце за рівнем розвитку автомобільних 
доріг. 
Такий стан не забезпечує швидке, комфортне, економічне та 
безпечне перевезення пасажирів і вантажів, знижує 
конкурентоздатність вітчизняної економіки, ставить під 
загрозу соціально-економічний розвиток Київської області. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 

- поточний дрібний ремонт та належне утримання 6375,5 км 
доріг; 
- нанесення просторових координат автомобільних доріг 847 
шт.; 
- паспортизація 847 шт. доріг; 
-паспортизація штучних споруд 277 шт.; 
-землевідведення під автомобільними дорогами, отримання 
державних актів 847 шт.; 
- створення автоматизованої системи управління 
автомобільними дорогами(геоінформаційна система) – 1 
шт.; 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Належне експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, паспортизація 
доріг, штучних споруд на них, створення автоматизованої 
системи управління дорогами, землевідведення, нанесення 
просторових координат. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Перелік робіт з експлуатаційного утримання автомобільних, 
що регулюються СОУ 42.1-37641918-105:2013 
«Класифікація робіт з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування» 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки: 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 220000,0 233963,9 229386,6 683350,5 
11.1 державний бюджет: 220000,0 233963,9 229386,6 683350,5 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 220000,0 233963,9 229386,6 683350,5 

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і     
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організацій 
11.5 інші джерела (гранти, фінансова 

допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
регіонального розвитку)  

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток інженерної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.2.2 Розвиток інженерної, логістичної,  дорожньо-
транспортної інфраструктури та модернізація публічного 
простору 

4 Мета технічного завдання Реалізація проектних ідей має на меті: 
- створення умов для майбутньої ефективної роботи 
транспорту; 
- покращення зручності та якості обслуговування 
пасажирів. 
Завданням проекту є: 
- реалізація проекту "Капітальний ремонт шляхопроводу 
через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари 
Київської області", покращить умови місцевого сполучення 
транспорту, зручність та якість обслуговування пасажирів, 
підвищить рівень безпеки дорожнього руху та якість 
транспортного сполучення між містами та районами 
області. 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київської області 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Необхідність капітального ремонту існуючого 
шляхопроводу викликана повністю зруйнованими 
деформаційними швами, що стало причиною руйнування 
захисного шару опор, опорних частин, опорних ділянок 
балок прогонової будови, невідповідністю сучасним 
нормам умов безпеки руху автотранспорту та пішоходів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Введено в дію щляхопровід над залізничними коліями та 
водовідвідним колектором довжиною  318 п.м 
 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено безпечні умови для залізничного сполучення 
через м.Бровари; 
- створено безпечний переїзд через залізничні колії для 
автотранспорту;  
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- покращено транспортне сполучення масиву «Торгмаш» з 
центральною частиною міста Бровари;  
- спрощено виїзд транзитного автотранспорту на окружну 
дорогу;  
- створено комфортні умови для мешканців міста. 
 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

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

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2022 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 
рік 

2022 
рік 

2023 
рік 

Усього 

 Усього, у тому числі: 31668,3 31668,3  63336,6 
11.1 державний бюджет:     
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 
    

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет 22167,8 22167,8  44335,6 
11.3 бюджет громади 9500,5 9500,5  19001,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
регіонального розвитку) 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку облдержаміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.1. Розвиток транспортної інфраструктури та поштових 
послуг 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.2.2. Розвиток інженерної, логістичної,  дорожньо-
транспортної інфраструктури та модернізація публічного 
простору 

4 Мета технічного завдання Модернізація транспортної інфраструктури Київської 
області на основі формування транспортно-логістичного 
кластеру 

5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 
 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 

На даний час ефективний економічний розвиток Київської 
області гальмується через сукупність ключових бар'єрів, які 
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завдання 
 

умовно можна розподілити за такими групами: політичні, 
які стосуються нестабільної політичної ситуації в країні; 
інституційні, до яких належать недосконала законодавча та 
нормативно-правова база, відсутність регіональної 
програми і стратегії розвитку транспортно-логістичного 
кластеру; інвестиційно-фінансові, які охоплюють 
недостатній обсяг фінансування транспортної галузі через 
неефективну реалізацію механізму публічно-приватного 
партнерства; обмеженість інструментів для приватного 
інвестування в об’єкти логістичної інфраструктури;  
інфраструктурні, зумовлені значними порушеннями 
існуючих об’єктів логістичної інфраструктури; екологічні, 
які стосуються недостатнього застосування концепції 
«зеленої» логістики у транспортній сфері; інформаційні 
внаслідок недостатнього використання інформаційно-
комунікаційних технологій та інструментів цифрової 
логістики; логістичні через недостатньо ефективну 
організацію логістичної діяльності; зниження рівня 
обслуговування та якості транспортно-логістичних послуг. 
Для усунення вищевказаних бар’єрів доцільно створити 
транспортно-логістичний кластер як дієву форму 
партнерства підприємницьких структур, наукових установ, 
вищих навчальних закладів, інституцій транспортно-
логістичної інфраструктури та органів влади з метою 
трансформації транспортної системи Київської області. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

Щорічне зростання: 
- довжини автомобільних доріг загального користування 
(тис. км) на 3,6%;  
- автомобільних доріг загального користування з твердим 
покриттям (км) на 1%;  
-  щільності автомобільних доріг загального користування з 
твердим покриттям (км на 1 тис. км2 території області) на 
2%;  
- середньодобової продуктивності локомотива (тис. ткм 
брутто) Південно-Західної залізниці на 2,4%;  
- середньодобової продуктивності вантажного вагону (ткм 
нетто) на 17,5%;  
- середньої дільничної швидкості руху вантажного поїзда 
(км за годину) на 1%; 
-  рівня логістичного обслуговування споживачів послуг на 
3%;  
- питомої ваги обсягу прямих інвестицій у транспортну 
сферу й логістику в загальному обсязі прямих інвестицій за 
всіма видами економічної діяльності області на 2%;  
- частки капітальних інвестицій у сфері транспорту й 
складського господарства в загальному обсязі капітальних 
інвестицій за всіма видами економічної діяльності області 
на 3%. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Підвищення рівня інвестиційної привабливості територій 
області.  
Збільшення надходжень до бюджетів (обласного, місцевих) 
за рахунок формування якісно нової моделі регіональної 
економіки, зміцнення конкурентних переваг області й  
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підвищення економічної спроможності територіальних 
громад в умовах децентралізації. 
Щорічне збільшення обсягів вантажоперевезень 
залізничним транспортом на 5% і вантажообігу Південно-
Західної залізниці на 2%; щорічне зростання обсягів 
перевезення вантажів автомобільним транспортом на 6% і 
вантажообігу автомобільного транспорту на 16%; зниження 
витрат на організацію логістичної діяльності на 12% через 
зменшення транспортної складової у вартості послуг на 7%; 
скорочення середнього простою вагона під однією 
вантажною операцією Південно-Західної залізниці (годин) 
на 25%; забезпечення сприятливих інституційних умов 
функціонування ринку логістичних послуг; удосконалення 
технології перевезень з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової 
логістики. 
Щорічне зростання середньооблікової кількості працівників 
у сфері транспорту й складського господарства на 1,5%, у 
тому числі у сфері наземного й трубопровідного, водного, 
авіаційного транспорту – на 1%; створення нових робочих 
місць і зростання рівня зайнятості (наприклад, як показує 
передовий європейський досвід, у 33,3% компаній, що 
працюють у межах кластерів, спостерігається тенденція 
стабільного зростання рівня зайнятості); поліпшення умов 
праці працівників, зайнятих у сфері транспорту і 
складського господарства; зменшення рівня дорожньо-
транспортних пригод. 
Забезпечення практично повної декарбонізації міської 
логістики; зниження викидів парникових газів від 
транспорту за рахунок оптимізації транспортних потоків; 
збільшення частки електро- та екологічно чистих видів 
транспорту; зростання рівня екологічної безпеки. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Організація науково-методичного супровіду (розробка 
науково-методичних рекомендацій) формування Концепції 
модернізації транспортної інфраструктури Київської 
області шляхом створення  транспортно-логістичного 
кластеру як «ядра» оновленої транспортної системи. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.1 державний бюджет: 500,0 500,0 500,0 1500,0 
11.1.1   державний фонд регіонального          

розвитку 500,0 500,0 500,0 1500,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади     
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова     
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допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (департамент 
регіонального розвитку), Південно-західна залізниця, 
наукові установи НАН України,  міжнародні організації, 
громадська організація «Академія економічних наук 
України» та інші громадські організації. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
4.2.2.3. Заміна та встановлення вуличного освітлення на 
енергоефективне та диспетчеризація 

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.2. Розвиток інженерної інфраструктури 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.2.2. Розвиток інженерної, логістичної,  дорожньо-
транспортної інфраструктури та модернізація публічного 
простору 

4 Мета та завдання проєкту Надання більш якісних та дешевих послуг населенню в 
освітленні громади з використанням інноваційних 
технологій в сфері зовнішнього освітлення, покращення 
благоустрою громади, оснащення мережі зовнішнього 
освітлення устаткуванням із використанням технологій 
енергозбереження та ресурсозбереження, що забезпечує 
економію коштів місцевого бюджету, модернізацію 
електромереж зовнішнього освітлення громади, зменшення 
травматизму населення громади в умовах аварійного стану 
доріг, поганої видимості в зв’язку з погодними умовами, 
ожеледицею, тощо та покращення соціально-економічних 
умов. 
Завданнями проекту є перехід на новий рівень 
раціонального використання електроенергії за допомогою 
інноваційних LED технологій, який передбачає: 
- впровадження енергоощадних джерел світла; 
- зведення до мінімуму встановленої потужності 
освітлювальних установок; 
- забезпечення на дорогах, провулках, проїздах  
освітлювальних параметрів, які відповідають вимогам 
Правил, за рахунок забезпечення горіння 99% світлоточок з 
відповідними світлотехнічними характеристиками; 
- освітлення вулиць сприятиме попередженню різних 
нещасних випадків, а також створюватиме комфортніші 
умови пересування для пішоходів; 
- покращення екологічного стану у регіоні (відпаде потреба 
утилізації ртутних ламп); 
- досягнення економічного ефекту з метою 
енергозбереження; 
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5 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Зовнішнє освітлення у більшості населених пунктів не 
відповідає вимогам «Правил улаштування 
електроустановок», а подекуди вуличне освітлення 
відсутнє. Існуюче обладнання споживає значно більше 
електроенергії у порівнянні з сучасними технологіями. Це 
спричиняє до нещасних випадків на дорогах, перевищенню 
витрат енергоресурсів. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проєктів на 
виконання технічного завдання 
 

- споживання електроенергії та бюджетні витрати на оплату 
вуличного освітлення в районі реконструкції зменшилося у 
2,6 рази; 
- замінено існуючі та встановлено додаткові 
енергозберігаючих джерел світла (загалом 3023 шт.) з 
системою вимірювання та диспетчеризації в м. Тетіїв; 
- замінено лампи з невисокою світловіддачею (типу КЛЛ - 
609 шт.) на такі, що мають більш високу світловіддачу в 
населених пунктах громади; 
- встановлено 492 LED світильників, на окремих вулицях 
населених пунктів громади в яких відсутнє освітлення. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проєктів на виконання 
технічного завдання 

Створено безпечні та сприятливі умов пересування в 
громаді, в тому числі для осіб похилого віку, людей з 
інвалідністю; 
підвищено якість вуличного освітлення, громади; 
підвищено якість життя населення громади. 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

- Заміна  світильників на основі ламп розжарювання, ДРЛ, 
ДНАТ на світильники  на основі LED технологій; 
- заміна голих проводів на самонесучий ізольований провід 
з монтажною арматурою; 
- часткова заміна опор, кронштейнів; 
- реконструкція системи управління освітленням. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2022 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 500,0 25000,0  25500,0 
11.1 державний бюджет:  12500,0  12500,0 

11.1.1   державний фонд регіонального          
розвитку 

 12500,0  12 500,0 

11.1.2   інші кошти державного     
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет  10500,0  10500,0 
11.3 бюджет громади 500,0 2000,0  2500,0 

11.4 власні кошти підприємств і 
організацій 

    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники Київська обласна державна адміністрація (департамент 
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реалізації проєкту: регіонального розвитку), органи місцевого самоврядування, 
енерго-сервісні компанії. 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

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

2 Номер і назва завдання  
Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому 
відповідає технічного завдання  

1.3.1. Розвиток транспортної інфраструктури та поштових 
послуг 

3 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає технічне 
завдання 

4.2.4. Сприяння розвитку термінальної інфраструктури 
аеропортів 

4 Мета технічного завдання Створення транзитного та логістично-транспортного вузла 
на базі діючого Комунального підприємства 
Білоцерківської міської ради "Білоцерківський вантажний 
авіаційний комплекс". 

5 Територія, на яку проект матиме 
вплив 

Місто Біла Церква, Фурсівська ОТГ, Білоцерківський 
район, Україна 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямоване технічне 
завдання 
 

Відсутність центру з технічного обслуговування Боїнгів та 
Аербасів на території України та більшості сусідніх країн. 
Існує нагальна потреба у створенні авіаційного пункту 
пропуску для розширення обсягів авіаперевезень. 
Для технічного обслуговування закордонні літаки 
вимушені здійснювати проміжну посадку для проходження 
прикордонних та митних процедур в інших аеропортах 
України 
Відсутність міжнародного пункту пропуску для прийому 
закордонних літаків для обслуговування. 

7 Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного завдання 
 

Перевезено вантажів - не менше ніж 10,0 тис. тон за рік. 
Виконано одиниць технічного обслуговування Центром 
ТОіР - не менше ніж 100 за рік, з них обслуговування 
Боїнгів та Аербасів – біля 10%. 
Створено понад 300 додаткових робочих місць. 

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

Забезпечено розвиток транспортної інфраструктури 
регіону. 
Розширено транспортне сполучення для здійснення 
пасажирських та вантажних перевезень. 
Створено умови для надання послуг з технічного 
обслуговування літаків 
Створено можливості для надання послуг іноземним 
авіакомпаніям 
Поліпшено соціально-економічне становище міста та 
регіону. 
Залучено іноземні інвестиції та покращено бізнес-клімат. 
Збільшено відрахування до бюджетів різних рівнів. 



205 
 

 

9 Основні заходи технічного 
завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Проведення реконструкції аеродрому. 
Будівництво перону, мультимодального вантажно-
логістичного комплексу та вантажного терміналу. 
Будівництво спеціальних будівель та споруд для ведення 
аеропортової діяльності. 
Встановлення радіотехнічного обладнання, засобів посадки 
та світло-сигнальної системи. 
Створення системи водовідведення, очисних споруд; 
Встановлення огорожі, сигналізації. 
Придбання техніки та обладнання для утримання злітно-
посадкової смуги. 
Будівництво нових ангарів для центру техобслуговування ПС 
Збільшено кількісний штат працівників авіаційної та 
авіаремонтної галузі та ін. фахівців, які забезпечуватимуть 
роботу міжнародного аеропорту. Проведено навчання 
профільних служб та фахівців. 
Модернізація мультимодальної інфраструктури на основі 
аеропорту Біла Церква. 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 50000,0 50000,0 25000,0 125000,0 
11.1 державний бюджет: 45000,0 45000,0 20 000,0 110000,0 
11.1.1   державний фонд регіонального 

розвитку 45000,0 45000,0 20000,0 110000,0 

11.1.2   інші кошти державного 
бюджету 

    

11.2 обласний бюджет     
11.3 бюджет громади 4000,0 4000,0 4000,0 12000,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, 
ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
інфраструктури), ПАТ “Українська залізниця”, Міжнародна 
компанія "Заммлер", ТОВ "Прогресстех-Україна", 
авіакомпанії, авіапідприємства, органи місцевого 
самоврядування 

13 Координатори реалізації проєктів 
у рамках технічного завдання 

Управління інфраструктури облдержадміністрації 

 
1 Номер і назва технічного 

завдання 
4.2.5.1.  Організація екологічно чистого транспорту на 
території Київської області 

2 Номер і назва завдання  Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічного 

1.3.1 Розвиток транспортної інфраструктури та поштових 
послуг 
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завдання  
3 Номер і назва завдання регіональної 

стратегії розвитку, якому відповідає 
технічне завдання 

4.2.5. Впровадження екологічно чистих видів транспорту 

4 Мета та завдання проекту Забезпечення регулярного, систематичного автобусного 
сполучення між населеними пунктами Київської області 

5 Територія, на яку проект матиме 
вплив 

Київська область 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямоване технічне завдання 
 

Відсутність електротранспорту на автобусних маршрутах 
Київської області. 
Недосконала автобусна мережа області. 
Відсутність або нерегулярність транспортного 
сполучення віддалених сільських населених пунктів з 
районними центрами, центрами ОТГ 
Відмова приватними перевізниками у пільговому 
перевезенні громадян, які мають на це право. 
Зависока вартість перевезення пасажирів. 

7 Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

- Запуск електроавтобусів на 3 автобусних 
маршрутах Київської області. 
- Закупівля 12 електроавтобусів щорічно  

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання 

- Розширено маршрутну мережу області. 
- Забезпечено більш комфортне пересування 
населення Київської області 
- Зменшено вартість перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах. 
- Покращено екологічний стан регіону. 
- Створено нові робочі місця. 

9 Основні заходи технічного завдання 1. Створення комунального підприємства. 
2. Проведення тендерів на закупівлю 
електроавтобусів. 
3. Випуск електроавтобусів на маршрути Київської 
області 

10 Період реалізації проєкту, роки  2021-2023 роки 
11 Орієнтовний обсяг 

фінансування технічного 
завдання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 Усього, у тому числі: 120700,0 120700,0 120700,0 362100,0 
11.1 державний бюджет: 59100,0 59100,0 59100,0 177300,0 

11.1.1   державний фонд регіонального 
розвитку 

59100,0 59100,0 59100,0 177300,0 

11.1.2   інші кошти державного бюджету     
11.2 обласний бюджет 59100,0 59100,0 59100,0 177300,0 
11.3 бюджет громади 2500,0 2500,0 2500,0 7500,0 
11.4 власні кошти підприємств і 

організацій 
    

11.5 інші джерела (гранти, фінансова 
допомога  бізнес-партнерів, ресурси 
міжнародних фінансових організацій, 
інші джерела, не заборонені 
законодавством)  
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12 Ключові потенційні учасники 
реалізації проєкту: 

Київська обласна державна адміністрація (управління 
інфраструктури), органи місцевого самоврядування,  

13 Координатори реалізації проєктів у 
рамках технічного завдання 

Управління інфраструктури облдержадміністрації 
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5. Система моніторингу та оцінки результативності виконання Плану 

заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області 
на 2021-2023 роки 

 
Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії розвитку 

Київської області на 2021-2027 роки (далі – Стратегія) та Плану заходів з її 
реалізації у 2021-2023 роках (далі – План заходів) проводиться обласною 
державною адміністрацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів» (із змінами) та наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 
розвитку та планів заходів з їх реалізації» (зі змінами) з метою аналізу 
досягнення цілей, завдань Стратегії та їх впливу на соціально-економічний 
розвиток області.  

Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації Стратегії та 
Плану заходів здійснюється облдержадміністрацією на підставі звітів 
відповідальних за виконання технічних завдань на проєкти регіонального 
розвитку, визначених Планом заходів. Воно передбачає: 

- підготовку щокварталу звіту про результати реалізації технічних завдань 
на проєкти регіонального розвитку, визначених Планом заходів, за 
відповідний період; 

- підготовку щороку підсумкового звіту про результати проведення 
моніторингу виконання Плану заходів за відповідний період. 

Підсумковий звіт складається на основі даних оперативних звітів та 
порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки 
результативності виконання Плану заходів з їх прогнозованим значенням. Звіт 
з оцінки результативності складається на основі даних звіту про результати 
моніторингу і передбачає оцінку досягнення цілей Стратегії шляхом 
порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки 
результативності виконання Плану заходів з їх прогнозованим значенням у 
відповідному періоді. 

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають 
оприлюдненню на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації. 

Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації 
плану заходів з реалізації Стратегії та Плану заходів подаються обласною 
державною адміністрацією на затвердження обласній раді в установленому 
порядку. 

Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності 
реалізації Стратегії та Плану заходів подаються обласною державною 
адміністрацією Мінрегіону України. 
 

 



209 
 

 

Індикатори для оцінки результативності виконання 
Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку 

Київської області на 2021-2027 роки 
 

Індикатори 2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

прогноз 

2021 
рік 

прогноз 

2022 
рік 

прогноз 

2023  
рік 

прогноз 
ПРОГРАМА 1. Розвиток людського потенціалу, наближення якості життя 

до європейських стандартів 
Кількість створених місць у дитячих 
дошкільних закладах, од  3025 3370 2220 2350 2400 2500 

Кількість дітей у дитячих дошкільних закладах 
на кінець року, тис.осіб 74,0 73,1 73,1 73.2 73,2 73,3 

Кількість діючих опорних шкіл на початок 
навчального року, од 40 50 60 65 70 75 

Кількість учнів, які навчаються у діючих 
опорних школах на початок навчального року, 
тис.осіб 

15,0 18,9 21,2 23,5 24,6 25,7 

Кількість створених  навчально-практичних 
центрів за галузевим спрямуванням на початок 
навчального року, од. 

5 8 11 15 19 21 

Кількість створених Центрів освіти дорослих, 
од 2 4 6 7 8 10 

Кількість закладів професійної  освіти, в яких 
запроваджена дуальна форма навчання на 
початок навчального року, од. 

9 11 13 15 16 17 

Кількість функціонуючих  закладів позашкільної 
освіти, од 73 80 82 83 84 85 

Рівень укомплектованості лікарями 
лікувальних закладів, % 80,1 79,8 82,0 84,0 88,0 90,0 

Рівень оснащення лікувальних закладів 
сучасним медичним обладнанням, % 45 45 50 55 58 60 

Рівень оснащення бригад екстреної медичної 
допомоги  сучасним медичним обладнанням, 
% 

35 40 45 50 55 60 

Кількість діючих на території області 
спортивних споруд на кінець року, од. 2210 2230 2250 2270 2290 2310 

Кількість осіб, які отримують можливість 
відвідування спортивних споруд та регулярних 
занять фізичною культурою та спортом 
протягом року, тис. осіб 

204,2 294,1 308,7 323,3 337,9 352,5 

Кількість відремонтованих приміщень закладів 
культури, од 14 18 20 22 24 26 

Кількість публічних бібліотек, в яких  
забезпечено доступ до Інтернету, од. 203 205 230 260 300 350 

Кількість паспортизованих об’єктів культурної 
спадщини, од. 60 80 100 200 300 400 

Кількість населення, забезпеченого якісним 
водопостачанням та водовідведенням, тис.осіб 1416,7 1416,9 1417,1 1417,3 1417,5 1417,7 

Кількість укладених ЕСКО-контрактів у 
закладах бюджетної сфери, од. 16 9 10 12 14 15 
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Кількість відремонтованих та модернізованих 
водопровідно-каналізаційних мереж, км 154,7 156,0 157,3 158,6 159,9 161,2 

Кількість об’єктів бюджетної сфери, на яких 
проведено комплексну термодернізацію, од 58 51 63 70 74 80 

Кількість діючих молодіжних центрів на кінець 
року,од. 3 4 6 8 10 12 

Частка дітей, які виховуються у сімейних 
формах виховання, у загальній кількості дітей, 
що залишилися без батьківського піклування, 
% 

92 94,7 95 96 97 97 

Частка дітей, які охоплені послугами 
оздоровлення та відпочинку, у загальній 
кількості дітей, що потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, % 

42 49,9 52 55 60 60 

Кількість сімей, що перебувають у складних 
життєвих обставинах, які забезпечено 
соціальним супроводом  

35 119 120 140 150 200 

Рівень охоплення соціальними послугами осіб, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах, територіальними центрами 
соціального обслуговування, % до загальної 
кількості таких осіб 

93,8 95,3 96,0 96,0 96,0 96,0 

Кількість створених центрів надання 
адміністративних послуг в об‘єднаних 
територіальних громадах, од. 

4 3 5 6 7 7 

Кількість створених веб-сайтів центрів надання 
адміністративних послуг, од. 2 4 5 6 7 7 

Кількість створених центрів безпеки 
(підрозділів місцевої пожежної охорони), од. - - 1 5 4 7 

Кількість відеокамер, встановлених на дорогах 
державного значення, од. 180 - 120 100 100 100 

Кількість відеокамер, встановлених на дорогах  
місцевого значення, од. 230 410 1100 1100 1100 1100 

Кількість встановлених серверів  розподіленої 
системи для зберігання та обробки інформації на 
локальному рівні і в регіональному 
телекомунікаційному центрі, од. 

31 119 100 100 100 100 

Кількість сімей у сільській місцевості, які 
поліпшили житлово-побутові умови за програмою 
індивідуального житлового будівництва на селі, од. 

39 63 22 329 329 330 

Кількість встановлених автоматизованих 
стаціонарних постів моніторингу 
атмосферного повітря, од 

9 3 4 4 3 3 

Створено нових територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, од 12 6 10 7 8 10 

ПРОГРАМА 2. Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону 

Індекс фізичного обсягу валового 
регіонального продукту (у цінах попереднього 
року), % 
 

106,5 105,8* 106,1 105,9 106,3 106,1 

Індекс промислового виробництва, % 102,0 98,2 100,1 102,0 102,9 103,5 
Обсяги продукції сільського господарства, млрд 
грн 

18,0 17,4 17,9 18,0 18,1 18,3 



211 
 

 

Кількість реалізованих інвестиційних проєктів 
в аграрній галузі, од. 8 10 12 14 16 18 

Індекс обсягу виробництва продукції 
рослинництва, % 131,1 93,6 95,1 97,3 98,5 100,0 

Індекс обсягу виробництва продукції 
тваринництва, % 104,0 95,1 96,8 98,3 99,7 102,1 

Кількість створених нових робочих місць, 
тис.од. 31,9 32,8* 33,4 33,9 34,3 34,9 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, 
грн 9097 11003 12631 14083 15236 16018 

за статтю:       
- жінок 7916 9235* 12176 12918 14962 15850 
- чоловіків 10297 12140* 13841 14832 15441 16216 
Рівень зайнятості працездатного населення, %: 68,8 70,3* 71,8 72,9 74,8 75,4 
за статтю:       
- жінок 63,9 66,2* 68,4 70,4 72,8 74,9 
- чоловіків 74,0 74,6* 74,8 75,0 75,2 75,4 
Рівень безробіття працездатного населення, %: 6,4 5,9* 5,8 5,7 5,5 5,4 
за статтю:       
- жінок 6,5 6,1* 6,0 5,8 5,6 5,4 
- чоловіків 6,4 5,9* 5,6 5,6 5,4 5,3 
Кількість малих і середніх підприємств, тис. 
од. 20,0 20,1* 20,2 20,4 20,6 20,8 

Кількість найманих працівників на малих та 
середніх підприємствах, тис. осіб 248,6 249,9* 250,7 251,1 251,3 251,7 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-
підприємців, тис. осіб 98,1 99,9 100,8 101,7 102,6 103,4 

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх 
рівнів, одержаних від діяльності малого та 
середнього підприємництва, млрд грн  

16,8 20,9 21,1 23,4 26,2 28,4 

Частка податкових надходжень до бюджетів 
усіх рівнів від діяльності малого та середнього 
підприємництва, % 

71,3 71,1 72,1 72,9 73,6 74,1 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва, од. 427 436 448 456 461 470 

Обсяги експорту товарів, млн.дол США 1856,3 1980,5* 2167,1 2344,8 2553,5 2784,3 
Обсяги капітальних інвестицій, млрд грн 37,5 38,9* 43,4 46,1 49,5 52,3 
Обсяги прямих іноземних інвестицій, залучених 
в економіку області на кінець року, млн.дол 
США 

1591,6 1680,2* 1740,6 1802,3 1865,8 1923,7 

Кількість туристів, які відвідали Київську 
область, тис.осіб 374,9 392,6* 436,6 480,2 536,2 574,5 

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

Кількість інноваційно-активних підприємств 
області, од. 44 49* 53 57 65 74 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
млн грн 840,4 930,2* 996,0 1024,0 1067,4 1128,0 

ПРОГРАМА 4. Сталий розвиток територій населених пунктів і громад 

Кількість ОТГ, які розробили (затвердили) 
схеми планування території, од.  5 - 4 3 8 7 
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Кількість населених пунктів, які розробили 
(затвердили) генеральні плани, од 68 63 65 65 66 68 

Проведено роботи з будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, км 

70 22 79,3 43 43 44 

Загальна протяжність вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах, на 
яких проведено капітальний ремонт 
дорожнього покриття, кв.м 

145,1 217,25 420,8 526,0 526,0 526,0 

Здійснено модернізацію вуличного освітлення, 
км 2,8 3,4- 4,1 7,6 7,6 7,6 

Обсяги перевезень вантажів підприємствами 
автомобільного транспорту, тис. т 8224,6 9904,3 11012,1 12026,3 13224,1 14117,6 

Вантажооборот підприємств автомобільного 
транспорту, млн ткм 1917,1 2275,8 2544,3 2796,2 2901,4 3054,1 

Обсяги перевезень пасажирів підприємствами 
автомобільного транспорту, тис. осіб 83,9 77,1 66,8 68,4 69,8 70,5 

Пасажирооборот підприємств автомобільного 
транспорту, млн пас. км 2645,5 2189,3 1842,1 1918,3 1954,6 1991,8 

Кількість закуплених електроавтобусів, од. - - - 12 12 12 
 
* - очікувані дані 

 


