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Перелік скорочень 
 
АРР – агенція регіонального розвитку. 
АТО – адміністративно-територіальна одиниця. 
ВВП – валовий внутрішній продукт. 
ВРП – валовий регіональний продукт. 
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад. 
ДПП – державно-приватне партнерство. 
ЄС – Європейський Союз. 
ЖКГ – житлово-комунальне господарство. 
ЗУ – Закон України. 
ЛА – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 
МіО – моніторинг і оцінка. 
МСБ – малий та середній бізнес. 
МТД – міжнародна технічна допомога. 
НУО – неурядова організація. 
ОДА – обласна державна адміністрація. 
ОМС – органи місцевого самоврядування. 
ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади. 
РДА – районна державна адміністрація. 
СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 
ТЕО – техніко-економічне обґрунтування. 
ТПВ – тверді побутові відходи. 
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг. 
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І. Методологія та процес підготовки  
Плану заходів з реалізації Стратегії 

 
Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року була розроблена 

робочою групою до якої увійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, обласних 
організацій та установ, райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення), депутатів 
Київської обласної ради, вчених, експертів, громадських активістів (далі – суб’єкти 
регіонального розвитку). Регіональне партнерство, створене з метою розробки Стратегії, 
передбачало участь обласної і районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
освітніх та наукових установ, організацій громадянського суспільства, представників 
приватного сектору й інших зацікавлених сторін області. Семінари-практикуми в режимі 
мозкового штурму, дискусії та обговорення, аналітична робота з узагальнення їх результатів, 
доповіді та обговорення в постійних депутатських комісіях Київської обласної ради відбувалися 
у період з квітня до грудня 2014 року.  

Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) 
забезпечує системний та комплексний підхід з метою ефективного використання наявного 
потенціалу для подальшого розвитку області. Стратегія визначає стратегічні, операційні цілі та 
завдання щодо соціально-економічного розвитку Київської області до 2020 року, з метою 
досягнення наступного стратегічного бачення. 

Київщина – це край, де поєднані стародавня культура та модерні технології, де 
серед перлин природи стоять рукотворні пам’ятки, де старість і молодість разом 
дивляться у майбутнє, де розвинута економіка прокладає шлях України до Європи. 

Стратегія буде реалізовуватися у два етапи: І-й – 2015-2017 роки, ІІ-й – 2018-2020 роки. 
Перший етап, передбачений у Плані заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії 
розвитку Київської області на період до 2020 року (далі – План заходів) представляє перше 
зусилля перетворення поставлених стратегічних цілей в програми і проекти з визначеними 
засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження. 

Підготовка Плану заходів проводилася з грудня 2014 до квітня 2015 року відповідно до 
цілей Стратегії та з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики. Широка 
група зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучалася до процесу мобілізації 
регіональних проектних ідей, які оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно 
до принципів синергії та взаємодоповнюваності. План заходів потребує забезпечення наявними 
фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів та 
розроблений у відповідності стратегічним цілям Стратегії, Державної стратегії регіонального 
розвитку України на період до 2020 року та з урахуванням основних положень Закону України 
"Про засади державної регіональної політики". 

Особлива увага направлена на стимулювання економічного зростання та підвищення 
якості життя. Важливим є територіальний аспект втручань, націлених на зміцнення точок 
зростання як рушійних сил регіонального розвитку та найкращих засобів для подолання 
нерівномірності економічного розвитку районів, а також підвищення рівня соціально-
економічного добробуту населення області. Програми Плану заходів повністю співпадають зі 
стратегічними цілями Стратегії: 

• Стратегічна ціль 1: Стійке економічне зростання на основі інноваційного 
розвитку багатогалузевої економіки  

• Стратегічна ціль 2: Висока якість життя людини  
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• Стратегічна ціль 3: Збереження та розвиток територій 
Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення 

першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані заходів. На операційному рівні кожна 
з трьох стратегічних цілей складається з кількох операційних цілей. 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 
1. Стійке економічне 
зростання на основі 

інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки 

2. Висока якість життя 
людини 

3. Збереження та розвиток 
територій 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 
1.1. Створення нових та 
модернізація існуючих 
галузей економіки 

2.1. Збереження 
навколишнього природного 
середовища 

3.1. Підвищення рівня 
зайнятості сільського 
населення 

1.2. Зростання 
конкурентоспроможності 
економіки периферійних 
районів 

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

3.2. Комплексний розвиток 
територій в інтересах 
територіальних громад 

1.3. Створення умов для 
пріоритетного розвитку 
малого та середнього 
підприємництва 

2.3. Забезпечення здорового 
способу життя людини 

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

1.4. Розвиток туристичного 
потенціалу 

2.4. Забезпечення населення 
якісними житлово-
комунальними послугами 

 

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

 

Вибір наведених вище операційних цілей ґрунтувався на регіональних порівняльних 
перевагах і дієвому використанні визначених можливостей розвитку з метою скорочення 
слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків. 

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану заходів. Сталість вимагає 
інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей.  

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного планування 
розвитку області, який відбувається через залучення широкого кола суб’єктів регіонального 
розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення стратегії, зацікавлені суб‘єкти 
регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану 
заходів, який потрібно проводити кожні три роки перед наступним етапом реалізації стратегії. 

Перегляд і оновлення Плану заходів слід робити для оцінки результатів, досягнутих на 
цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням зміни в 
середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.  

При підготовці Плану заходів з реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори: 
1. Наявність в Україні політичної волі до переведення процесів планування та 

реалізації політики регіонального розвитку у відповідності до практики Європейського Союзу, 
викладені у Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020". 
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2. Затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 року, 
а відтак необхідність подальшого перегляду регіональних стратегій розвитку усіх областей 
України для їх узгодження з новою державною стратегією. 

3. Визначення найбільш важливих напрямків розвитку області та проблем, які можуть 
бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені. 

4. Відповідність програм, напрямів і проектних ідей регіонального розвитку, що 
пропонуються у Плані заходів, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії 
розвитку Київської області на період до 2020 року. 

 
Процес розробки Плану заходів відбувався за участі Робочої групи суб‘єктів 

регіонального розвитку, яка у такому ж складі займалася підготовкою Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2020 року. 

Часові рамки Плану заходів – три роки, натомість стратегічні цілі, операційні цілі і 
заходи розробляються на тривалий термін – 6-7 років, програми і напрями цього Плану заходів 
представляють собою дії з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектів 
розвитку. 

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

• Партнерство – узгодженість спільних цілей, яка 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 напрямку 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 
забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів. 

• Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проектів 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 більшої 
конкретизації. 

• 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. 

Партнером процесу підготовки Плану заходів виступив Проект ЄС "Підтримка 
політики регіонального розвитку в Україні", що діяв головним чином в якості технічної 
допомоги, надаючи методичні вказівки і допомогу в процесі розробки. 

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх 
зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання і основних пріоритетів 
розвитку, як головних елементів Стратегії і Плану заходів. 
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Після затвердження Стратегії Київською обласною радою1 було проведено роботу з 
мобілізації проектних ідей, реалізація яких дозволить досягнути визначених Стратегією цілей. 

У фазі розробки Плану заходів, проектні ідеї були оцінені і зібрані в три тематичні 
програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План узгоджено з наявними і 
передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектних ідей, а 
самі проектні ідеї були перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року.  

План заходів націлений на використання основних економічних можливостей, наявних у 
області, але також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку – 
соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, 
культурних і історичних ресурсів та надбань. 

Важливим є територіальний аспект реалізації проектних ідей. Реалізація яких призведе до 
зменшення існуючих дисбалансів розвитку між окремими районами та містами області, створити 
рівні можливості для чоловіків і жінок, поліпшити систему розселення на території регіону. 

                                                
1 Рішення Київської обласної ради від 4 рудня 2014 за № 856-44-VI. 
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2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії 
Програма 1. СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У межах Київської області розташоване місто Київ, столиця України, найбільший діловий, 
науковий, культурний центр України, найбільший регіональний ринок. Через область 
проходять усі головні транспортні шляхи України – автомобільні, залізничні, повітряні. 

Клімат області та структура сільськогосподарських угідь сприятливі для розвитку 
сільськогосподарського виробництва, а наявність міста Києва створює умови для збуту 
продукції. Структура економіки області не має домінування якоїсь однієї галузі, є досить 
диверсифікованою і є менш залежною від зовнішніх ринків, ніж економіка України. 

Присутність столиці на території області спричиняє разючу нерівномірність соціально-
економічного розвитку територій – фактично п’ять районів навколо Києва формують майже 
половину промислової продукції області. Більшість районів області є досить малими за 
кількістю населення і територією, що веде до невиправданого завищення витрат на управління 
та ускладнює вирівнювання територіального розвитку. Область розділяє річка Дніпро, що 
створює додаткові проблеми із доступністю та інтегрованістю в єдиний обласний ринок усіх 
районів області. Лише 3% сільськогосподарських земель обробляються виробниками з масивами 
землі менше 100 гектарів. Висока концентрація земель веде до їх надмірної експлуатації, 
виснаження та скорочення робочих місць у сільськогосподарському виробництві. Значна 
частина сільського населення сільських районів, особливо тих, що постраждали від 
Чорнобильської катастрофи, маргіналізується через відсутність роботи та соціальних ліфтів. 
Найбільшою проблемою є депопуляція північних та південно-східних районів Київщини та в 
цілому у сільських поселеннях. 
 

Стан та проблеми 
Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП) належить до 

п’ятірки економічно розвинутих регіонів України (після м.Києва, Донецької, Дніпропетровської 
та Харківської областей). Позитивна динаміка зростання ВРП області сприяє сталому 
зростанню частки Київщини у валовому внутрішньому продукті України. Область відноситься 
до промислово розвинених регіонів України та займає 7 місце за обсягами реалізованої 
промислової продукції у розрахунку на одну особу. 

Київська область у 2014 році посіла друге місце у виробництві валової продукції 
сільського господарства з часткою у 6,3% від загального виробництва. За рівнем 
продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах область входить в десятку 
найкращих, зокрема у тваринництві – це 4 місце, а у рослинництві – 11 місце. 

Структура сільськогосподарського виробництва області значною мірою є орієнтованою 
на зернове виробництво та птахівництво, як найбільш рентабельні галузі. Проте, така структура 
виробництва не є оптимальною для збереження земель та створення і збереження робочих місць 
у сільських територіях. 

Київщина має значний потенціал для нарощування сільськогосподарського виробництва 
для забезпечення потреб області та м.Києва у харчових продуктах.  

У районах та містах обласного значення станом на початок 2015 року функціонує 
210 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, які розміщені нерівномірно і їх 
кількість є недостатньою. Створення життєздатного і швидкозростаючого сектора малого та 
середнього бізнесу (МСБ) є важливим для забезпечення сталого регіонального розвитку та 
може доповнювати діяльність існуючих об’єктів промисловості. Додаткові шанси для розвитку 
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МСБ можуть виникнути за умови впровадження реформ, які задекларовані урядом України в 
2014 році. Разом з тим, економічні наслідки зближення України з ЄС загрожують українському 
малому бізнесу сильнішою конкуренцією з боку більш розвинутих європейських виробників.  

У зовнішньоекономічному товарообігу Київської області імпорт товарів значно 
переважає обсяги експорту, що спричиняє значне негативне сальдо зовнішньоторговельного 
балансу. Середній показник покриття імпорту експортом за останні 12 років складає 0,4.  

На території Київщини не створені технологічні парки, інноваційні фонди і компанії та 
інноваційно-промислові кластери. Висока концентрація економічного розвитку в прилеглих до 
столиці районах може бути пом’якшена шляхом збалансованого розвитку МСБ у всьому 
регіоні, з особливим акцентом на менш розвинуті периферійні райони. 

Основна мета Програми – створення спроможності регіону залучати стратегічні інвестиції, 
створення та розвиток малого та середнього бізнесу, сприяння диверсифікації через розвиток 
внутрішнього туризму та підтримка менш економічно розвинених периферійних районів. 

У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1: "Стійке 
економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки". 
Досягнення цієї цілі у 2015-2017 роках передбачається реалізувати через 4 відповідних 
напрямки та 21 проектна ідея.  

Програма 1 кореспондується з Програмою 2, яка направлена на досягнення Стратегічної 
цілі 2: "Висока якість життя людини" та Програмою 3, що направлена на досягнення 
Стратегічної цілі 3: "Збереження та розвиток територій".  
 

Структура Програми 1: "Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки" 

В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних 
експертів та представниками на основі пропозицій, що надійшли від представників 
підприємств, установ та організацій Київської області.  

Програма складається з чотирьох напрямів, які включають в себе: 
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки, що включає зокрема 

організаційну та інженерну підготовку інвестиційних об’єктів регіону до залучення необхідного 
інвестиційного ресурсу в економіку, інноваційних форм організації та розміщення підприємств. 

1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів через 
стимулювання традиційних та новітніх видів бізнесу, покращення надання адміністративних послуг. 

1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва. 
1.4. Розвиток туристичного потенціалу, а саме підтримка розвитку туризму вихідного 

дня, як потенційного джерела додаткових заробітків для мешканців регіону. 
 

Проектні ідеї Територія, на яку проектна ідея матиме вплив 
Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки 
1.1.1.1) Впровадження транспортно-логістичних 
кластерів у транспортну систему 

Київська область 

1.1.1.2) Будівництво та відновлення інфраструктури 
(дороги). 

Обрані міста Київської області. 

1.1.2.1) Створення інноваційного технологічного 
парку «Славутич» 

м. Славутич 

1.1.3.1) Будівництво свинокомплексу за європейськими 
стандартами (із замкнутим циклом). 

Макарівський район. 

1.1.4.1) Покращення благоустрою та соціально-
економічного середовища на території міста Ірпінь і 
селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське шляхом 
використання ТПВ для генерації газу 

місто Ірпінь і селища Ворзель, Гостомель, 
Коцюбинське 
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1.1.4.2) Вирощування енергетичної верби та 
виробництво паливних брикетів 

м. Березань 

1.1.4.3) Розробка програми здешевлення вартості 
газового обладнання нового покоління від 
вітчизняного виробника до 2017 року 

Київська область 

1.1.5.1) «Поліська територія інновацій - «Силіконова 
долина» (інвестиційний) 

смт. Іванків, м. Славутич, с. Поліське 

1.1.5.2) Створення та розвиток сучасного науково-
технічного комплексу на базі підприємств Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. 

Васильківський район 

Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів 
1.2.1.1) Проведення щорічного Інвестиційного форуму 
в Київській області 

Київська область. 

1.2.2.1) Розвиток садівництва в Переяслав-
Хмельницькому районі на період 2014-2017 роки 

Переяслав-Хмельницький район  

1.2.3.1) Створення бізнес-інкубатору м. Тетіїв, Тетіївський район 
Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 
підприємництва 
1.3.1.1) Створення мережі бізнес-інкубаторів у вищих 
навчальних закладах області 

Обрані ВНЗ Київської області. 

1.3.2.1) Сучасне брендування міста Славутича м. Славутич 
1.3.3.1) Підтримка експортоорієнтованого 
виробництва продукції АПК 

Київська область 

1.3.3.2) Створення Центру розвитку експортного 
потенціалу Київської області 

Київська область 

Напрямок 1.4. Розвиток туристичного потенціалу 
1.4.1.1) Консолідація рекламно-інформаційної роботи 
різних учасників туристичного ринку 

Київська область 

1.4.2.1) Перший етап створення мережі 
туристичних кемпінгів з площадками для відстою 
вантажного транспорту – виготовлення проектно-
кошторисної документації. 

К-Святошинський район. 

1.4.2.2) Відновлення панського маєтку з метою 
створення хостелу та окультурення парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого значення 
«П’ятигірський» 

с. П’ятигори, Тетіївський район 

1.4.2.3) Пам’ятка садово-паркового мистецтва 
України «Олександрія» - перлина світового садово-
паркового мистецтва 

м. Біла Церква 

1.4.3.1) Розробка та просування туристичного бренду 
Київщини. 

Київська область 

 
Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки  
Головним при відборі проектних ідей є те, що в сучасних політичних та економічних 

умовах досить важко з високою імовірністю спрогнозувати розвиток економічних трендів. 
Однак, слід визначити та здійснити економічні та соціальні акти, які будуть спиратися на вже 
наявні тенденції та готувати підґрунтя для ймовірних нових можливостей.  

Саме такий підхід був використаний при відборі проектних ідей, які увійшли до Напрямку 
1.1. Зростання ВРП регіону можуть значною мірою забезпечити модернізовані та новостворені 
промислові підприємства з високою продуктивністю та значною доданою вартістю продукції. Це 
можливо досягнути лише за умови залучення потужного інвестиційного ресурсу. В цьому сенсі 
перед органами влади в питаннях управління економічним розвитком постає завдання щодо 
визначення інвестиційно привабливих об’єктів та необхідності здійснення організаційної, технічної 
та інженерної підготовки територій та забезпечення маркетингової та інформаційної підтримки. 

Напрямок 1.1. включає проектних ідей, що мають реалізувати та забезпечити: 
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• умови для залучення стратегічних інвесторів на визначені території, з акцентом на 
периферійні райони області; 

• маркетингово-інформаційну підтримку для залучення інвестицій; 
• створення нових високотехнологічних підприємств і забезпечення робочими 

місцями мешканців регіону; 
• умови для розвитку логістично-транспортного потенціалу регіону.  
• умов для більш ефективного управління наявними енергоресурсами, а також 

розвитку альтернативної енергетики. 
 
Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних 

районів 
Найближчі до міста Києва райони складають близько чверті території області, де мешкає 

майже половина населення області й виробляється близько половини ВРП Київщини. У решті 
районів східної, південної та північної частини рівень економічного розвитку значно нижчий, ніж у 
центральних. 

Проектні ідеї Напрямку 1.2. орієнтовані на підняття рівня економічного розвитку  
периферійних районів шляхом використання специфічних можливостей цих територій та 
мінімізацію потенційних загроз суспільного розвитку, особливо щодо північних районів 
Київщини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Усвідомлюючи масштабність потреб цих територій необхідно сфокусуватися на таких 
проектні ідеї, які зможуть стати модельними (пілотними) для перевірки їх ефективності. 

 
Напрямок 1.2 включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити: 
• сприятливі умови ведення малого та середнього бізнесу; 
• стимулювання та розвиток самозайнятості населення; 
• розвиток новітніх видів малого бізнесу та підтримка традиційних ремесел. 
 
Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та 

середнього підприємництва 
Малий і середній бізнес вже сьогодні створює найбільшу кількість робочих місць та 

переважно наповнює бюджет області, тому сприяння його діяльності та розвитку мають бути 
пріоритетними при прийнятті управлінських рішень економікою області. Особливу увагу слід 
приділити тим районам та містам, де підприємництво та самозайнятість перебувають в 
зародковому стані. 

Напрямок 1.3. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити: 
• створення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу; 
• умови для імпортозаміщення на основі секторної переорієнтації підприємств регіону; 
• покращення надання адміністративних послуг. 
 
Напрямок 1.4. Розвиток туристичного потенціалу 

 
Туристична галузь, особливо при наявності в центрі області 3-мільйонного міста, столиці 

України – міста Києва, має колосальний потенціал для розвитку, зокрема поширення туризму 
вихідного дня. На території Київської області під охороною держави перебуває близько 
6000 об'єктів культурної спадщини, а також заповідники, природні та ландшафтні парки, збережено 
автентичну історико-культурну спадщину, що дозволяє розвивати рекреаційний, історичний і 
сільський туризм. Проте, незважаючи на ці ресурси, існуючі об’єкти для проживання й дозвілля, 
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інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не дозволяють забезпечити достатньо 
передумов для стабільного зростання цього сектору. 

Реалізація проектних ідей в цьому напрямку вирішує коло завдань, важливих для 
покращення всієї туристичної діяльності регіону, спрямованих на розвиток потенціалу операторів 
туризму, підтримку конкретних туристичних продуктів, підсилення туристичного потенціалу 
рекреаційних зон, маркетингову підтримку туризму як на рівні окремих продуктів, так і на рівні 
регіону. 

Напрямок 1.4. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити: 
• покращення асортименту та якості туристичної пропозиції регіону; 
• організацію та інформування щодо обласних фестивалів та ярмарок; 
• покращення та маркування важливих туристичних та рекреаційних об’єктів; 
• рекламування регіонального туристичного потенціалу; 
• розвиток співпраці між постачальниками послуг сільського туризму; 
• створення туристичного інформаційного центру; 
• розвиток маркованих велошляхів, автошляхів та об’єктів кемпінгу; 
• створення зон відпочинку вздовж автомагістралей, що ведуть до туристичних об’єктів. 
Часові рамки і засоби реалізації 
Програма 1: "Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки" включає в себе 4 напрямки, які складаються з відповідних 
21 проектна ідея. Кожен з напрямків стосується окремого аспекту, який має значення для 
економічного розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015 –2017 років. 
Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через: 

• залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування 
через галузеві державні програми; 

• внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, 
галузевих регіональних програм; 

• залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги 
суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм; 

• залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це 
передбачено умовами проекту). 

 
Очікувані результати та показники 
Успішна реалізація проектних ідей Програми 1: "Стійке економічне зростання на основі 

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки", має сприяти досягненню таких результатів: 
• Залучення інвестицій в економіку області; 
• Спроможність міст і районів області залучати інвестиційні ресурси; 
• Створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету області; 
• Зменшення залежності області від імпортних енергоносіїв; 
• Покращення середовища для ведення бізнесу та розвитку громад; 
• Покращення доступу малого та середнього бізнесу до кредитних ресурсів та 

послуг з розвитку бізнесу; 
• Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг; 
• Стандартизація та сертифікація експортної продукції відповідно до міжнародних 

стандартів; 
• Підвищення якості продукції експортерів; 
• Розвиток малого та середнього бізнесу, сільського туризму; 
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• Створення додаткових можливостей для розвитку локальних туристичних 
продуктів та послуг; 

• Формування позитивного туристичного іміджу області та інтенсифікація 
туристичних потоків територією; 

• Відновлення активної економічної діяльності на територіях, що постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Показники: 
• Створено пакет матеріалів для реклами потенційних можливостей регіону та 

інвестиційно привабливих об’єктів, започатковано інвестиційний портал області; 
• Підготовлено необхідну документацію (бізнес-плани) для затверджених Планом 

заходів інвестиційних проектів; 
• Підготовлено та представлено комплект інженерно-будівельної документації та 

завершено будівництво індустріального парку в м. Славутич; 
• Скорочено на 15-20% споживання енергоресурсів, зокрема природного газу, у 

бюджетних установах області; 
• Створено та розповсюджено бренди районів, міст, селищ та сіл, відомих 

нетрадиційними видами бізнесу, продукцією народних промислів та ремесел; 
• Збудовано майданчики для відстою вантажного транспорту навколо Києва; 
• Встановлено маршрутні знаки європейського зразка до найбільш популярних 

туристичних об’єктів; 
• Створено нові комунальні переробні підприємства та кооперативи; 
• Проводиться (щороку) інвестиційний форум Київщини; 
• Працює система підтримки малого та середнього бізнесу; 
• Створено нові або відновлено роботу непрацюючих високотехнологічних 

підприємств; 
 
Орієнтовний фінансовий план 

 
Назва проектної ідеї Вартість, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1.1.1.1) Впровадження транспортно-логістичних 
кластерів у транспортну систему 50 150 200 400 

1.1.1.2) Будівництво та відновлення інфраструктури 
(дороги). 80000,00 40000,00 40000,00 160000,00 

1.1.2.1) Створення інноваційного технологічного парку 
«Славутич» 0 17179,1 43653,1 60832,2 

1.1.3.1) Будівництво свинокомплексу за європейськими 
стандартами (із замкнутим циклом). 70000 0 0 70000 

1.1.4.1) Покращення благоустрою та соціально-
економічного середовища на території міста Ірпінь і 
селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське шляхом 
використання ТПВ для генерації газу 

29500,00 250,00 250,00 30000,00 

1.1.4.2) Вирощування енергетичної верби та виробництво 
паливних брикетів 12000 2000 1000 15000 

1.1.4.3) Розробка програми здешевлення вартості газового 
обладнання нового покоління від вітчизняного виробника 
до 2017 року 

100 0 0 100 

1.1.5.1)«Поліська територія інновацій - «Силіконова 
долина» (інвестиційний) 0 5000 4500 9500 

1.1.5.2) Створення та розвиток сучасного науково-
технічного комплексу на базі підприємств Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. 

40000 3000 35000 78000 
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1.2.1.1) Проведення щорічного Інвестиційного форуму в 
Київській області 2175,2 2175,2 2300 6650,4 

1.2.2.1) Розвиток садівництва в Переяслав-
Хмельницькому районі на період 2014-2017 роки 1889,2 1153,0 1279,1 4321,3 

1.2.3.1) Створення бізнес-інкубатору 0 400 150 550 
1.3.1.1) Створення мережі бізнес-інкубаторів у вищих 
навчальних закладах області 500 200,00 200,00 900,00 

1.3.2.1) Сучасне брендування міста Славутича 190 190 0 380 
1.3.3.1) Підтримка експортоорієнтованого виробництва 
продукції АПК 100 100 0 200 

1.3.3.2) Створення Центру розвитку експортного 
потенціалу Київської області 700 500 0 1200 

1.4.1.1) Консолідація рекламно-інформаційної роботи 
різних учасників туристичного ринку 150,00 100,00 100,00 350,00 

1.4.2.1) Перший етап створення мережі туристичних 
кемпінгів з площадками для відстою вантажного 
транспорту – виготовлення проектно-кошторисної 
документації. 

300,0 0 0 300,0 

1.4.2.2) Відновлення панського маєтку з метою створення 
хостелу та окультурення парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення 
«П’ятигірський» 

3000 3000 3000 9000 

1.4.2.3) Пам’ятка садово-паркового мистецтва України 
«Олександрія» - перлина світового садово-паркового 
мистецтва 

200 200 300 700 

1.4.3.1) Розробка та просування туристичного бренду 
Київщини. 300,0 0 0 300,0 

Разом 241154,4 75597,3 131932,2 448683,9 
 

Умови та ризики 
Всі три Програми Плану заходів будуть здійснюватися в надзвичайно складні для країни 

і регіону роки – при значному падінні економіки в умовах реформування країни та наявності 
зовнішньої агресії. Головних умов здійснення Плану заходів є дві: перша, успішність реформ, 
задекларованих Урядом України в Державній стратегії регіонального розвитку України на 
період до 2020 року; друга, ефективність реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з 
військовим конфліктом. 

Наступними факторами успішності реалізації Плану заходів та цієї Програми зокрема є 
третя умова: доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального 
розвитку, а також інституційної і людської спроможності суб’єктів реалізації окремих 
проектних ідей.  

Четвертою умовою успішності реалізації цієї Програми є залучення ресурсів, що 
виділяються у рамках відповідних державних програм через Міністерство промислової політики, 
Міністерство інфраструктури України та Державне агентство автомобільних доріг України. 

П’ятою умовою є спроможність регіональної влади об’єднати зусилля всіх учасників 
реалізації Стратегії розвитку регіону: інститути державної та місцевої влади, бізнес, освітні та 
наукові установи, громадські організації. 

Шостою умовою успішності виконання Плану заходів є ефективна і дієва Агенція 
регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх проектних ідей, сприяти 
залученню додаткових коштів і проведенню лобістської діяльності. 

І, нарешті, підвищення спроможності місцевого населення та публічних установ та їх 
готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми є сьомою умовою, що 
дозволить максимально використати підприємницький потенціал мешканців області. 
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Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1 "Стійке 
економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки" з іншими 
Програмами Плану заходів, особливо, з Програмою 2 "Висока якість життя людини". 

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Програми: 
• критичне падіння ВВП країни (нижче 20% на рік); 
• зниження інвестиційного рейтингу регіону та країни в цілому; 
• невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті 

розвитку; 
• відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді 

регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів; 
• низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми; 
• пасивність "агентів регіонального розвитку", зокрема інституційних партнерів 

проектних ідей Програми; 
• низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей. 

 
Рекомендації: 
• Успіх реалізації та сталості результатів кожної проектної ідеї 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 проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для 
створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію 
проектних ідей, необхідною є участь підприємців, інвесторів, місцевих, районних і обласних 
органів влади, наукових інститутів, навчальних закладів, громадських організацій тощо. 

• Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС), має важливе 
значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення 
управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації Програми. 

• Досвід інших регіонів і країн, може прискорити реалізацію проектних ідей і 
сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових проектних ідей, які, як правило, 
реалізуються в інших регіонах, і які мають позитивні результати, наприклад, схеми 
мікрокредитування, Центри підтримки бізнесу. 

• Економічний потенціал Київщини тісно пов’язаний з якістю життя людини 
(Програма 2). Додаткову підтримку економіки окремі території зможуть отримати завдяки 
Програмі 3 "Збереження та розвиток територій". 

Відповідно до Стратегії розвитку Київської області, певні заходи можуть бути враховані 
в наступний програмний період планування – 2018-2020 роки: 

o стимулювання розвитку альтернативної енергетики; 
o забезпечення доступу до Інтернет у менш економічно розвинених районах і 

нарощування потенціалу використання сучасних технологій; 
o покращення стану інвестиційної інфраструктури, особливо, в периферійних 

районах; 
o зміцнення мереж співпраці у сфері послуг і соціальних покращень; 
o координація між малими містами та районами області для реалізації спільних 

проектних ідей. 
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Програма 2. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 
 
Висока якість життя людини є метою та змістом діяльності владних інститутів та 

суспільного розвитку. Потужний економічний потенціал або високий рівень ВВП держави 
втрачають сенс, якщо адекватно не зростає рівень добробуту населення, якщо люди не 
забезпечені якісними харчовими продуктами, житлово-комунальними послугами, розвинутими 
системами охорони здоров’я, освіти та культури. Саме рівень добробуту громадян, а не 
розвиток економіки, є мірилом розвитку, конкурентоспроможності та ефективності держави. 
Порівняно з інвестиціями в інші форми капіталу, інвестиції в людський капітал, за оцінками 
багатьох економістів, є найвигіднішими як для окремої людини, так і для суспільства в цілому.  
 

Стан та проблеми 
Київщина є одним з регіонів України, який має позитивну демографічну динаміку – 

починаючи з 2012 року чисельність населення області стало зростає. Область достатньо 
забезпечена трудовими ресурсами, освітніми закладами, має низький рівень злочинності та 
мононаціональний склад населення. Поряд з цим, система розселення та економічний розвиток 
різних частин регіону є вкрай неоднорідним. Шість центральних районів, розташованих 
навколо Києва, є густонаселені, тут, на чверті території, сконцентровано майже половина 
населення області, чотири східні та три західні, переважно урбанізовані, вісім південних 
районів та Білоцерківський район мають переважно сільське населення, а два північні райони є 
малозаселені та мають низький ступінь урбанізації. 

Сучасний світ динамічно змінюється та вимагає від людини швидкої адаптації до нових 
реалій. На жаль, більшість державних сфер – освіта, медицина, соціальний захист, – не 
встигають привести свої можливості у відповідності до вимог сучасності. Тому регіональна та 
місцева влада мають допомагати жителям регіону, передусім – молоді, набувати нових знань, 
якостей і вмінь, які потрібні в сучасному суспільстві. 

Звичайно, обмеженість повноважень та ресурсів, які можуть бути доступними в межах 
регіону, не дозволяє планувати фундаментальні зміни в системі освіти або охорони здоров'я. 
Тому до Програми 2 відібрано проектні ідеї, які здатні стати першими кроками до підвищення 
якості людського капіталу. Зрештою, важливим внеском у питанні мобілізації активних жителів 
до розвитку Київської області, стало залучення широких кіл громадськості до процесу розробки 
регіональної Стратегії та Плану заходів з її реалізації. 

Основна мета Програми 2 – надання можливостей для людини адекватно відповідати на 
виклики регіонального, національного та глобального масштабу з метою забезпечення як 
власного добробуту, так і розвитку країни та регіону. Передусім це означає можливість гнучкого 
забезпечення потреб регіонального ринку праці, розвиток підприємливості молоді для створення 
нових бізнесів та робочих місць, соціальну активність жителів та їх відповідальне ставлення до 
навколишнього природного середовища як неодмінної умови високої якості життя. 

Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 2 "Висока якість життя людини". Досягнення цієї цілі 
у 2015-2017 роках передбачається реалізувати через п’ять відповідних напрямків та 39 проектних 
ідей. Програма 2 кореспондується з Програмою 3 "Збереження та розвиток територій" та Програмою 
1 "Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки". 

 
Структура Програми 2: "Висока якість життя людини" 
В основу Програми 2 лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою 

регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, 
установ та організацій Київської області. 
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Програма складається з п’яти напрямів, які включають в себе: 
• збереження навколишнього природного середовища; 
• підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється; 
• забезпечення здорового способу життя людини; 
• забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами; 
• розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного 

виховання населення. 
Проектна ідея Територія, на яку проектна ідея матиме вплив 

Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища 
2.1.1.1) Створення циклу радіопередач на екологічні 
теми на Київській державній телерадіокомпанії  

Київська область. 

2.1.2.1) Очищення області від непридатних та 
заборонених до використання пестицидів  

Київська область. 

2.1.2.2) Реконструкція очисних споруд обраних міст 
Київської області  

Обрані міста Київської області 

2.1.3.1) Розробка комплексу санітарного очищення 
населених пунктів Києво-Святошинського району 
Київської області  

Київська область. 

2.1.4.1) Відродження річки Рось Київська область. 
Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється 
2.2.1.1) Організація дистанційного навчання учнів 
навчальних закладів в тому числі учнів з особливими 
потребами  

Київська область. 

2.2.1.2) Освіта впродовж життя Київська область. 
2.2.1.3) Будівництво загальноосвітніх шкіл в області Обрані міста та райони Київської області 
2.2.1.4) Будівництво дошкільних навчальних закладів в 
області 

Обрані міста та райони Київської області 

2.2.2.1) Розвиток лідерських та підприємницьких 
якостей 

Обрані навчальні заклади Київської області 

2.2.3.1) Створення інтерактивного веб-порталу 
інформаційної підтримки населення  

Київська область. 

2.2.4.1) Київщині – європейську якість медицини Київська область. 
2.2.4.2) Створення базових навчальних закладів як 
центрів освітніх округів  

Київська область. 

2.2.4.3) Організація роботи центрів надання 
адміністративних послуг у сучасних умовах  

Київська область. 

2.2.4.4) Розробка обласної програми протидії корупції до 
2017 року 

Київська область 

Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 
2.3.1.1) Формування здорового способу життя через 
виховання та створення позитивного ставлення до 
цінності свого здоров’я  

Київська область. 

2.3.2.1) Ресурсне забезпечення розвитку і 
функціонування первинної медичної допомоги в 
сільській місцевості Київської області 

Київська область. 

2.3.3.1) Реконструкція колишньої будівлі 
санепідемстанції в м. Переяслав-Хмельницький під 
психоневрологічний інтернат 

Київська область. 

2.3.4.1) Будівництво мережі спортивних майданчиків 
для екстремальних видів спорту 

Київська область. 

2.3.4.2) Будівництво об’єктів спортивного призначення 
в області 

Обрані міста та райони Київської області 

2.3.5.1) Будівництво соціального гуртожитку для 
безхатченків та громадян звільнених з місць 
позбавлення волі 

Київська область. 

2.3.5.2) Реалізація пілотного проекту з інклюзивного 
навчання 

Київська область. 

2.3.5.3) Створення реабілітаційного центру для Київська область. 
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учасників АТО 
 
2.3.6.1) Ресурсне забезпечення розвитку і 
функціонування медичної допомоги репродуктивної 
медицини Київської області 

Київська область. 

2.3.6.2) Будівництво закладів охорони здоров'я в області Обрані міста та райони Київської області 
2.3.7.1) Модернізація системи соціальної підтримки 
населення 

Київська область. 

Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 
2.4.1.1) Розвиток та реконструкція систем 
водопостачання та водовідведення для забезпечення 
населення якісною питною водою 

Обрані території області 

2.4.2.1) Термомодернізація закладів бюджетної сфери 
обласної комунальної власності 

Обрані території області 

2.4.2.2) Виконання пріоритетних заходів з переведення 
газових котелень на альтернативні види палива по 
Київській області відповідно до Програми 
енергозбереження Київської області на 2015-2016 роки 

Обрані території області 

2.4.2.3) Економне освітлення об'єктів соціальної сфери. Обрані території області 
2.4.2.4) Придбання та установка блочно – модульної 
котельні серії ТМ -500-ТВ 

м. Обухів 

2.4.2.5) Теплий дім Київська область. 
2.4.3.1) Забезпечення можливості надання приватними 
підприємствами послуг з ремонту та обслуговуванню 
житла  

м. Фастів 

Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного 
виховання населення 
2.5.1.1) Будівництво культурно-розважального центру 
«Букарня» 

Київська область. 

2.5.1.2) Будівництво закладів культури та об’єктів 
культурної спадщини 

Обрані міста та райони Київської області 

2.5.2.1) Будівництво школи мистецтв і ремесел  в 
с. Велика Олександрівка Бориспільського району 
Київської області 

Київська область. 

2.5.3.1) Історія міст і сіл Київщини Київська область. 
2.5.3.2) Система патріотичного виховання нової еліти 
«Сила Землі» 

Київська область. 

2.5.4.1) Організація проведення фестивалю «Шевченко-
фест» 

Київська область. 

 
Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища 
Безпечне та чисте довкілля є однією з ключових умов здорового, активного та довгого 

життя людини. За сучасних умов інтенсифікації промислового виробництва та домінування 
великих агрохолдингів у сільському господарстві (з неконтрольованим застосуванням 
мінеральних добрив та прискореним виснаженням ґрунтів), за умов зменшення ролі держави в 
регулюванні економічної діяльності, яке притаманне ринковій економіці, за відсутності 
ефективного контролю стану оточуючого середовища та реальних механізмів впливу на 
порушників екологічного законодавства із застосуванням адекватних заходів з метою 
збереження чи відновлення природного стану довкілля – значення проблеми збереження та 
відновлення навколишнього природного середовища важко переоцінити. 

Реалізація проектних ідей Напрямку 2.1 націлена як на убезпечення від негативних 
впливів продуктів техногенного розвитку економіки, так і на відновлення природного стану 
довкілля. Впровадження проектних ідей цього напрямку передбачає вплив у сфері екології 
таким чином, щоб: 
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• унеможливити зараження ґрунтів, поверхневих та підземних вод отруйними 
хімічними речовинами; 

• очистити значні території області від негативних наслідків антропогенних та 
техногенних впливів людської цивілізації. 

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

Сучасні умови розвитку економіки та суспільства вимагають як від молоді, та і від 
людей зрілого віку нової парадигми поведінки, нових психологічних установок, нових підходів 
у світосприйнятті, які кардинально різняться від тих, що домінували в епоху радянського 
патерналізму. Розвиток підприємливості та наявність певних лідерських якостей, готовність та 
бажання до засвоєння нових знань, професій та навичок, сприйняття вимог часу та новітніх 
технологічних продуктів – все це неодмінні умови успішності в умовах ринкової економіки та 
перманентних суспільних змін. 

Реалізація проектних ідей Напрямку 2.2 націлена на підготовку молодого покоління до 
життя в нових реаліях, на швидку адаптацію людини до вимог часу та потреб ринку праці, на 
розвиток підприємницьких та лідерських якостей. Впровадження проектних ідей цього 
напрямку передбачає впливи Стратегії в сфері ринку праці та соціально-економічних відносин з 
тим, щоб: 

• підготувати молодь до соціально-економічних вимог нашого часу; 
• створити систему професійного навчання, що включає професійну підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих; 
• підняти конкурентоспроможність населення зрілого віку на ринку праці; 
• розвинути в людях нові якості, необхідні для життя в сучасних реаліях. 
 
Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 
Означена тема, на жаль, не має адекватного відображення у суспільній свідомості як 

проблема першочергового значення, натомість негативні наслідки від погіршення фізичного 
стану людини, зростання рівня захворюваності та наявності шкідливих звичок призводить до 
значних економічних і соціальних втрат. Фактором, що запобігає захворюванням, є також 
пропагування серед широких верств населення здорового способу життя. 

Відповідно для забезпечення потреб населення у цьому напрямку важливе значення має 
стан матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, наявність стабільних 
джерел фінансування системи спортивних споруд, їх відповідність санітарно-гігієнічним і 
технічним вимогам. 

Реалізація проектних ідей Напрямку 2.3 має на меті: 
• зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту; 
• популяризацію здорового способу життя. 
 
Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними 

послугами 
Для забезпечення добробуту населення та надання можливостей для всебічного розвитку 

необхідно, перш за все, створити належні побутові умови. Забезпечення населення якісними 
житлово-комунальними послугами є однією з визначальних характеристик населених пунктів, а 
якісна питна вода є одним з визначальних чинників здоров‘я людини. В умовах енергетичної 
кризи, яка наочно проявилася в країні, економне енергоспоживання та ефективне 
водопостачання та водовідведення набувають першочергового значення для  життя людини.  

Реалізація проектних ідей Напрямку 2.4. має на меті: 
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• підняття на належний рівень інфраструктури систем водопостачання та 
водовідведення; 

• покращення якості питної води; 
• зменшення витрат електроенергії та природного газу в житлово-комунальному секторі; 
• заміщення природного газу альтернативними видами палива. 
Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 

патріотичного виховання населення 
Розвиток національного культурного і духовного середовища в сучасних умовах 

формування української політичної нації та самоідентифікації України як європейської держави 
є однією з головних вимог нашого часу.  

В умовах військової агресії неоціненне значення набуває патріотичне виховання 
населення, а особливо молоді, оскільки від цього напряму залежить забезпечення державної 
цілісності України.  

Рівень духовності та патріотизму сьогодні вирішує питання незалежності країни, 
здатність до трансформації суспільства з метою викорінення корупції, подолання злодіянь 
минулої влади та розбудову держави на основі європейських цінностей. 

Реалізація проектних ідей Напрямку 2.5. має на меті: 
• забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань 

культури та народних традицій; 
• приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних потреб, 

запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі; 
• зростання рівня духовності та патріотичності народу. 
 
Часові рамки і засоби реалізації 
Програма "Висока якість життя людини" включає в себе п’ять напрямків, які 

складаються з 39 відповідних проектних ідей. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, 
який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015-
2017 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через: 

• залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування 
через галузеві державні програми; 

• внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, 
галузевих регіональних програм; 

• залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги 
суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм; 

• залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це 
передбачено умовами проекту). 

 
Очікувані результати та показники 
Успішна реалізація проектних ідей Програми "Висока якість життя людини" має сприяти 

досягненню таких результатів: 
• вивезення з території області з метою утилізації хімічних добрив, у яких 

закінчився термін застосування; 
• очищення річки Рось та прилеглих територій від антропогенного забруднення в 

Богуславському, Володарському та Рокитнянському районах; 
• підняття якості професійної освіти учнівської молоді на рівень, який забезпечує їх 

конкурентоспроможність на ринку праці; 



План	заходів	з	реалізації	у	2015	–	2017	роках	Стратегії	розвитку	Київської	області	на	період	до	2020	року 22 

• створення системи професійного навчання, що забезпечує підготовку, перепідготовку 
та підвищення кваліфікації працюючих зрілого віку відповідно до вимог ринку праці; 

• зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту; 
• скорочення рівня захворюваності населення через популяризацію здорового 

способу життя; 
• оновлення інфраструктури систем водопостачання та водовідведення та 

відповідно покращення якості питної води у визначених населених пунктах області; 
• зменшення витрат електроенергії та використання природного газу в житлово-

комунальному секторі у визначених населених пунктах області; 
• заміщення природного газу альтернативними видами палива у сільських та 

селищних населених пунктах області, визначених Планом заходів; 
• скорочення використання природного газу на 15%-20% в цілому по області; 
• збереження та популяризація пам’яток історії та культури, народних традицій та 

промислів; 
• зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, запровадження 

інновацій в культурно-мистецькому процесі; 
• зростання рівня духовності та патріотичності народу. 
Показники: 
• відсутність на території області хімічних добрив, у яких закінчився термін 

застосування; 
• кількість обладнаних (офіційних) зон та місць відпочинку вздовж річки Рось в 

Богуславському, Володарському та Рокитнянському районах; 
• кількість центрів професійного навчання на базі міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів; 
• кількість центрів дистанційного навчання на базі навчальних закладів області, в 

тому числі для людей з особливими потребами; 
• рівень захворюваності населення; 
• кількість створення при навчальних закладах, парках, стадіонах стаціонарних 

майданчиків фізичної культури з антивандальними тренажерами; 
• наявність соціального гуртожитку для робітників та спеціалістів із числа інвалідів; 
• працює розгалужена система Центрів надання адміністративних послуг; 
• наявність реабілітаційного центру для учасників АТО; 
• наявність психоневрологічного інтернату в місті Переяслав-Хмельницький; 
• наявність в усіх початкових та середніх школах мистецьких гуртків; 
• наявність веб-порталу "Історія міст і сіл Київщини"; 
• кількість оновлених систем водопостачання та водовідведення; 
• якість питної води (відповідність ДСанПіН); 
• обсяг використання природного газу в цілому по області; 
• проведення історико-культурологічних фестивалів; 
• рівень виконання планів мобілізації. 
 
Орієнтовний фінансовий план 

Назва проектної ідеї Вартість, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

2.1.1.1) Створення циклу радіопередач на екологічні теми 
на Київській державній телерадіокомпанії  350 350 300 1000 

2.1.2.1) Очищення області від непридатних та 12070 0 0 12070 
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заборонених до використання пестицидів  
2.1.2.2) Реконструкція очисних споруд обраних міст 
Київської області  3500 3500 3000 10000 

2.1.3.1) Розробка комплексу санітарного очищення 
населених пунктів Києво-Святошинського району 
Київської області  

100 5000 5000 10100 

2.1.4.1) Відродження річки Рось 12000,0 8000,0 5000,0 25000,0 
2.2.1.1) Організація дистанційного навчання учнів 
навчальних закладів в тому числі учнів з особливими 
потребами  

400 500 257 1157 

2.2.1.2) Освіта впродовж життя 275 275 250 800 
2.2.1.3) Будівництво загальноосвітніх шкіл в області 200000 300000 400000 800000 
2.2.1.4) Будівництво дошкільних навчальних закладів в 
області 100000 100000 100000 300000 

2.2.2.1) Розвиток лідерських та підприємницьких якостей 200 200 100 500 
2.2.3.1) Створення інтерактивного веб-порталу 
інформаційної підтримки населення  500 500 0 1000 

2.2.4.1) Київщині – європейську якість медицини 1500 4500 3000 9000 
2.2.4.2) Створення базових навчальних закладів як центрів 
освітніх округів  3000 3000 2000 8000 

2.2.4.3) Організація роботи центрів надання 
адміністративних послуг у сучасних умовах  16789,0 16559,1 0 33348,1 

2.2.4.4) Розробка обласної програми протидії корупції до 
2017 року 50 0 0 50 

2.3.1.1) Формування здорового способу життя через 
виховання та створення позитивного ставлення до 
цінності свого здоров’я  

1000 1000 1000 3000 

2.3.2.1) Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування 
первинної медичної допомоги в сільській місцевості 
Київської області 

58613 61458,4 87232,3 207103,7 

2.3.3.1) Реконструкція колишньої будівлі 
санепідемстанції в м. Переяслав-Хмельницький під 
психоневрологічний інтернат 

15000 5000 0 20000 

2.3.4.1) Будівництво мережі спортивних майданчиків для 
екстремальних видів спорту 800,00 900,00 1000,00 2700,00 

2.3.4.1) Будівництво об’єктів спортивного призначення в 
області 30000,00 30000,00 40000,00 100000,00 

2.3.5.1) Будівництво соціального гуртожитку для 
безхатченків та громадян звільнених з місць позбавлення 
волі 

1000,0 1000,0 0,0 2000,0 

2.3.5.2) Реалізація пілотного проекту з інклюзивного 
навчання 10000 7000 4000 21000 

2.3.5.3) Створення реабілітаційного центру для учасників 
АТО 500 100 100 700 

2.3.6.1) Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування 
медичної допомоги репродуктивної медицини Київської 
області 

2400 10000 0 12400 

2.3.6.2) Будівництво закладів охорони здоров'я в області 100000,00 125000,00 125000,00 350000,00 
2.3.7.1) Модернізація системи соціальної підтримки 
населення 4500 4500 4500 13500 

2.4.1.1) Розвиток та реконструкція систем 
водопостачання та водовідведення для забезпечення 
населення якісною питною водою 

20000 20000 20000 60000 

2.4.2.1) Термомодернізація закладів бюджетної сфери 
обласної комунальної власності 17000,0 0 0 17000,0 

2.4.2.2) Виконання пріоритетних заходів з переведення 
газових котелень на альтернативні види палива по 
Київській області відповідно до Програми 
енергозбереження Київської області на 2015-2016 роки 

10000,0 0 0 10000,0 

2.4.2.3) Економне освітлення об'єктів соціальної сфери. 1500 2000 2000 5500 
2.4.2.4) Придбання та установка блочно – модульної 216,0 216,0 0 432,0 
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котельні серії ТМ -500-ТВ 
2.4.2.5) Теплий дім 50000 100000 100000 250000 
2.4.3.1) Забезпечення можливості надання приватними 
підприємствами послуг з ремонту та обслуговуванню 
житла 
 

10 0 0 10 

2.5.1.1) Будівництво культурно-розважального центру 
«Букарня» 320 150 100 570 

2.5.1.2) Будівництво закладів культури та об’єктів 
культурної спадщини 30000,00 70000,00 100000,00 200000,00 

2.5.2.1) Будівництво школи мистецтв і ремесел  в 
с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської 
області 

214 10000 0 10214 

2.5.3.1) Історія міст і сіл Київщини 300 300 400 1000 
2.5.3.2) Система патріотичного виховання нової еліти 
«Сила Землі» 1250 750 1750 3750 

2.5.4.1) Організація проведення фестивалю «Шевченко-
фест» 400,0 300,0 200,0 900,0 

Разом 705757,0 892058,5 1006189,3 2503804,8 
Загальні умови, що мають значення для впровадження програми, як і в попередньому 

розділі полягають в успішності задекларованих Урядом України реформ, а також ефективності 
реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Наступними важливими 
умовами успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів 
Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого 
конкретними проектами фінансування для реалізації проектних ідей Плану заходів. 

Реалізація в Київській області міжнародних проектів з підтримки практики сталого 
місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів. 

Наступними умовами є технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу 
для впровадження проектних ідей, а також ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, 
яка зможе координувати реалізацію усіх проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів 
і проведенню лобістської діяльності. 

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть 
допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб покращити людський капітал 
області. Хоча відчутні зміни можуть бути досягнуті лише в довгостроковій перспективі у 
поєднанні зі зміною політики України щодо процесів децентралізації та збільшення 
можливостей органів місцевого самоврядування. 

Реалізація проектних ідей з балансування ринку праці базується на припущенні, що 
роботодавці, зацікавлені в позитивному результаті, візьмуть участь на засадах соціального 
партнерства в реалізації проектних ідей. 

У частині реалізації проектних ідей підвищення соціальної активності населення основні 
припущення – це достатність позитивного досвіду раніше впроваджених проектних ідей на 
розвиток територіальних громад. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми "Висока якість 
життя людини" з іншими Програмами Плану заходів, особливо, з Програмою "Стійке 
економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки". 

Основні ризики в реалізації Програми: 
• Державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих обсягів 

фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проектні ідеї, що містяться у цій 
Програмі; 

• невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті 
розвитку; 

• відсутність альтернативних джерел фінансування проектних ідей; 
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• поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності; 
• недостатність попереднього досвіду реалізації проектних ідей органами місцевого 

самоврядування; 
• неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання 

критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних 
проектних ідей та Програми в цілому; 

• відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації 
проектних ідей; 

• пасивність "агентів регіонального розвитку", зокрема інституційних партнерів 
проектних ідей Програми. 

 
Рекомендації 
• Реалізація цієї програми потребує спільних зусиль влади, інвесторів, донорів та 

активної участі інститутів громадянського суспільства.  
• Важливе значення для реалізації Програми має отримання фінансових ресурсів та 

технічної допомоги з боку проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема ЄС) та 
забезпечення управлінським потенціалом. 

• Прискорити реалізацію проектних ідей і сприяти отриманню максимальної 
віддачі може досвід інших регіонів і країн. Є кілька типових проектних ідей, які реалізуються в 
інших регіонах та мають позитивні результати, зокрема, створення Агенції регіонального 
розвитку. 

• Проблема зростання якості життя людини тісно пов’язана з загальним розвитком 
регіону, передусім – зі станом економіки, на який має вплив Програма 1. Додаткову підтримку 
мешканці окремих громад зможуть отримати завдяки Програмі 3 "Збереження та розвиток 
територій". 

Відповідно до Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, певні заходи 
можуть бути враховані в наступний програмний період планування – 2018-2020 роки: 

o підтримка співробітництва та об’єднання територіальних громад; 
o впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

місцевого самоврядування; 
o розроблення генеральних планів та схем забудови територіальних громад регіону; 
o створення Інтернет-порталів органів місцевого самоврядування; 
o консолідація зусиль територіальних громад щодо управління водними ресурсами; 
o створення умов для включення вразливих верств населення до активного 

суспільного життя; 
o стимулювання волонтерства. 
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Програма 3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 
 
Київська область за рівнем розвитку сфери послуг, промислового та 

сільськогосподарського виробництва, обсягом інвестицій входить до першої п’ятірки найбільш 
економічно розвинутих регіонів України, однак має власні специфічні проблеми соціально-
економічного розвитку. 

Нерівномірність розвитку територій області, значна диференціація соціально-
економічного становища районів та міст обласного значення є однією з цих проблем. 
Співвідношення максимального та мінімального значення обсягів реалізованої промислової 
продукції на одну особу у 2013 році становила 223 рази. Максимальне значення цього показника має 
місце в Миронівському районі - 89,3 тис. грн., тоді як його мінімальне значення в Іванківському 
районі складало лише 400 гривень. Співвідношення максимального та мінімального значення 
обсягів капітальних інвестицій на одну особу так само разюче й становить 68,4 рази.  

Таким чином, через наявність в центрі області майже необмеженого споживача 
товарів та послуг у вигляді столиці регіон має великий потенціал для розвитку, натомість 
відтік робочої сили та інтелектуалів потребує концентрації зусиль на розвитку периферійних 
районів з метою ліквідації разючих диспропорцій соціально-економічного стану. 

 
Стан та проблеми 
Київщина є столичним регіоном, у центрі якого знаходиться місто Київ – столиця 

України, потужний політичний, діловий, індустріальний, науково-технічний, транспортний та 
культурний центр країни, пов'язаний з областю тісними комерційними і соціальними зв’язками, 
де розміщуються основні органи управління області, але адміністративно Київ не входить до 
складу області. 

Кліматичні умови, родючі ґрунти та географічне розташування області сприятливі для 
сільськогосподарського виробництва та розвитку транспортної інфраструктури. Річка Дніпро з 
утвореними на ній Київським та Канівським водосховищами ділить територію області на дві 
частини: правобережну і лівобережну, що створює додаткові проблеми для економічного 
розвитку, оскільки мостові переходи між ними розташовано лише в межах столиці.  

На території Київській області є райони, що постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, але потужність гамма-випромінювання на поверхні ґрунту в порівнянні з 
1986 роком знизилася в сотні разів. Протягом 2000-2013 років не було зареєстровано 
перевищення вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в питній воді, що використовує 
населення вказаних територій для споживання, .у виробленій сільгосппродукції та заготовленій 
лікарській сировині. 

На конкурентоспроможність районів та міст області впливають два потужні фактори: 
чисельність населення та розташування відносно центру області, міста Києва, який є найбільшим 
ринком товару та робочої сили для регіону. У найближчих до міста Києва районах – 
Бориспільському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Києво-Святошинському та 
Обухівському, які складають близько чверті території області (26,3%), мешкає майже половина 
населення області (45,8 відсотка). 

Південні райони області – Богуславський, Володарський, Миронівський, Рокитнянський, 
Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський – заселені переважно сільським 
населенням, його сумарна частка становить 60 відсотків. 

Чотири східних райони – Баришівський, Згурівський, Переяслав-Хмельницький та 
Яготинський – складають подібну групу з такою ж щільністю населення (39,1), площею, що 
становить 14,6% території, та 9,3% загального населення області. 
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Як наслідок такого характеру розселення, найбільш економічно потужними виявилися 
райони, що прилягають до Києва та місто Біла Церква, а південні та східні райони значно відстають 
в економічному та соціальному розвитку від центральних. 

Програма 3 прямо відповідає Стратегічній цілі 3 "Збереження та розвиток територій". 
Програма зосереджена на економічних, соціальних та інфраструктурних аспектах, які є 
важливими для покращення якості життя в сільській місцевості. Вона реалізовуватиметься 
через три відповідних напрямки та 20 проектних ідей. Ця Програма тісно пов’язана з іншими 
програмами Плану заходів - "Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки" та "Висока якість життя населення".  

 
Структура Програми 3 "Збереження та розвиток територій". 
В основу Програми лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних 

експертів та на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та 
організацій Київської області. 

Програма складається з трьох напрямків, які включають в себе: 
• підвищення рівня зайнятості сільського населення; 
• комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад; 
• відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

 
 

Проектні ідеї Територія, на яку проектна ідея матиме вплив 
Напрямок 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення 
3.1.1.1) Підтримка форм самоорганізації населення на 
селі шляхом вирощування та прийому гарбузового 
насіння у населення 

Іванківський і Поліській райони 

3.1.2.1) Розробка перспективної планувальної схеми 
розміщення підприємств та основних напрямків 
людської життєдіяльності на території Київської 
області 

Київська область 

3.1.3.1) Сприяння розвитку екологічно спрямованого 
та органічного виробництва овочів у фермерських 
господарствах Київській області. 

Київська область 

3.1.4.1) Створення і організація діяльності дієздатних 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із 
заготівлі і переробки м’яса. 

Київська область 

Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад 
3.2.1.1) Створення та забезпечення розвитку Агенції 
регіонального розвитку Київської області  

Київська область 

3.2.1.2) Участь громади Білоцерківського району у 
забезпеченні якості освіти 

Білоцерківський район 

3.2.1.3) Створення та забезпечення розвитку 
Київського обласного інвестиційного агентства 
(Київоблінвест) 

Київська область 

3.2.2.1) Молодіжна «Школа лідерства», для 
підготовки та підтримки суспільно - активних 
молодіжних груп в громадському, політичному та 
бізнесовому житті області. 

Обрані райони та міста Київської області 

3.2.3.1) Розроблення схем планування територій 
 

Київська область 

3.2.3.2) Модернізація освітлення (впровадження 
світлодіодних технологій) 

Київська область 

3.2.3.3)"Сільський магазин – ТЗП" Обрані райони та міста Київської області 
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3.2.4.1) Будівництво соціального житла для 
переселенців із зони АТО 

Київська область 

3.2.4.2) Масове житлове будівництво (доступне 
житло) 

Обрані міста Київської області 

3.2.4.3) Доступне житло Обрані міста Київської області 
3.2.5.1) Забезпечення розробки генеральних планів 
населених пунктів 

Київська область 

Напрямок 3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в смт Іванків 
Київської області  

Іванківський район  

3.3.2.1) Організація і створення міні комплексу з 
виробництва та переробки високоякісної органічної 
молочної продукції на базі фермерського господарства 

Баришівський район 

3.3.3.1) Програма розвитку бджільництва у Київській 
області на період 2015-2017 років 

Поліський район 

3.3.3.2) Прискорене виробництво (оздоровленого) 
посадкового матеріалу сільськогосподарських та 
лісових культур 

Поліський та Іванківський райони 

3.3.4.1) Збереження культурної спадщини Полісся Поліський район 
 

Напрямок 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення 
В групі південних районів (Богуславський, Володарський, Миронівський, 

Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський), які складають 
чверть території області, 60% становить сільське населення. 

У чотири східних та трьох західних районах відповідно 50% та 40% населення також 
проживають у сільській місцевості. 

В усіх цих районах головної проблемою є низький рівень зайнятості сільського 
населення, що поступово перетворює їх на депресивні території через відтік людських ресурсів 
та зниження соціально-економічного рівня в селах та селищах. 

Тому необхідно спрямувати зусилля влади та суспільства на збереження наявних 
трудових ресурсів, підвищення їх кваліфікації, стимулювання створення нових робочих місць 
за рахунок самозайнятості. Окрему увагу слід зосередити на підтримці молоді, яка зацікавлена 
розпочати власну справу в селі. 

Реалізація проектних ідей Напрямку 3.1. має на меті: 
• створення та підтримка кооперативного руху на селі; 
• сприяння винесенню столичних підприємств в райони області; 
• сприяння розвитку фермерських господарств з виробництва екологічно чистої та 

органічної продукції; 
• створення нових видів бізнесу, підтримки бізнес-ідей молоді. 
 
Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних 

громад 
Інфраструктура сіл та селищ області перебуває зараз переважно у незадовільному стані, 

такі самі проблеми мають місце в дорожньо-транспортній мережі сільських територій й 
виправлення ситуації потребує значних інвестицій, як фінансових вливань, так й організаційних 
заходів. Тому необхідно зосередити увагу як на загальних проектних ідеях розвитку окремих 
територій регіону, так й на вирішенні локальних проблем,  які допоможуть відкрити додаткові 
розвиткові можливості розвитку села.  
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Реалізація проектних ідей Напрямку 3.2. має на меті: 
• створення координаційного центру з реалізації Стратегії й Плану заходів – 

Агенції регіонального розвитку Київської області; 
• розробку містобудівельної документації сільських населених пунктів; 
• розробку схем планування територій; 
• розвиток інфраструктури сільських населених пунктів; 
• будівництво соціального (дешевого) житла для переселенців із зони АТО; 
• розробку й удосконалення дорожньо-транспортної мережі периферійних 

територій області.	
 
Напрямок 3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
На сьогодні радіаційна ситуація на територіях області, що постраждали внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС, фактично стабілізувалася. Потужність дози гамма-випромінювання на 
поверхні ґрунту в порівнянні з 1986 роком знизилася в сотні разів. Протягом 2000-2013 років не 
було зареєстровано перевищення вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в питній воді, у 
виробленій сільгосппродукції та заготовленій лікарській сировині. 

В Поліському та Іванківському районах, на площі, що становить 17,4% території, мешкає 
лише 2,1% населення області. На часі є відновлення на північних територіях активного 
економічного, а потім й соціального життя. На досягнення цієї мети направлено реалізацію 
проектних ідей цього напрямку. 

Реалізація проектних ідей Напрямку 3.2. має на меті: 
• удосконалення комунальної інфраструктури населених пунктів; 
• підняття рівня добробуту населення через розвиток кооперативного руху; 
• збереження та популяризація культурної спадщини Полісся. 
 
Часові рамки і засоби реалізації 
Програма "Збереження та розвиток територій" включає в себе 3 напрямки, які 

складаються з 20 відповідних проектних ідей. Кожен з напрямків стосується визначених 
проблем сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015 –2017 років. 
Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через: 

• залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування 
через галузеві державні програми; 

• внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, 
галузевих регіональних програм; 

• залучення фінансування від проектних ідей та програм міжнародної технічної 
допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм; 

• залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами проекту). 
 
Очікувані результати та показники 
Успішна реалізація проектних ідей Програми "Збереження та розвиток територій" має 

сприяти досягненню таких результатів: 
• Створення сільськогосподарських кооперативів; 
• Розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості; 
• Зростання зайнятості і доходів населення периферійних районів;  
• Створення нових підприємств та нових видів економічної діяльності в 

периферійних районах; 
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• Забезпечення зайнятості населення та зростання самозайнятості сільської молоді; 
• Збереження трудових ресурсів периферійних районів Київщини; 
• Створення Агенції регіонального розвитку Київської області; 
• Створення Перспективної планувальної схеми розміщення підприємств та 

основних напрямків людської життєдіяльності на території Київської області;  
• Активізація молодіжних груп в громадському, політичному та бізнесовому житті; 
• Розробка містобудівної документації населених пунктів області; 
• Розвиток комунальної інфраструктури в північних районах; 
• Збереження культурної спадщини Полісся; 
• Створення розвитку Київського обласного інвестиційного агентства (Київоблінвест). 
 
Показники: 
• Наявність низки нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

забезпечених обладнанням; 
• Кількість підприємств малого та середнього бізнесу; 
• Рівень зайнятості і доходів населення периферійних районів; 
• Реєстрація нових підприємств та нові види економічної діяльності в периферійних 

районах; 
• Рівень зайнятості та самозайнятості серед молоді; 
• Рівень міграції в периферійних районах; 
• Кількість працюючих; 
• Створення Агенції регіонального розвитку; 
• Затвердження Перспективної планувальної схеми розміщення підприємств та 

основних напрямків людської життєдіяльності на території Київської області; 
• Затвердження містобудівної документації низки населених пунктів області; 
• Виконання проектних ідей розвитку комунальної інфраструктури, визначених 

цим Планом заходів; 
• Проведення щорічних культурологічних фестивалів на Поліссі. 

 
Орієнтовний фінансовий план 

Назва проектної ідеї 
Вартість, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
3.1.1.1) Підтримка форм самоорганізації населення на 
селі шляхом вирощування та прийому гарбузового насіння 
у населення 

80 90 100 270 

3.1.2.1) Розробка перспективної планувальної схеми 
розміщення підприємств та основних напрямків людської 
життєдіяльності на території Київської області 

100 300 0 400 

3.1.3.1) Сприяння розвитку екологічно спрямованого та 
органічного виробництва овочів у фермерських 
господарствах Київській області. 

350 450 450 1250 

3.1.4.1) Створення і організація діяльності дієздатних 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із 
заготівлі і переробки м’яса. 

500 1500 2000 4000 

3.2.1.1) Створення та забезпечення розвитку Агенції 
регіонального розвитку Київської області  1400 420 0 1820 

3.2.1.2) Участь громади Білоцерківського району у 
забезпеченні якості освіти 10 20 20 50 

3.2.1.3) Створення та забезпечення розвитку Київського 
обласного інвестиційного агентства (Київоблінвест) 1533 972 0 2505 
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3.2.2.1) Молодіжна «Школа лідерства», для підготовки 
та підтримки суспільно - активних молодіжних груп в 
громадському, політичному та бізнесовому житті 
області. 

200 200 200 600 

3.2.3.1) Розроблення схем планування територій 4000 6000 800 10800 
3.2.3.2) Модернізація освітлення (впровадження 
світлодіодних технологій) 5000 6000 6000 17000 

3.2.3.3)"Сільський магазин – ТЗП" 0 0 0 0 
3.2.4.1) Будівництво соціального житла для переселенців 
із зони АТО 1000 5000 0 6000 

3.2.4.2) Масове житлове будівництво (доступне житло) 87116 232308 261347 580771 
3.2.4.3) Доступне житло 41623,7 41623,7 41623,7 124871,1 
3.2.5.1) Забезпечення розробки генеральних планів 
населених пунктів 4500 4500 4500 13500 

3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в смт Іванків Київської 
області  5000 5000 5000 15000 

3.3.2.1) Організація і створення міні комплексу з 
виробництва та переробки високоякісної органічної 
молочної продукції  на базі фермерського господарства 

500 0 0 500 

3.3.3.1) Програма розвитку бджільництва у Київській 
області на період 2015-2017 років 150 4000 4000 8150 

3.3.3.2) Прискорене виробництво (оздоровленого) 
посадкового матеріалу сільськогосподарських та лісових 
культур 

2500 1500 1000 5000 

3.3.4.1) Збереження культурної спадщини Полісся 50 50 0 100 
Разом 155612,7 309933,7 327040,7 792587,1 

 
Умови та ризики 
Загальні умови, що мають значення для впровадження програми, є такі самі, як у 

попередніх розділах: успішність задекларованих Урядом України реформ та ефективності 
реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом на сході. Наступними 
важливими умовами успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість 
фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого 
передбаченого конкретними проектами фінансування для реалізації проектних ідей Плану 
заходів. 

Реалізація в Київській області міжнародних проектів з підтримки практики сталого 
місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів. 

Наступними умовами є технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу 
для впровадження проектних ідей, а також ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, 
яка зможе координувати реалізацію усіх проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів 
і проведенню лобістської діяльності. 

Підвищення рівня інформованості та зусилля з реалізації проектних ідей можуть 
допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб виконати Програму "Збереження 
та розвиток територій". Відчутні зміни можуть бути досягнуті не лише в довгостроковій 
перспективі, а найближчими роками завдяки реалізації політики України на децентралізацію та 
зростання спроможності органів місцевого самоврядування. 

Реалізація проектних ідей з балансування ринку праці базується на припущенні, що 
роботодавці, зацікавлені в позитивному результаті, візьмуть участь на засадах соціального 
партнерства в реалізації проектних ідей. 

У частині реалізації проектних ідей підвищення соціальної активності населення основні 
припущення – це достатність позитивного досвіду раніше впроваджених проектних ідей на 
розвиток територіальних громад. 
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Проектні ідеї Програми можуть бути більш ефективним у поєднанні з відповідними 
заходами з програм у сфері розвитку людського капіталу та економіки. Надання додаткових 
можливостей для збільшення доходів домогосподарств у рамках цієї Програми має 
підтримуватися здійсненням проектних ідей у сфері розвитку внутрішнього туризму та 
економічного розвитку периферійних районів області. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок цієї Програми з іншими 
Програмами Плану заходів, особливо з Програмою "Висока якість життя людини". 

Основні ризики в реалізації Програми: 
• Нехтування проблемами периферійних районів на користь центральних – 

ненаповненість місцевих бюджетів, відсутність інвестицій, старіння населення, демографічний 
спад. 

• Нездатність влади та громадських інституцій організувати продуктивну 
взаємодію з периферійними районами. 

• Нераціональне використання природних ресурсів у аграрному секторі. 
• Нездатність влади та органів управління усувати існуючі структурні та економічні 

дисбаланси. 
• Невідповідність міжнародним стандартам у галузях промисловості, логістики, 

транспорту, сфери послуг та сільському господарстві. 
• Відсутність партнерських відносин зацікавлених сторін готових підтримати 

реалізацію конкретних проектних ідей та Програми. 
• Відсутність підготовки, бажання та управлінської спроможності для реалізації 

проектних ідей і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів). 
• Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та 

інших проблем населення периферійних територій. 
• Поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності. 
Рекомендації 
• Успіх реалізації кожної проектної ідеї та отриманні позитивного імпульсу розвитку 

цілої області чи суттєвої її частини базується на розумному балансі регіональних (державних) та 
приватних інтересів. Тому там, де це можливо, необхідно здійснити поєднання фінансування з 
Державного фонду регіонального розвитку, від державних цільових програм, з обласного 
бюджету та з коштів приватних інвесторів. Окрім цього бажано залучити кошти місцевих 
бюджетів (районних, міст, селищ та сіл) та проектів і програм міжнародної технічної допомоги.  

• Для досягнення успіху в реалізації проектних ідей необхідне створення критичної 
маси з усіх зацікавлених сторін, а саме – участь місцевих фермерів та інвесторів, представників 
громадських та неурядових організацій, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових 
інститутів та навчальних закладів, кооперативів та комунальних підприємств.  

• З метою отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення 
управлінського потенціалу і практичного досвіду в реалізації подібних програм, важливе 
значення має участь Проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС). 

• Досвід реалізації Стратегій регіонального розвитку інших областей (та країн), 
може стати в нагоді при виконанні проектних ідей і сприяти отриманню максимальної віддачі. 
Є декілька типових проектних ідей, які, як правило, реалізуються в інших місцях, і які мають 
позитивні результати, наприклад, схеми мікрокредитування, сільськогосподарські кооперативи, 
агенції регіонального розвитку. 

• Розвиток та збереження територій тісно пов’язаний з якістю життя населення 
(Програма 2). Периферійні райони та сільські території також можуть отримати додатковий 
поштовх для зростання добробуту людей завдяки реалізації проектних ідей розвитку 
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внутрішньому туризму (напрямок 1.4.), адже туризм сприятиме диверсифікації багатьох видів 
економічної діяльності – послуги, ремесла, культура, традиції, виробництво продуктів 
харчування. 

Відповідно до Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, певні заходи 
можуть бути враховані в наступний планувальний період, на 2018-2020 роки, після реалізації 
цього Плану, а саме: 

o Покращення транспортної інфраструктури для економічного та соціального 
розвитку сіл. 

o Технічне та технологічне переоснащення діючих та створення нових 
високотехнологічних підприємств виробництва та переробки сільськогосподарської  продукції. 

o Надання фінансових ресурсів для підтримки малих та середніх підприємств. 
o Допомога в покращенні стану інфраструктури населених пунктів периферійних 

районів та в сільській місцевості. 
o Сприяння співробітництву невеликих громад в сфері комунальних та соціальних 

послуг та поліпшення системи управління твердими побутовими відходами. 
o Координація між малими містами, селищами, селами та районами області для 

реалізації спільних проектних ідей. 
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3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 
Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з реалізації у 2015-

2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року представлено у таблиці. 

Суб’єкти Участь у впровадженні Участь у фінансуванні Участь у моніторингу і 
оцінці (МіО) 

Обласна, районні 
адміністрації та органи 
місцевого самоврядування 

В якості партнерів 
здійснення проектних 
ідей або бенефіціарів їх 
результатів 

Спільне фінансування 
реалізації проектних ідей 

Безпосередньо для 
проектних ідей зі 
спільним фінансуванням 

Державні міністерства, 
відомства, установи 

В якості партнерів 
здійснення проектів для 
відповідних галузей 

Спільне фінансування 
проектних ідей, в яких 
вони конкретно 
зацікавлені 

Безпосередньо для 
проектних ідей зі 
спільним фінансуванням 

Проекти та програми 
міжнародної технічної 
допомоги 

Надання (міжнародної) 
технічної допомоги (за 
потребою) 

Спільне фінансування 
більшості проектних ідей 

Безпосередньо для 
проектних ідей зі 
спільним фінансуванням 

Приватні інвестори і 
підприємства 

Учасники в проектах з 
приватним компонентом в 
якості бенефіціарів або 
партнерів реалізації 
проектних ідей 

Фінансовий внесок в 
проектних ідей з 
приватним компонентом 

Безпосередньо для 
проектних ідей зі 
спільним фінансуванням 

Обласні, районні і місцеві 
зацікавлені сторони 

В якості партнерів або 
бенефіціарів проектних 
ідей, в яких вони 
безпосередньо зацікавлені 

Спільне фінансування 
здійснення проектних 
ідей, від яких вони мають 
безпосередню вигоду 

Надання інформації для 
моніторингу й наступної 
діяльності 

Спеціалізовані НУО, 
асоціації та установи 

Управління проектами 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 
проектних ідей 

Університети, інститути, 
освітні заклади 

Забезпечення практичних 
знань (ноу-хау), технічної 
допомоги 

Спільне фінансування 
проектних ідей, в яких 
вони зацікавлені 

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

Агенція регіонального 
розвитку 

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

Ключова дійова особа у 
зборі коштів для 
реалізації Стратегії 

Моніторинг реалізації 
проектних ідей 
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4. Каталог проектних ідей 
Каталог проектних ідей містить перелік назв та змісту основних майбутніх проектів, 

впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану заходів з 
реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року. 
Каталог складається з проектних ідей, відібраних експертами Робочої групи та зовнішніми 
консультантами. 

 

Проектні	ідеї	програми	1:	Стійке	економічне	зростання	на	основі	
інноваційного	розвитку	багатогалузевої	економіки	

Проектні	ідеї	напряму	1.1.	Створення	нових	та	модернізація	існуючих	галузей	
економіки	

Номер і назва завдання: 1.1.1.Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу. 
Назва проекту: 1.1.1.1) Впровадження транспортно-логістичних кластерів у транспортну 

систему 
Цілі проекту: Добровільне об’єднання суб’єктів транспортної галузі із метою забезпечення 

конкурентоспроможності в ринкових умовах. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області в кількості 1 млн. 717 тис. осіб. 
 

Стислий опис проекту:  Транспортно-логістичні кластери (ТЛК) - галузеві кластери, кінцевою продукцією 
яких є транспортно-логістичні послуги у вантажному або пасажирському секторі. 
Транспортно-логістичні кластери включають комплекс інфраструктури компаній-
виробників та компаній, що спеціалізуються на зберіганні, супроводженні і 
доставці вантажів, а також логістичні, складські комплекси та інші. Загалом 
транспортно-логістичні кластери розвиваються в регіонах, що мають суттєвий 
транзитний потенціал. Домінуюче положення кластера на ринку не має нічого 
спільного з монополією, так як кластер - не організація, а безліч організацій, які 
знаходяться між собою як у відносинах кооперації, так і у відносинах 
конкуренції. ТЛК формуються на основі транспортних систем середніх і великих 
міст, а також міських агломерацій. В територіальних ТЛК присутні пасажирський 
та вантажний сектори. Частково два сектори функціонують на загальній 
інфраструктурі, в той же час кожен сектор має спеціалізовану інфраструктуру. 

Очікувані результати: Кластер являє собою добровільне об’єднання рівноправних осіб із метою 
забезпечення конкурентоспроможності в ринкових умовах. Мотивацією 
безпосередніх учасників ТЛК, у тому числі  пасажирського транспорту, є їх 
економічна зацікавленість в об’єднанні зусиль у конкурентній боротьбі на ринку 
транспортних послуг. Діяльність кластеру координується радою кластеру, що 
формується з представників усіх його учасників. 

Ключові заходи проекту: • Визначення методології відбору учасників, які братимуть участь у 
впровадженні проекту. 

• Надання необхідної інформації та оцінка готовності учасників узяти участь 
(шляхом анкетування). 

• Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів. 
• Розробка планів заходів на три роки. 
• Підтримка координації діяльності та реклама результатів. 

Період здійснення: Березень 2015 року – грудень 2017 року 
Орієнтована вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
50 150 200 400 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту 

Всі транспортні організації і підприємства міста, району, області. 
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Номер і назва завдання: 1.1.1.Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу. 

Назва проекту: 1.1.1.2) Будівництво та відновлення інфраструктури (дороги). 
Цілі проекту: Будівництво та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг, що сприятиме 

належному функціонуванню роботи комунального транспорту для задоволення 
соціальних потреб населення   

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м.Березань, м.Ірпінь, м.Вишневе, м.Біла Церква. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Поліпшення соціальних потреб населення 

Стислий опис проекту: Будівництво та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг, що сприятиме 
належному функціонуванню роботи комунального транспорту для задоволення 
соціальних потреб населення   

Очікувані результати: Поліпшення доступу населення до соціальних, комунальних, адміністративних 
та інших послуг. 

Ключові заходи проекту: • Будівництво об'їзної дороги м. Березань; 
• Реконструкція теплового пункту ТП-9 з технічним переоснащенням під 
котельню по вул.Томилівська,50В в м.БілаЦерква; 

• Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Народна в м.Кагарлик; 
• Капітальний ремонт автомобільної дороги житлового кварталу «Стоянка» по 
вул. О. Кошового в м. Ірпінь; Капітальний ремонт вул. Чорновола в м. 
Вишневому; Будівництво ділянки кільцевої дороги в межах вул. Толстого та 
вул. Сквирське шосе в м. Біла Церква . 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
80000,00 40000,00 40000,00 160000,00 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет , Фонд регіонального розвитку . 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, 
Міністерство фінансів України,Київської обласної державної адміністрації, 
Міські, селищні та сільські ради . 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі: 

створення і розвиток індустріальних та технологічних парків  
Назва проекту: 1.1.2.1) Створення інноваційного технологічного парку «Славутич» 
Цілі проекту: Головна мета проекту - сформувати максимально сприятливі умови для розвитку 

інновацій в пріоритетних для міста Славутич напрямках шляхом створення 
ефективної співпраці між науковою діяльністю, підприємницькою ініціативою та 
місцевим організаційно-економічним механізмом соціально-економічного 
розвитку 
Цілі проекту: 
• прискорення темпів розвитку інновацій та розвитку інноваційного 
підприємництва; 

• залучення фінансових коштів в галузі наукових досліджень та інноваційного 
підприємництва;  

• створення інфраструктурного середовища для розвитку інноваційних 
продуктів;  

• підвищення соціальної привабливості роботи в науці й інноваційній сфері;  
• утримання висококваліфікованих кадрів шляхом створення нових робочих 
місць відповідного рівня; 

• стимулювання розвитку місцевої економіки. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Територіальна громада м. Славутич 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

27 тис. чол. (славутичан та підприємців) 

Стислий опис проекту: Проект створення інноваційного Технопарку дозволить розвинути найбільш 
важливі складові соціально-економічного розвитку Славутича: науку, реалізацію 
інноваційних проектів та підтримку починаючого бізнесу в обраних для 
Технопарку пріоритетних сферах.  
Славутич має наступний потенціал для впровадження даного проекту: підтримка 
міської влади; близькість до кордонів з Росією та Білоруссю, а також з обласними 
промисловими центрам України (Київ та Чернігів); наявність матеріально-
технічної наукової бази (Міжнародний Чорнобильський центр, Міжнародна 
радіоекологічна лабораторія тощо); науково-технічний кадровий потенціал 
ЧАЕС, підприємств та організацій міста; непереривна система освіти, включаючи 
професійно-технічне та вище; наявність майна та земельних ділянок для 
розміщення бізнесу, в тому числі й з використанням інноваційних технологій; 
розвинена система підтримки бізнесу (консалтингова підтримка); наявність 
перспектив для розвитку інноваційних технологій. 
Технопарк буде включати в себе такі департаменти: інноваційно-інформаційний 
центр; науково-дослідний центр; інноваційний бізнес-інкубатор, бухгалтерія, 
юридичний та технічний відділ, відділ кадрів; сервісний, редакційно-видавничий 
та Інтернет центри. 
Будівля Технопарку буде розташована на земельній ділянці площею 6 га, на 
відстані 3 км від міста, та буде складатися з двох окремих корпусів, а саме: 
адміністративний корпус с загальною площею 300 м²; корпус Інноваційного 
бізнес-інкубатору загальною площею 3042 м². 
Загальна площа будівель Технопарку буде складати 3342 м², з них 60% - 
виробничі, 30%- офісні та 10%- загального користування. 
Створення інноваційного Технопарку задовольнятиме попит на ринку на послуги 
в сфері інформаційних технологій, радіоекології та енергозбереження наступним 
чином: 

− Створенням нових компаній в пріоритетних сферах славутицького 
Технопарку, які надаватимуть додаткові послуги в цих сферах. 

− Залученням компаній, що працюють в пріоритетних сферах славутицького 
Технопарку з інших регіонів України та із-за кордону, які матимуть в Славутичі 
всі умови для швидкого та ефективного розвитку. 

− Залученням додаткових інвестицій на розвиток пріоритетних сфер 
славутицького Технопарку, а саме: на проведення досліджень, для 
започаткування нових видів послуг, розробку нових технологій та впровадження 
їх у практичну діяльність. 

Очікувані результати: § Збудовано сучасний інноваційний Технопарк загальною площею 3342м². 
§ Створено дієвий механізм залучення в пріоритетні напрямки розвитку 
міста зовнішніх і внутрішніх інвестицій. 
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§ Забезпечено ефективне використання інноваційного кадрового потенціалу, 
потенціалу існуючих підприємств та забезпечено реалізацію нових інноваційних 
проектів. 
§ В рамках Технопарку створено та працюють 30 інноваційних компаній. 
§ Збільшено обсяг надходжень до міського та державного бюджетів податків, 
зборів (обов'язкових платежів). 
§ Збільшено експортний потенціал міста та створено 450 додаткових робочих 
місць. 
§ Підвищено загальний рівень соціально-економічного розвитку міста 
Славутич та його інвестиційну привабливість. 

Ключові заходи проекту: § Розробка генерального плану забудови земельної ділянки. 
§ Проектування Технопарку. 
§ Будівництво виробничого корпусу, проведення комунікацій, стоянок та 
доріг. 
§ Ремонт офісного приміщення у м. Славутич для розміщення адміністрації 
технопарку. 
§ Озеленення території. 
§ Підбор на навчання персоналу. 
§ Залучення та супровід інвестиційних проектів. 

Період здійснення:  січень 2015 – листопад 2016 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
- 17179,1 43653,1 60832,2 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний та місцеві бюджети, кошти інвесторів, міжнародні кошти тощо. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Славутицька міська рада, КП «Агентство регіонального розвитку» 
Вітчизняні та міжнародні інвестори. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.1.3. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва 
Назва проекту: 1.1.3.1) Будівництво свинокомплексу за європейськими стандартами (із 

замкнутим циклом). 
Цілі проекту: Збільшення виробництва товарної свинини, створення нових робочих місць. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська обл., Макарівський район. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

20 чоловік місцевого населення будуть забезпечені робочими місцями, а область 
високоякісним та не дорогим свинячим м’ясом. 

Стислий опис проекту: Будівництво свинокомплексу із замкнутим циклом та за європейськими 
стандартами на 620 свиноматок та 16 000 голів свиней на відгодівлі в рік. 
Плануються наступні показники: забій 16 000 голів в рік по 100 кг. кожна (1600 
тон свинини). Кількість опоросів за рік – 2, приріст в день 960 грамів, 
народжуваність 13 поросят. З урахуванням вартості живої ваги 25грн.\кг. валовий 
дохід очікується в розмірі 40М грн 

Очікувані результати: Працевлаштовано 20 чоловік, продано 16000 голів свинини в рік, навчено 10 
працівників за кордоном. Перші п’ять років обсяги виробництва будуть незмінні 
та сягатимуть 40Мгрн. Після п’яти років, та виплати усіх фінансових зобов’язань, 
планується побудувати аналогічний комплекс. 

Ключові заходи проекту: Погодження проектної документації, реконструкція ферми (25М грн..) монтаж 
обладнання, завезення тварин. 

Період здійснення:  з (04 / 15) - до (04 / 16): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
70000 0 0 70000 

Джерела фінансування: Власні кошти – 3М грн., а також фермерське господарство в с.Ясногородка 
 кредит Райфайзенбанку Австрія на 6 років у розмірі 1700 000 євро (34Мгрн.). 
необхідні кошти інвестора – 33Мгрн. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

ЄБРР, ДФРР, місцеві банки, портфельні або стратегічні інвестори 

Інше: Вид діяльності для компанії - новий. Обраний для диверсифікації бізнесу. 
Перші надходження від проекту плануються в 2016 році. Працівники комплексу 
будуть проходити стажування в Чехії та Словаччині. Керувати проектом перші 
два роки буде чеський представник компанії-виробника обладнання. Проект має 
бізнес план, згідно якого термін окупності складає 4 роки. Компанія орендує 
ферму (у спорідненої особи), що потребує реконструкції. Договори на поставку 
обладнання та свиноматок в наявності. Компанія займається будівельними 
роботами. Кредитна історія відсутня. 
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Номер  і назва заходу: 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток 

альтернативної енергетики 

Назва проекту: 1.1.4.1) Покращення благоустрою  та соціально-економічного середовища на 
території міста Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське шляхом 
використання ТПВ для генерації газу 

Цілі проекту: Покращення благоустрою та соціально-економічного середовища на території 
міста Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське шляхом заміни 
природного газу на альтернативний вид палива (газ, добутий з твердих побутових 
та органічних відходів).  

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Місто Ірпінь та селища Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, а також інші 
найближчі до м. Ірпінь міста та селища  

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає у вирішенні проблеми сміття та отриманні альтернативного 
виду палива для опалювання багатоквартирних житлових  будинків і об’єктів 
соціальної інфраструктури (заміни природного газу на газ, який генерується в 
процесі обробки ТПВ та органічних відходів);  підвищення якості життя; зміна 
культури поводження населення із ТПВ; надання поштовху для подальшого 
швидкого  розвитку міста та селищ через швидку окупність проекту (півроку  - 
максимум один рік) та вивільнення певної частини фінансових ресурсів 

Очікувані результати: § Місто та селища повністю звільнені від ТПВ, чим покращено їх соціально-
економічне середовище  

§ Встановлено та діє модуль по отриманню альтернативного виду палива з ТПВ  
§ Згенеровано 42000 Гкал тепла на рік 
§ Покращена якість життя мешканців міста (вони мають тепло на 
альтернативному виді палива і цілорічний доступ до гарячої води) 

§ Зекономлено близько 5 млн. кубів газу на вироблення тепла для міста 
§ Зменшено собівартість виробництва теплової енергії (мінімум на 100 грн. за 1 
Гкал) 

§ Отримана економія коштів, пов’язана із вивезенням ТПВ на сміттєзвалище у м. 
Бородянка 

§ Змінено культуру мешканців міста та селищ щодо поводження з ТПВ  

Ключові заходи проекту: § Визначення методології відбору території, де буде встановлено модуль з 
вироблення тепла на альтернативному виді  палива (газ, добутий з ТПВ). 

§  Надання необхідної інформації та оцінка готовності громад міста та селищ 
взяти участь у проекті (шляхом анкетування). 

§ Відбір території де буде встановлено модуль з вироблення тепла. 
§ Презентація концепції на зборах місцевих громад. 
§ Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів. 
§ Розробка планів заходів на три роки, створення груп з реалізації визначених 
заходів. 

§ Підтримка координації діяльності та реклама результатів. 

Період здійснення: Квітень 2015 - жовтень 2017 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис.грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

29500,00 250,00 250,00 30000,00 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, залучені кошти 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Міська та селищні ради,  громадські організації, ІВУКГ, КЖЕП «Ірпінь»,  КП КОР 
«Гарнітура», проектні інститути, підприємства, які генерують органічні відходи 
(шиномонтаж, пилорами, деревообробні підприємства), мешканці м. Ірпінь  

Коментарі:  
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Номер і назва завдання: 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток 

альтернативної енергетики 
Назва проекту: 1.1.4.2) Вирощування енергетичної верби та виробництво паливних брикетів 
Цілі проекту: Створення енергетичної бази, незалежної від вичерпування природних ресурсів  

та постійного дорожчання ПЕР. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: м. Березань ,Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: Бюджетні установи та освітні заклади міста. Площа опалення 32 тис.кв.м. 

Стислий опис проекту: Проведення робіт з вирощування енергетичної верби, догляд за нею, збір урожаю 
та переробка щепи на брикети, які будуть використані для виробництва теплової 
енергії  для бюджетних та освітніх установ міста. 

Очікувані результати: 100 %-ва відмова від споживання природного газу при виробництві теплової 
енергії для бюджетних та освітніх установ міста. Створення власної енергетичної 
сировинної бази, незалежної від цінових коливань на ПЕР. 

Ключові заходи проекту: Оренда земельної ділянки, закупівля техніки, необхідної для посадки саджанців 
енергетичної верби, догляду  за нею, збору урожаю, закупівля устаткування та 
обладнання для цеху з переробки щепи в брикети. 

Період здійснення: з березня 2015року – до жовтня 2017 року  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 разом 

12000 2000 1000 15000 
Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, міжнародні донори, бізнесові партнери 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Підприємство «Березаньтепломережа» з використанням власної робочої сили та 
основних фондів 

Інше: Втілення проекту допоможе назавжди вирішити проблему забезпечення 
енергетичною сировиною комунальних котелень міста. 
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Номер і назва завдання: 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток 

альтернативної енергетики 
Назва проекту: 1.1.4.3) Розробка програми здешевлення вартості газового обладнання нового 

покоління від вітчизняного виробника до 2017 року 
Цілі проекту: Зменшення енергоємності продукції та послуг програмою передбачається досягти 

за рахунок впровадження сучасних технологій, устаткування і обладнання, а 
також зменшення втрат енергоресурсів шляхом часткової компенсації вартості 
обладнання вітчизняного виробництва 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1,7 млн. осіб 

Стислий опис проекту: Потенціал енергозбереження в Київській області оцінюється на рівні 36-40% від 
загального рівня споживання енергоносіїв. Тому, в сучасних дуже складних 
економіко-політичних умовах, в зв’язку із стрімким ростом на енергоносії для 
всіх категорій споживачів, підвищення енергоефективності виробництва, 
транспортування і споживання паливно-енергетичних ресурсів всіма категоріями 
споживачів за рахунок широкого впровадження заходів з енерго- та 
ресурсозбереження є стратегічною лінією подальшого сталого розвитку 
економіки, соціальної сфери та добробуту населення регіону. 

Очікувані результати: - зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, 
наданих послуг (в умовних одиницях); 
- зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів; 

Ключові заходи проекту: - організаційного забезпечення: 
- нормативно-правового забезпечення Програми; 
- фінансового забезпечення Програми; 
- технічного (технологічного) забезпечення. 

Період здійснення:  з (серпень 2015 року) - до (грудень 2015 року): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
100 0 0 100 

Джерела фінансування: Кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, ДФРР, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська обласна рада, Київська обласна державна адміністрація, громадські 
організації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.1.5. Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау центрів за 

участю київських наукових закладів та інноваційного підприємництва 
Назва проекту: 1.1.5.1)«Поліська територія інновацій - «Силіконова долина» (інвестиційний) 
Цілі проекту: Створення умов для розвитку наукових досліджень, комерціалізації інноваційних 

технологій та впровадження їх у виробництво 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

смт Іванків (Київська область), м. Славутич (Київська область),  
с. Поліське 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

36 тис. чоловік  

Стислий опис проекту: Розвиток інноваційної діяльності в Україні знаходиться на дуже низькому рівні та 
не має підтримки з боку державної влади. Україна використовує свій 
інтелектуальний потенціал та інноваційні можливості не повною мірою. 
Напрямок комерціалізації наукових розробок вітчизняних фахівців практично не 
розвивається. Майже 90% української продукції не має відповідного науково-
технологічного забезпечення. 
Проект щодо створення поліської території інновацій «Силіконова долина» 
планується реалізувати на території всього поліського регіону Київщини та 
Чернігівщини з центром наукових розробок, розвитку й комерціалізації інновацій 
в м. Славутичі. Проект буде реалізовуватися використовуючи матеріально-
технічну наукову базу Славутича - Міжнародний Чорнобильський центр, 
Міжнародна радіоекологічна лабораторія й науково-технічний кадровий 
потенціал ЧАЕС, підприємств та організацій міста, науковий та ресурсний 
потенціал поліського регіону та потужні наукові ресурси Наукового парку 
«Київська політехніка» НТУ «Київський політехнічний інститут». В рамках 
проекту передбачається здійснювати дослідження, наукові розробки, тестування 
та їх комерціалізувати шляхом залучення кадрового потенціалу поліського 
регіону, використання його природніх, технічних та виробничих ресурсів. 
Наукові розробки отримають повний консалтинговий супровід для їх 
комерціалізації та впровадження у виробництво.  

Очікувані результати: § Створено потужний центр підтримки й комерціалізації наукових розробок в м. 
Славутич. 

§ Створено базу даних наукових розробок для залучення зовнішніх інвестицій та 
які можуть бути комерціалізовані. 

§ Комерціалізовано 20 наукових розробок.  
§ Створено біля 150 нових робочих місць на території поліського регіону. 

Ключові заходи проекту: § Розробка нормативної бази функціонування поліської території інновацій  
«Силіконова долина» 

§ Створення центру підтримки й комерціалізації наукових розробок. 
§ Розробка та реалізація маркетингової стратегії. 
§ Підбір та навчання персоналу. 
§ Залучення інвестицій та комерціалізація наукових розробок. 

Період здійснення:  січень 2016 – грудень 2016 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
- 5000 4500 9500 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний та місцеві бюджети, міжнародні кошти тощо. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Славутицька міська рада, КП «Агентство регіонального розвитку». 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.1.5. Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау центрів за 

участі київських наукових закладів та інноваційного підприємництва  
Назва проекту: 1.1.5.2) Створення та розвиток сучасного науково-технічного комплексу на 

базі підприємств Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України. 

Цілі проекту: o Підвищення/зміцнення енергетичного безпеки держави. 
o Створення позитивного інвестиційного іміджу України/регіону для залучення 

організаційно-фінансових ресурсів. 
o Зменшення техногенного навантаження на Київ.  
o Розширення/модернізація існуючих та створення нових виробництв 

енергетичного/зварювального обладнання та матеріалів. 
o Розбудова центру наукової думки та осередку; вдосконалення, модернізації 

технологій енергозберігаючого напрямку та ін. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Центрально-східна Європа, Близький схід: Україна, Київська область,  
Васильківський р-н. 

Стислий опис проекту: В світі існує стійка динаміка розвитку енергетичної галузі та збільшення попиту 
на високотехнологічне обладнання. Водночас, пропонується створення 
самодостатнього науково-технічного комплексу з акцентом на профільний 
енергетичний (зварювальні технології/обладнання/матеріали) напрямок розвитку, 
а також блоком обслуговуючої інфраструктури: логістичного, соціально-
побутового, торгового-виставкового призначення.    
 

Очікувані результати: o Просування української держави у світовій спільноті, як сильної демократичної 
країни, здатної втілити амбітні проекти найбільшого масштабу.   

o Розширення існуючих виробництв електрозварювальної галузі та створення 
нових. 

o Винахід та впровадження енергозаощаджувальних екологічно безпечних 
технологій – обладнання для розвитку альтернативної енергетики на основі 
відновлювальних/безперебійних джерел енергії. 

o Випуск товарів та послуг, спрямованих на створеннями/розвиток 
імпортозаміщення на ринку України та збільшення експортної складової. 

o Створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до 
бюджетів. 

o Створення навчального центу підготовки/перепідготовки громадян регіону, 
робітників, ІТП, виховання висококваліфікованих кадрів енергетичної галузі. 
Підвищення рівня компетентності наявного персоналу. 

o Організація діяльності конструкторсько-винахідницького бюро. 
o Реалізація чіткої вертикалі – профільний вуз-працевлаштування-наукова 

діяльність. 
Ключові заходи проекту: o Створення закінчених будівництвом об`єктів науково-технічного комплексу 

(площа земельної ділянки 24 га).  
o Початковий етап. І-ша черга будівництва (площа земельної ділянки 4-5 га): 
- загально будівельна частина (виробничо-складські приміщення, 

адміністративний корпус); 
- інженерні комунікації, транспортна інфраструктура, благоустрій (блок 

інженерно-технічного забезпечення; вузол водопровідних споруд: артезіанська 
свердловина;  очисні споруди; стоянка автотранспорту та мережа транспортного 
сполучення). 

o Перенос та реорганізація виробничо-технічної бази за межі Києва з подальшим 
розташування на території Глевахівської селищної ради. 

Період здійснення:  з (січень /2015) - до (грудень /2017) 
Орієнтовна вартість 
проекту*, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
40000 3 000 35000 78000 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет. 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Державні/місцеві органи виконавчої влади; наукові заклади (університети, 
інститути), проектні організації, будівельні підприємства, інвестори/кредитори 

Інше: Графічно-наглядовий матеріал (додається) 
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Проектні	ідеї	напряму	1.2.	Зростання	конкурентоспроможності	периферійних	
районів	

Номер і назва завдання: 1.2.1. Просування потенційних можливостей периферійних районів 
Назва проекту: 1.2.1.1) Проведення щорічного Інвестиційного форуму в Київській області 
Цілі проекту: Інформування учасників Форуму про потенціал та сприятливий інвестиційний 

клімат Київської області. 
Докладна презентація інвестиційних можливостей та проектів Київщини. 
Сприяння залученню прямих інвестицій та налагодженню довгострокового 
співробітництва між вітчизняними та зарубіжними компаніями, зацікавленими в 
реалізації перспективних інвестиційних проектів. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область. 

Стислий опис проекту: Форум проводитиметься протягом двох днів і включатиме секційні тематичні 
обговорення, круглі столи та «B2B» зустрічі, на яких будуть розглянуті актуальні 
питання залучення інвестицій у перспективні галузі регіону. В рамках Форуму 
будуть організовані стенди та презентації, що демонструють інвестиційний 
потенціал окремих галузей економіки та області в цілому. Планується проведення 
виставки продукції підприємств Київщини. Крім того, будуть організовані 
ознайомчі поїздки на окремі промислові підприємства, що наочно представляють 
практичну реалізацію інвестиційних можливостей Київської області. В ході 
пленарного засідання Форуму будуть підведені його основні підсумки. 

Очікувані результати: − Просування інвестиційного потенціалу; 
− налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання та іноземними 
інвесторами; 

− залучення інвестицій в економіку; 
− розвиток інфраструктури регіону; 
− створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету.  

Ключові заходи проекту: − Підготовка концепції проведення форуму; 
− вибір та оренда місця для проведення форуму; 
− організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення;  
− запрошення та поселення учасників; 
− розробка та друк презентаційних матеріалів (буклети, брошури, стенди, 
презентації, тощо); 

− забезпечення транспорту та харчування для учасників форуму; 
− організація та проведення секційних тематичних обговорень, круглих столів, 

«B2B» зустрічей та ознайомчих поїздок на окремі промислові підприємства 
області; 

− проведення урочистих заходів форуму. 
Період здійснення:  2015 – 2017 роки: 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
2175,2 2175,2 2300 6650,4 

Джерела фінансування: ДФРР, кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, 
громадські організації, установи 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.2.2. Підтримка створення виробничих об'єктів та технологічних циклів 

навколо малих міст  
Назва проекту: 1.2.2.1) Розвиток садівництва в Переяслав-Хмельницькому районі  

на період 2014-2017 роки 
Цілі проекту: Впровадження сучасних ефективних технологій вирощування, зберігання і 

переробки плодів та ягід. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Переяслав-Хмельницький район Київської області. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

35 тисяч чоловік. 

Стислий опис проекту: Внутрішньогалузеві нагромадження, які в перспективі мають стати джерелом 
інвестицій на просте та розширене відтворення в галузі. Розширене відтворення 
у садівництві можливе лише за умов рентабельності вирощення плодів і ягід на 
рівні не менше 40-50 %. Така ефективність досягається на засадах поширення 
інноваційно-інтенсивних технологій виробництва продукції та реалізації в 
повному комплексі основних організаційно-економічних чинників 
високоефективного ведення промислового садівництва; 

Очікувані результати: Забезпеченно потреб населення у плодах та ягодах, насичено внутрішній 
продовольчий ринок конкурентоспроможними продуктами садівництва та 
розширення їх експорту,  збільшено виробництва плодів і ягід до 1560 тонн;, 
створено підґрунтя для забезпечення у 2020 р. науково обґрунтованої норми 
споживання плодів і ягід, я вирішено соціально-економічні проблеми.  

Ключові заходи проекту: Залучення до виконання органів виконавчої влади, а також підприємств, установ 
та організацій, підготовка проектів відповідних документів для створення 
сприятливих умов для реалізації, 
Поточний контроль за ходом реалізації. 

Період здійснення:  2015 - 2017 роки 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1889,2 1153,0 1279,1 4321,3 

Джерела фінансування: ДФРР, власних коштів суб’єктів господарювання та залучених. 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Спеціалізовані підприємства, сільськогосподарські підприємства, фермерські 
господарства. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у 

периферійних сільських районах 
Назва проекту: 1.2.3.1) Створення бізнес-інкубатору 
Цілі проекту: Створити бізнес-інкубатор з метою розвитку інфраструктури підтримки 

підприємництва та допомоги бізнесменам-початківцям й бізнесовим структурам 
району 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м. Тетіїв, Тетіївський район 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Жителі Тетіївського району 

Стислий опис проекту: Надзвичайно важлива державна підтримка бізнесових структур, особливо малого 
та середнього бізнесу, на яких базується економіка України. Тому пропонується 
створити бізнес-інкубатор, цілями якого стануть створення навчального центру, 
банку бізнес-ідей та консультаційного центру. Також для економії часу 
підприємців буде запропоноване створення електронної єдиної бази всіх 
необхідних структур, яка буде розміщуватись на веб-сайті бізнес-інкубатора. 
Реалізація даного проекту дасть можливість збільшити рівень підприємливості 
населення, навчить основам управління бізнесом, надасть правову безпеку 
підприямцям та допоможе створювати інноваційні види зайнятості. 

Очікувані результати: 1. Створено веб-сайт бізнес-інкубатора 
2. Зменшений рівень безробіття завдяки функціонуванню бізнес-інкубатора та 
взаємодії з органами влади 
3. Забезпечено ефективний соціально-економічний розвиток району за рахунок 
створення виробництва та інноваційних видів діяльності 
4. Створено найбільш сприятливі умови для стартового розвитку малих 
підприємств шляхом надання комплексу послуг і ресурсів 

Ключові заходи проекту: 1. Створення веб-сайту бізнес-інкубатора з розділами навчальний центр, 
успішний досвід, банк бізнес-ідей, ресурсний центр, консультаційний центр, 
питання-відповідь. 
2. Проведення навчань, круглих столів, конференцій, консультацій тощо 
3. Виготовлення інформаційно-наочної документації 
4. Надання правової, маркетингової та технічної підтримки бізнесменам-
початківцям 
5. Пропагування підприємницької діяльності як фактора фінансової незалежності 

Період здійснення:  з (01 / 2016) - до (10 / 2017): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
- 400 150 550 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, 
бізнес, міжнародний донор та інші джерела. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості РДА, районна 
державна адміністрація, районна рада, міський та сільські виконавчі комітети, 
представники бізнесових структур. 

Інше:  
 



План	заходів	з	реалізації	у	2015	–	2017	роках	Стратегії	розвитку	Київської	області	на	період	до	2020	року 48 

Проектні	ідеї	напряму	1.3.	Створення	умов	для	пріоритетного	розвитку	
малого	та	середнього	підприємництва	

Номер і назва завдання: 1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва 
Назва проекту: 1.3.1.1) Створення мережі бізнес-інкубаторів у вищих навчальних закладах 

області 
Цілі проекту: • Сприяння творчої молоді  у реалізації власних амбіцій, допомога у формуванні 

практичних навичок у бізнесі; 
• Відбір ініціативної  творчої молоді у процесі навчання; 
• Набуття студентами практичних навичок у бізнесі; 
• Підвищення ділової активності молоді; 
• Створення передумов у реалізації власних ініціатив; 
• Підвищення можливостей  працевлаштування випускників ВНЗ; 
• Сприяння виробки та реалізації активної життєвої позиції; 
• Підвищення рівня комунікабельності та комунікацій; 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Проект започаткуються у Київської області і в  першу чергу у Білоцерківському 
Державному аграрному університеті. 
 В подальшому попит може  бути розповсюджене на інші регіони.   

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Від реалізації проекту вигоди буде отримувати студенти - біля 150 чоловік та 
населення міста біля 3000 осіб на рік.   

Стислий опис проекту: Проект передбачає створення інфраструктури бізнес-інкубатора в університеті 
та організація його діяльності; 
•  Підготовку персоналу;  
•  Залучення фахівців у сфері бізнес інкубації; 
•  Надбання обладнання, засобів зв’язку; 

Очікувані результати: 1. Сформована ініціативна група; 
2. Організована робота структур БІ; 
3. Проведено конкурс бізнес ідей на розміщення авторів у бізнес-інкубаторі; 
4. Вказана допомога авторам проектів (10-15); 
5. Створене інформаційно-консультаційний центр; 
6. Створені умови обміну досвідом, розширення контактів; 
7. Започаткована робота 10-15 власних підприємств в рік; 
8. Розповсюдження нових підходів у бізнесі, технологій на інше  регіони 
та території після закінчення студентами навчання. 

Ключові заходи проекту: 1. Проведена роз’яснювальна робота серед студентів;   
Сформована ініціативна група, проведено навчання цільової групи. Сформоване  
штат. 
Організована робота структурних підрозділів. 
2. Створена інфраструктура бізнес інкубатора.  
3. Організована робота всіх структур бізнес-інкубатора. 

Період здійснення:  з лютого 2015 - до грудня 2017 : 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 рік 2017 рік Разом 
500 200,00 200,00 900,00 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, 
бізнес, міжнародний донор та інші джерела. Приватні  інвестори на правах 
співвласників; 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Білоцерківський інноваційний бізнес інкубатор – організатор проекту, Київська 
обласна державна адміністрація; Міжнародні програми економічного розвитку 
(ЄС, Програми розвитку ООН,  Інститут «Відкрите суспільство» , Нью-Йорк.) 
Міжнародна Асоціація бізнес-інкубаторів; Бізнес-інкубатор «Львівська  
політехніка»; 
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Номер і назва завдання: 1.3.2. Стимулювання створення, розвиток та просування місцевих брендів 
Назва проекту: 1.3.2.1) Сучасне брендування міста Славутича 
Цілі проекту: Формування позитивного інвестиційно-привабливого іміджу Славутича шляхом 

ефективного використання наявних конкурентних переваг та ресурсів для 
зміцнення його конкурентних позицій на вітчизняному та іноземному ринках 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м.Славутич, Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

24 952 мешканця міста Славутич 

Стислий опис проекту: При реалізації даного проекту впроваджується механізм координації процесу 
створення інвестиційно-привабливого іміджу Славутича та його брендування з 
урахуванням потреб різних цільових груп. Сильний бренд та чітка іміджева 
позиція міста є однією з передумов успішного розвитку міста. В рамках проекту 
формуватиметься позитивний образ міста у свідомості громадян за допомогою 
візуальних та інших комунікацій та буде проведено комплексне конструювання 
позитивного образу та іміджу Славутича. Бренд Славутича змістовно поєднає всі 
унікальні конкурентні переваги міста та сформує уявлення про призначення міста 
та його специфіку. Процес брендингу відбуватиметься спільними зусиллями всіх 
суб’єктів міської спільноти з формуванням відповідного програмного документу, 
який відповідає соціально-економічним орієнтирам міста, а також ресурсам і 
можливостям, які є у Славутича. 

Очікувані результати: − Впроваджено спільний (влада та громада) механізм щодо створення 
інвестиційно-привабливого іміджу Славутича. 

− Розроблено довгострокову Програму брендингу Славутича та проведені 
промоційні заходи щодо популяризації бренду. 

− Створено сучасний іміджевий бренд Славутича. 
− Підвищено конкурентоспроможність Славутича на внутрішньому та іноземному 

ринках. 
− Покращено імідж Славутича. 

Ключові заходи проекту: − Проведення маркетингових досліджень (аналітична робота: SWOT аналіз, основні 
можливості і загрози, існуючий імідж, конкурентні переваги і потреби міста 
тощо). 

− Проведення позиціонування міста (визначення місії міста та його унікального 
призначення). 

− Розробка та реалізація маркетингових заходів (конкурси, фестивалі, виставки, 
форуми, рекламна кампанія, іміджеві заходи тощо).  

− Розробка концепції бренду міста та його візуалізація із залученням мешканців 
міста та затвердження бренд-буку. 

Період здійснення:  січень 2015 – грудень 2016 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
190 190 - 380 

Джерела фінансування: ДФРР, Місцевий бюджет, міжнародні кошти тощо. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Виконавчий комітет Славутицької міської ради, Відділ культури і туризму, КП 
«Агентство регіонального розвитку» 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.3.3. Підтримка та стимулювання виробництва продукції на експорт 
Назва проекту: 1.3.3.1) Підтримка експортоорієнтованого виробництва продукції АПК 
Цілі проекту: Сприяння виходу сільськогосподарських виробників на зовнішні ринки 
Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Стислий опис проекту: Україна визначає зовнішню торгівлю продукцією агропромислового комплексу 
(АПК) серед пріоритетів національного економічного розвитку, що є повністю 
обґрунтованим як з огляду на наявний потенціал, так і на можливості його 
реалізації. Тільки протягом 2002–2013 рр. середньорічна частка валової доданої 
вартості сільського господарства у ВВП України становила 8,7%, а сальдо 
торговельного балансу продукцією АПК становило в середньому 4,9 млрд дол. 
США на рік.  
У цьому контексті актуалізуються проблеми створення адекватного ділового й 
інформаційного середовища для вільного доступу до зовнішніх ринків і 
забезпечення стабільності торговельних потоків конкурентоспроможної 
продукції у тому числі й на регіональному рівні. Критичним у цьому плані є 
розв’язання низки проблем зовнішньої торгівлі продукцією українського АПК: 
спрощення експортної структури внаслідок зменшення частки готових харчових 
продуктів; зростання частки імпорту у внутрішньому споживанні некритичних 
продовольчих товарів через відсутність технологічного і структурного 
реформування; нерозвиненість інфраструктури заготівлі та збуту продукції; вкрай 
низький сукупний рівень підтримки виробників через жорсткі зобов’язання в 
рамках угод СОТ та недостатній порівняно з багатьма країнами рівень тарифного 
захисту.  
Складність ефективного розвитку сектору АПК з охопленням усіх ланок 
відтворювального процесу зумовлює необхідність поглибленого дослідження 
питань удосконалення регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі його 
продукцією, оскільки саме  ефективні регуляторні механізми стають, як 
демонструє світовий досвід, генератором виробництва якісної та 
конкурентоспроможної на глобальних агроринках продукції. 

Очікувані результати: - полегшено доступ аграріїв на зовнішні ринки; 
- удосконалено напрями підтримки сільськогосподарських виробників 
(фінансова, інформаційна, інституціональна); 
- посилено захист внутрішнього ринку. 

Ключові заходи проекту: - моніторинг напрямів діяльності сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств Київської області. 
- виявлення проблем виходу сільськогосподарських виробників  на зовнішні 
ринки. 
- розробка заходів удосконалення підтримки виробників агропродовольчої 
продукції. 
- аналіз результативності упровадження заходів державної підтримки  
сільського господарства на регіональному рівні 
- проведення консультативно-освітньої підтримки виробників щодо ведення 
бізнесу. 

Період здійснення: березень 2015 – березень 2016 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 
100 100  200 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, публічно-приватне партнерство 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

громадські організації, Департамент агропромислового розвитку Київської 
обласної державної адміністрації,  сільськогосподарські підприємства 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.3.3. Підтримка та стимулювання виробництва продукції на експорт 

Назва проекту: 1.3.3.2) Створення Центру розвитку експортного потенціалу Київської 
області 

Цілі проекту: • Забезпечення реалізації Стратегії  регіонального розвитку області. 
• Надання сприяння в просуванні продукції і послуг експортно-орієнтованих 
підприємств на міжнародні  ринки 

• Надання організаційної, правової та консультативної підтримки при укладенні 
експортних та інвестиційних контрактів 

• Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в регіоні 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Територіальні громади Київської області, підприємства та суб’єкти 
підприємницької діяльності  

Стислий опис проекту: Створення Центру розвитку експортного потенціалу Київської області викликано 
наявністю потужного  недооціненого експортного потенціалу регіону та 
активізацією торгівлі з ЄС. Для отримання мультиплікативного ефекту діяльність 
ЦРЕПКО запланована на базі  Агенції регіонального розвитку Київської області. 

Очікувані результати: Створення умов для збільшення експортного потенціалу, підвищення 
конкурентоспроможності економіки Київської області  

Ключові заходи проекту: Підготовка концепції ЦРЕПКО (напрями роботи, організаційна структура),  і 
кошторису витрат, обрання керівних органів, визначення плану роботи, 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності. Створення і 
регулярне оновлення регіонального Інтернет- порталу з підтримки експорту. 
Створення Посібника для починаючих експортерів. Формування спеціалізованої 
регіональної бази даних експортоорієнтованих промислових підприємств, у т.ч. 
суб'єктів малого та середнього підприємництва 

Період здійснення:  з (2015 рік) - по (2016 / рік): 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

700 500 0 1200 

Джерела фінансування: Кошти і майно засновників, кошти бюджетних призначень з державного, 
обласного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів, міжнародна 
технічна допомога. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська облдержадміністрація, Київська обласна рада, Департамент 
економічного розвитку і торгівлі, КП КОР «Інститут соціально-економічного 
розвитку Київської області», Торгово-промислова палата Київської області, 
Київська обласна організація роботодавців, Українська спілка промисловців і 
підприємців  
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Проектні	ідеї	напряму	1.4.	Розвиток	туристичного	потенціалу	
Номер і назва заходу: 1.4.1. Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму 

Назва проекту: 1.4.1.1) Консолідація рекламно-інформаційної роботи різних учасників 
туристичного ринку 

Цілі проекту: Консолідація рекламно-інформаційної роботи різних учасників туристичного 
ринку, надання інформаційно-довідкових, туристичних і ділових послуг 
туристам, а також ведення рекламної і маркетингової діяльності. 

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Вся територія Київської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

4,7 млн. осіб 

Стислий опис проекту: Відкриття туристично-інформаційного центру в ДП МА «Бориспіль» та ТІЦ в 
містах області на умовах франчайзингу. 

Очікувані результати: - зростання туристичної привабливості та генерування туристичного інтересу до 
регіону  
- зростання затребуваності та попиту на тур продукт Київщини на вітчизняній та 
міжнародній арені, збільшення обсягів туристичного споживання і 
обслуговування в регіоні та відповідно - надходжень до бюджетів усіх рівнів  
- формування позитивного туристичного іміджу області на вітчизняному та 
міжнародному ринку 

Ключові заходи проекту: 1. Розробка проектної документації ТІЦ 
2. Виділення земельних ділянок в містах області для розташування ТІЦ 
3. Пошук інвесторів для відкриття ТІЦ в містах. 

Період здійснення: Травень 2015 –вересень 2017 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

150,00 100,00 100,00 350,00 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцеві бюджети, державне-приватне партнерство, 
кошти інвесторів 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Суб’єкти та об’єкти туристичної діяльності області, заклади санаторно-
оздоровчої та рекреаційної сфери, місцеві громадські організації та осередки у 
сфері різних видів туризму  
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Номер і назва завдання: 1.4.2. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів, мереж 
Назва проекту: 1.4.2.1) Перший етап створення мережі туристичних кемпінгів з 

площадками для відстою вантажного транспорту – виготовлення проектно-
кошторисної документації. 

Цілі проекту: Цілі проекту в цілому - збільшити дохід обласного та місцевих бюджетів від 
надання туристичних послуг (розміщення на території кемпінгу, готельні та інші 
супутні послуги). 
Зменшити потік вантажного транспорту на вулицях м. Києва та прилеглих 
районів області. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Києво-Святошинський район ( траси М05, М06, М07) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

150 осіб незайнятого населення отримає роботу 
2.5 млн жителів Києва відчують зручності рухаючись по вулицях міста 
(зменшення автомобілів на вулицях м.Києва, покращення екологічної ситуації, 
збільшення кількості туристів) 

Стислий опис проекту: Київщина завдяки своєму географічному розташуванню та особливостям 
історичного розвитку має всі необхідні ресурси для розвитку туристичної сфери.   
На території області добре розвинута транспортна інфраструктура: це 8200 км 
автомобільних шляхів і автомагістралі міжнародного значення Варшава-Київ, 
Львів-Москва, Санкт-Петербург-Одеса. 
З кожним роком зростає потік транзитного транспорту та туристів через 
територію Київської області. 
Необхідно створити умови для відпочинку туристів та водіїв далекобійників, 
організувавши площадки під кемпінги та місця відстою вантажних автомобілів. 

Очікувані результати: Створено 150 робочих місць 
Зросла кількість туристів у області 
Створені умови для відпочинку європейської якості різного рівня категорії 
Збудовано три площадки для відстою вантажного транспорту 
Збудовано жилі готельні модулі з усіма зручностями європейського зразка, 
заклади громадського харчування, туристичні інформаційні центри 
Підведено комунікації до туристичних об'єктів 

Ключові заходи проекту: Перший етап – виготовлення проектно-кошторисної документації.  
Період здійснення: травень 2015 — грудень 2015 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн.: 

2015 2016 2017 Разом 
300,0 0 0 300,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, кошти Державного фонду регіонального розвитку.  
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

КУ КОР «Київський обласний центр розвитку туризму», 
Київська обласна державна адміністрація, 

Коментарі:  
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Номер і назва завдання: 1.4.2. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж  
Назва проекту: 1.4.2.2) Відновлення панського маєтку з метою створення хостелу та 

окультурення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «П’ятигірський» 

Цілі проекту: Збільшити дохід району від туризму шляхом відновлення панського маєтку з 
метою створення хостелу, окультурення парку-пам’ятки місцевого значення 
«П’ятигірський» та брендінгу цього туристичного об’єкту. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

с. П’ятигори, Тетіївський район 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Туристи та жителі району 

Стислий опис проекту: В середині 19 ст. польський магнат Леон Ліпковський, закохавшись в місцеві 
краєвиди, побудував на схилах р. Молочна родинний маєток та заклав чудовий 
парк з купальнею та флігелем. Нині маєток перебуває в задовільному стані, хоча 
ще зовсім недавно його історична вага була забута. Але хто не пам’ятає минулого 
– не має майбутнього. Тому час відновити справедливість і повернути колишню 
славу та добробут родинному гнізду Ліпковських з метою створення потужного 
комплексного туристичного об’єкту. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
місцевого значення «П’ятигірський» наразі налічує 29,8 га і закінчується просто 
на березі річки, що дає можливість поєднання різних видів відпочинку. Також за 
рахунок реалізації проекту буде створено нові робочі місця, розвинеться 
інфраструктура туристично-рекреаційної сфери, зросте зацікавленість 
Тетіївським районом, з’явиться цікаве та конкурентне місце відпочинку. 

Очікувані результати: • створено туристичний об’єкт з цікавим минулим та важливим історичним 
значенням; 

• відремонтовано приміщення панського маєтку та флігеля з метою використання 
в якості хостела; 

• додатково побудовані котеджі підвищеного комфорту; 
• відновлена купальня та побудований спа-центр; 
• побудований причал та станція водної рекреації; 
• побудований ресторанний комплекс на набережній: 
• облаштована набережна, зона для паркування; 
• зроблена санітарна вирубка паркових насаджень; 
• окультурена паркова територія за рахунок створення зон відпочинку, 
санітарних зон, встановлення освітлення, доріжок, статуй, інформаційних 
табличок; 

• створення нових робочих місць. 
Ключові заходи проекту: • популяризація туризму в Тетіївський район; 

• створення туристично-рекреаційної бази даних; 
• виготовлення інформаційно-наочних матеріалів; 
• проведення капітального ремонту маєтку та флігеля та переобладнання 
окремих приміщень в хостел; 

• укріплення схилів з метою попередження зсувів; 
• будівництво котеджів підвищеного комфорту, спа-центру, станції водної 
рекреації, ресторанного комплексу, купалень; 

• проведення робіт з окультурення набережної, паркової та прилеглої території; 
• залучення громад с. П’ятигори та району до відновлення парку. 

Період здійснення:  з (04 / 2015) - до (10 / 2017): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
3000 3000 3000 9000 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, 
бізнес, міжнародний донор та інші джерела. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості РДА, відділ 
культури та туризму РДА, відділ житлово-комунального господарства та 
розвитку інфраструктури РДА, районна державна адміністрація, районна рада, 
міський та сільські виконавчі комітети, представники бізнесових структур. 
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Номер і назва завдання: 1.4.2. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж  
Назва проекту: 1.4.2.3) Пам’ятка садово-паркового мистецтва України «Олександрія» - перлина 

світового садово-паркового мистецтва 
Цілі проекту: Розвиток туристичного потенціалу 

Збереження навколишнього природного середовища 
Розвиток культурного і духовного середовища 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Місто Біла Церква та Білоцерківський район, Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Все населення Київської області, а саме 1 млн. 717 тис. осіб. 

Стислий опис проекту: В Україні існує попит на історичний та культурний туризм. Дендропарк 
«Олександрія» є визначною пам’яткою садово-паркового мистецтва, в якій завдяки 
добре організованій екскурсійній роботі відвідувачів знайомлять з питаннями 
збереження історичних пам'яток краю, великим різноманіттям рослинного та 
тваринного світу, проблемами охорони природи. 

Очікувані результати: • Покращено туристичну пропозицію області. 
• Розроблено нові туристичні маршрути й поширено інформацію про них. 
• Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної діяльності. 

Ключові заходи проекту: • Створення екскурсійного маршруту в дендропарк «Олександрія» 
• Розбудова відібраних туристичних маршрутів – маркування і облаштування 

засобами первинної необхідності (аптечками, громадськими вбиральнями тощо). 
• Розробка і видання путівників та інших промоційних матеріалів. 

Період здійснення:  січень 2015- листопад 2017 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
200 200 300 700 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, приватні інвестори, міжнародні донори, 
існуючі туристичні оператори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Громадські організації, Управління культури і туризму Київської ОДА, місцеві 
туристичні бюро 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 1.4.3. Створення та просування туристичних брендів 
Назва проекту: 1.4.3.1) Розробка та просування туристичного бренду Київщини. 
Цілі проекту: Розробка бренду Київщини, орієнтованого на покращення економічної, 

туристичної та інвестиційної привабливості області. Київщині потрібен яскравий 
бренд, який привертатиме інвесторів, професіоналів, партнерів, який зробить 
область бажаною для відвідування туристами. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Жителі області 

Стислий опис проекту: Київщина завдяки своєму географічному розташуванню та особливостям 
історичного розвитку має всі необхідні ресурси для розвитку туристичної сфери.    
Необхідно створити універсальний, яскравий бренд Київщини, який буде якісно 
виділяти область серед інших туристичних територій .  

Очікувані результати: Пізнаваність туристичного продукту Київщини 
Збільшився випуск сувенірної продукції 
Зросла кількість туристів у області 
Створені умови для відпочинку європейської якості  
Створено  робочі місця 

Ключові заходи проекту:  Залучення громадськості до формування бренда області.   
Конкурс ідей бренда Київської області від громади  
Залучення до роботи найвідоміших розробників брендів в Україні  
Підведення підсумків конкурсу на розробку бренда Київської області та 
презентація бренда 

Період здійснення: травень — грудень 2015 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн.: 

2015 2016 2017 Разом 
300,0 0 0 300,0 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, кошти інвесторів, кошти Державного фонду 
економічного розвитку. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

КУ КОР «Київський обласний центр розвитку туризму», 
Київська обласна державна адміністрація, 
Громада області 
Найвідоміші розробники брендів в Україні  
Приватні інвестори 

Коментарі:  
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Проектні	ідеї	програми	2:	Висока	якість	життя	людини	

Проектні	ідеї	напряму	2.1.	Збереження	навколишнього	природного	
середовища	

Номер і назва завдання: 2.1.1. Формування екологічного світосприйняття у населення 
Назва проекту: 2.1.1.1) Створення циклу радіопередач на екологічні теми на Київській 

державній телерадіокомпанії  
Цілі проекту: Сформувати екологічне світосприйняття у населення через цикл радіопередач 

«Природа Київщини» 
Територія не яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1,7 млн. осіб 

Стислий опис проекту: Залучити відомих екологів та журналістів для створення програми   
Очікувані результати: Підняття рівня екологічної свідомості населення    
Ключові заходи проекту: Розробка тематики передач 

Залучення екологів, науковців, журналістів до підготовки передач 
Запис та випуск в ефір програм 
Проведення моніторингу суспільної думки на теми збереження природи 

Період здійснення: березень 2014 – грудень 2017 
Орієнтовна вартість проекту, 
млн. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
350 350 300 1000 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, приватні інвестори, міжнародні донори 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Київська державна телерадіокомпанія 

Інше  
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Номер і назва завдання: 2.1.2. Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій 

природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів 
Назва проекту: 2.1.2.1) Очищення області від непридатних та заборонених до використання 

пестицидів  
Цілі проекту: Охорона навколишнього природного середовища 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Територія Київської області (Білоцерківський, Бородянський, Іванківський, 
Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав–Хмельницький, 
Сквирський, Ставищенський, Таращанський райони та зона відчуження ЧАЕС) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення прилеглих населених пунктів до місць зберігання непридатних 
пестицидів. всіх соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту. 

Стислий опис проекту: Проект спрямований на проведення робіт з забезпечення екологічно безпечного 
збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до 
використання пестицидів і тари від них, а також на збереження навколишнього 
природного середовища.  

Очікувані результати: Реалізація проекту дасть можливість запобігти подальшому забруднення ґрунту, 
атмосферного повітря, підземних та наземних вод, що в подальшому покращить 
стан довкілля, як в окремих населених пунктах так і області в цілому 

Ключові заходи проекту: Екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення та 
знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них у 
Білоцерківському, Бородянському, Іванківському, Макарівському, 
Миронівському, Обухівському, Переяслав–Хмельницькому, Сквирському, 
Ставищенському, Таращанському районах та на території зони відчуження 
Чорнобильської атомної електростанції  

Період здійснення:  з березня 2015 – до листопада 2015 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
12070 - - 12070 

Джерела фінансування: ДФРР, Державний та обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища  

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.1.2. Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій 

природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів 
Назва проекту: 2.1.2.2) Реконструкція очисних споруд обраних міст Київської області  
Цілі проекту: Вивести з експлуатації фактично не працюючі по причині фактичного зносу 

існуючі поля фільтрації та замість них збудувати сучасні очисні споруди з 
високою якістю очистки стоків. Забезпечити очищення зростаючої кількості 
стоків з урахуванням перспективи розвитку області   

Територія не яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1,7 млн. осіб 

Стислий опис проекту: Необхідно збудувати очисні споруди по новітнім технологіям,  зробити 
рекультивацію незабудованої території та розмістити натомість біологічний 
ставок для розміщення стоків чистої води після очищення на сучасних очисних 
спорудах  

Очікувані результати: Забезпечення належної якості очистки стічних вод. 
Недопущення забруднення навколишнього середовища.    

Ключові заходи проекту: Сучасні технологічні рішення, які передбачають: 
• механічне очищення стоків; 
• тонке доочищення стоку; 
• повне біологічне очищення стічних вод; 
• зневоднення активного надлишкового мулу із можливістю його подальшого 
використання; 

• знезараження води перед скидом її у басейн річки Здвиж через притоку 
Почепин   

Період здійснення: березень 2014 – грудень 2017 
Орієнтовна вартість проекту, 
млн. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
3500 3500 3000 10000 

Джерела фінансування: ДФРР, Місцевий бюджет, приватні інвестори, міжнародні донори 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

селищні ради, РДА, районні ради, 

Інше  
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Номер і назва завдання: 2.1.3. Створення сучасної системи управління твердими побутовими 

відходами 
Назва проекту: 2.1.3.1) Розробка комплексу санітарного очищення населених пунктів Києво-

Святошинського району Київської області  
Цілі проекту: Реалізація даного проекту дасть змогу розробити Схему розміщення підприємств 

з перероблення твердих побутових відходів на території Київської області та 
здійснити передінвестиційні проробки з будівництва сміттєпереробного 
комплексу в Києво-Святошинському районі Київської області потужністю 100-
120 тис.т/рік 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Населені пункти Києво-Святошинського району Київської області  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Києво-Святошинського району 

Стислий опис проекту: 1.Розробити Концепцію розвитку сфери санітарного очищення населених пунктів 
Київської області за напрямами поводження з побутовими відходами, прибирання 
територій, поводження з безпритульними тваринами; 
2.Визначити необхідну кількість спеціально обладнаних засобів для збирання і 
перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю 
для здійснення прибирання об’єктів благоустрою; 
3. Здійснити екологічно-економічне обґрунтування проектування, будівництва, 
реконструкції, розширення об’єктів поводження з твердими побутовими 
відходами, з визначенням їх основних параметрів та місць розміщення; 
4. Розробити Схему розміщення підприємств з перероблення твердих побутових 
відходів на території Київської області; 
5. Оптимізувати існуючу (або розробити нову) логістичну схему збору вивезення 
та знешкодження відходів; 
6. Визначити обсяги фінансування передбачені схемою; 
7. Здійснити передінвестиційні проробки з будівництва сміттєпереробного 
комплексу в Києво-Святошинському районі Київської області потужністю 100-
120 тис.т/рік   

Очікувані результати: Буде розроблено схему санітарного очищення населених пунктів Київської 
області та здійснено передінвестиційні проробки з будівництва 
сміттєпереробного комплексу в Києво-Святошинському районі Київської області 
потужністю 100-120 тис.т/рік 

Ключові заходи проекту: І ЕТАП Підготовчий. Збір вихідних даних; 
ІІ ЕТАП Розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів Київської 
області; 
ІІІ ЕТАП Основні положення схем санітарного очищення сільських населених 
пунктів Київської області 
IV ЕТАП Будівництво низки сміттєпереробних комплексів в Києво-
Святошинському районі Київської області. Розробка проектної документації 

Період здійснення: з 01.01.2015 - до 01.01.2017 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
100 5000 5000 10100 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

ПрАТ «СТЕК», ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзєєва НАН 
України» 
ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 
господарства», райони та міста Київської області, що примикають до міста Києва. 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 2.1.4. Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських 

угідь від підтоплення 
Назва проекту: 2.1.4.1) Відродження річки Рось 
Цілі проекту: Забезпечення жителів Тетіївського, Білоцерківського, Рокитнянського, 

Таращанського та Богуславського районів чистою водою та зонами відпочинку й 
оздоровлення 
Захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Місто Біла Церква, Богуслав, Миронівка, які використовують воду для 
життєзабезпечення міст, а також жителі півдня Київщини для відпочинку та 
оздоровлення. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 350 тисяч жителів Київщини 

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає у вирішенні проблеми забруднення нафтопродуктами та 
різними неорганічними сполуками, замуленості, заболоченості, заростання 
болотною рослинністю і чагарниками. Проект повинен включати комплексне 
відновлення екосистеми: відновлення лісових насаджень, ліквідацію засмічення 
корит річок, повторне використання промисловими підприємствами очищених 
вод. Постійний екологічний контроль державною інспекцією та громадськими 
екологічними організаціями.  Контроль за дотриманням режиму водоохоронних 
зон і прибережних смуг. Збільшення водності річок завдяки змінам на водозборі, 
так і зменшенням відбору води на потреби господарств. Активними учасниками 
проекту повинні стати підприємницькі структури,як забруднювачі водної артерії 
Київщини, так і ті, що використовують річку Рось для бізнесу, пов’язаного з 
відпочинком. 

Очікувані результати: Створено умови для споживання якісної води та літнього відпочинку і 
оздоровлення жителів Київщини. 

Ключові заходи проекту: Реконструкція очисних споруд промислових підприємств та інших організацій, 
стічні води яких скидаються у річку. Розчистка русла річки Рось та її приток. 
Благоустрій рекреаційних зон з облаштуванням пляжів та інших місць масового 
відпочинку населення біля водних об’єктів із забезпеченням обстеження дна 
акваторії. 

Період здійснення:  05/2015-05/2017 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
12000,0 8000,0 5000,0 25000,0 

Джерела фінансування: Кошти ДФРР, місцевих бюджетів, підприємницьких структур та інших 
організацій 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Басейнове управління річки Рось, органи місцевого самоврядування, громадські 
організації 

Інше:  
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Проектні	ідеї	напряму	2.2.	Підготовка	населення	до	життя	та	діяльності	в	
умовах	економіки,	що	змінюється	

Номер і назва завдання: 2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 
Назва проекту: 2.2.1.1) Організація дистанційного навчання учнів навчальних закладів в тому 

числі учнів з особливими потребами  
Цілі проекту: Забезпечення учням, які тривалий час не відвідують школу, рівного доступу до 

якісної освіти на основі використання сучасних технологій дистанційного 
навчання 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область, Україна, зарубіжні країни, де мешкають громадяни України 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

здійснення проекту передбачає забезпечення рівного доступу до якісних освітніх 
послуг для учнів: 
• які тривалий час знаходяться на лікуванні; 
• які перебувають на тимчасово окупованих територіях; 
• з особливими освітніми потребами; 
• які тимчасово або постійно проживають за кордоном; 
• які навчаються в умовах домашньої (сімейної)освіти. 

Стислий опис проекту: Реалізація даного проекту сприяє забезпеченню учням рівного доступу до якісної 
освіти на основі використання сучасних технологій дистанційного навчання, що 
передбачає: 
• розвиток дистанційної форми навчання в системі загальної середньої освіти; 
• створення навчального контенту для дистанційного  навчання учнів; 
• здійснення організаційного, науково-методичного, матеріально-технічного,  

системотехнічного, кадрового забезпечення системи дистанційного навчання учнів; 
• розроблення, апробування та впровадження організаційної моделі дистанційного 

навчання учнів; 
• підготовка фахівців до організації та впровадження дистанційного навчання учнів 

(адміністраторів, організаторів,  тюторів, розробників дистанційних курсів). 
Очікувані результати: Реалізація проекту дасть можливість: 

• забезпечити конституційне право учнів на здобуття якісної освіти; 
• створити навчальний контент для дистанційного навчання учнів;  
• розробити, апробувати та впровадити організаційну модель дистанційного 

навчання учнів; 
• розширити можливості учнів, які тривалий час не відвідують школу, в 

одержанні якісних освітніх послуг; 
• розв’язати окремі соціальні проблеми, зокрема, забезпечити соціалізацію та 

психологічну підтримку учнів засобами дистанційного навчання; 
• підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до підготовки та 

проведення дистанційного навчання висококваліфікованих викладачів, 
фахівців-практиків та спеціалістів у сфері інформаційних та 
телекомунікаційних технологій.  

Ключові заходи проекту: • придбання обладнання та його монтаж; 
• придбання програмного забезпечення загального та спеціального призначення 

(ліцензоване або з відкритими кодами); 
• проведення навчальних занять для учасників дистанційного навчання; 
• розроблення навчального контенту дистанційних курсів; 
• наповнення веб-ресурсу; 
• реконструкція серверної кімнати та її технічне обслуговування; 
• проведення щорічної оцінки та моніторингу проекту за визначеними 

показниками з метою оцінки ефективності реалізації проекту та окреслення 
подальших пріоритетів. 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до грудня 2017 року: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 
400 500 257 1157 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, позабюджетні надходження 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти та науки КОДА; 
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів 

Інше:   
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Номер і назва завдання: 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» 
Назва проекту: 2.2.1.2) Освіта впродовж життя 
Цілі проекту: • надати освітні послуги населенню регіону відповідно до  запитів і потреб, 

організувати неформальну освіту дорослих; 
• забезпечити рівний доступ до якісної освіти та навчання впродовж життя  
населенню, у тому числі: особам без вищої освіти, з особливими освітніми 
потребами, інвалідам, людям, що потрапили в складні життєві обставини, 
безробітним тощо; 

• сприяти адаптації та соціалізації людей працездатного віку у суспільстві. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Працівники закладів освіти й установ соціальної сфери регіону, соціально 
незахищені особи,  діти та дорослі з особливими освітніми потребами, молодь та 
випускники шкіл, літні люди, безробітні,  населення регіону, яке потребує 
додаткових знань. 

Стислий опис проекту: Проект спрямований на  створення центру для надання освітніх послуг населенню 
регіону відповідно до запитів і потреб за напрямами:   
• відновлювальне навчання, поновлення теоретичних знань (української та  
іноземних мов, математики, інформатики тощо); 

• розвиток і  оновлення здобутих  умінь,  навичок,  компетентностей (соціальної, 
інформаційної, мовної, комунікативної, технологічної  тощо); 

•  особистісний розвиток, подолання професійних і соціально-життєвих кризових 
ситуацій.  

Реалізація проекту передбачає :  
• Вивчення освітніх потреб у потенційних споживачів освітніх послуг (як 
працюючих, так і бажаючих змінити місце роботи або отримати роботу, інвалідів, 
безробітних, літніх людей, осіб, які потрапили у складні життєві обставини тощо), 
створення цільових груп. 

• Збільшення числа організаторів освітніх послуг (власних і залучених на договірних 
основах) всіх форм власності, що представляють як формальну, так і неформальну 
освіту. 

• Розроблення освітніх програм курсів і гуртків  для  різних цільових  груп населення 
регіону.  

• Розроблення і впровадження технологій освіти дорослих. Підготовка організаторів 
освіти дорослих. 

• Формування організаційної культури у процесі  мережевої взаємодії учасників 
освітньої діяльності. Налагодження міжсекторальної взаємодії державних органів 
влади, навчальних закладів, соціальних установ, громадських організацій та 
громади у вирішенні освітньо-соціальних проблем населення  та організації освіти 
дорослих впродовж життя. 

• Забезпечення доступності освітніх послуг, створення та впровадження 
диференційованої системи їх часткової оплати, стимулюючої мотивацію до 
навчання. 

• Придбання й обслуговування комп’ютерної техніки,  обладнання для проведення 
навчальних занять.  

• Організація видавничої діяльності.  
• Забезпечення архітектурної доступності приміщення для осіб з особливими 
освітніми потребами та літніх людей. 

• Проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних науково-методичних заходів 
для обміну досвідом та удосконалення освіти впродовж життя.  

• Надання рекомендацій особам, які пройшли навчання, щодо подальшого 
застосування набутих знань, умінь та навичок у подальшому житті. 

•  Забезпечення комплексної освітньої підтримки інноваційних проектів усіх 
суб'єктів регіонального розвитку (ініціативних громадян, підприємств, організацій, 
партнерських  проектів) 

Очікувані результати: Реалізація проекту сприятиме забезпеченню права людини на освіту впродовж 
життя та дасть змогу: 
• надати освітні послуги населенню регіону за їх запитами  та потребами, що 
сприятиме адаптації, працевлаштуванню, соціалізації, самореалізації кожної 
дорослої людини; 

• залучити громадян до навчання для особистого розвитку та розвитку регіону; 
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• забезпечити рівний доступу до якісних освітніх послуг, у тому числі особам без 
вищої освіти та з особливими освітніми потребами, людям, що потрапили у 
складні життєві ситуації  та інші; 

•   розвинути конкурентноздатність населення регіону. 
Ключові заходи проекту: • виділення (реконструкція) приміщень для діяльності центру освіти дорослих та 

проведення навчальних занять; 
• придбання комп’ютерної техніки і обладнання та його монтаж; 
• розроблення освітніх програм та планів навчальної діяльності; 
• проведення навчальних занять, семінарів, тренінгів тощо для населення регіону; 
• проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів з питань розвитку 
конкурентоздатності населення та організації освіти дорослих; 

• підготовка організаторів освіти дорослих; 
• проведення щорічного моніторингу проекту за визначеними показниками з метою 
оцінювання ефективності його реалізації та окреслення подальших напрямів 
розвитку. 

• організація видавничої та рекламної діяльності. 
Період здійснення: з вересня 2015 року – до грудня 2017 року: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 
275 275 250 800 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет,  місцевий бюджет,  позабюджетні кошти 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти і науки КОДА; Управління у справах сім’ї та молоді КОДА; 
Управління культури, національностей та релігій КОДА; обласний центр 
зайнятості; відділи соціального забезпечення, громадські організації, благодійні 
фонди тощо. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» 

Назва проекту: 2.2.1.3) Будівництво загальноосвітніх шкіл в області 
Цілі проекту: Підвищення якості освіти, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, доступність та ефективність освіти, приведення мережі навчальних закладів 
у відповідність до потреб громади, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві, удосконалення патріотичного виховання, розбудова 
системи "освіта впродовж життя". 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м.Вишневе. м.Бориспіль, м.Буча , м.Біла Церква м.Сквира, м. Українка,  м. Фастів, 
смт. Чабани Києво-Святошинського району, с. Микуличі Бородянського району, 
с.Гора та с.Велика Олександрівка Бориспільського району 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Забезпечення  учнівськими місцями . 

Стислий опис проекту: Мета проектів полягає у вирішення економічних нововведень з метою отримання 
заощаджень та на належному рівні забезпечення підвищення умов та якості 
освіти. Підвищення привабливості проживання в  міських, селищних та сільських 
місцевостях. 

Очікувані результати: Забезпечення  учнівськими місцями 

Ключові заходи проекту: * Будівництво Середньої загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів навчання на 24 
класи (720 учнів) у смт.Чабани Києво-Святошинського району. 
*Будівництво кетельні Житньогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Леніна,16 в 
с.Житні гори Рокитнянського району. 
* Будівництво II черги загальноосвітньої середньої  школи №1 по вул. 
Червоноармійська, 9 в м. Вишневе Києво-Святошинського району  
*Будівництво школи на 198 учнів з дитсадком на 80 місць по вул.Комунарів 
м.Фастів (I  черга- школа на 198 учнів) . 
* Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Микуличі Бородянського 
району Київської області. 
*Добудова до ЗОШ №1 по вул.Юності,7 м. Українка Обухівського району  
* Будівництво загальноосвітньої школи на 990 учнівських місць в мікрорайоні 
«Піщаний» в м.Біла Церква» 
*Будівництво Загальноосвітньої школи на 900 учнівських місць в м.Буча 
* Завершення будівництва недобудованого приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів на 550 
учнівських місць (22 класи) по вул. Богачевського в м.Сквира Київської області 
* Будівництво школи на 1200 місць в районі вулиці Робоча-Банківська в 
м.Борисполі 
* Будівництво школи мистецтв та ремесел в с.Велика Олександрівка  
Бориспільського району 
*Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Гора Бориспільського 
району 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
200000,00 300000,000 400000,00 800000,00 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет , Фонд регіонального розвитку. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, 
Міністерство фінансів України, Київської обласної державної адміністрації, 
Міські, селищні та сільські ради . 

Інше: Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
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Номер і назва завдання: 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» 
Назва проекту: 2.2.1.4) Будівництво дошкільних навчальних закладів в області 
Цілі проекту: Відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних комплексів, 

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, для дітей, міських, 
селищних, сільських місцевостей, створення умов для збереження та зміцнення 
здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів; забезпечення відкриття 
необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення 
потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку; 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Баришівський, Бородянський, Броварський, Вишгородський, Києво-
Святошинський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький та Фастівський райони 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Забезпечення дитячими місцями . 

Стислий опис проекту: Посилення виховного потенціалу позашкільних навчальних закладів, 
спрямованих на виховання дітей  патріотизму, духовності, формування 
національної самосвідомості, моральних якостей. Підвищення привабливості 
проживання в  міських, селищних та сільських місцевостях. 

Очікувані результати: Забезпечення  доступності освітніх послуг для дітей в містах, селищах та 
сільських місцевостях області. 

Ключові заходи проекту: • Реконструкція частини приміщення існуючої Великомотовилівської ЗОШ І-
ІІІ ст. під дитячий садок в с.В.Мотовилівка Фастівського району 
• Реконструкцыя будівлі дошкільного навчального закладу по 
вул.Святошинська,48 в м.Вишневе; 
• Будівництво ДНЗ на 220 місць в мікрорайоні "Таращанський" в м.Біла 
Церква 
• Будівництво дитячого садка на 150 місць в с.Петропавлівська Борщагівка по 
вул. Парковій,34-А 
• Реконструкція дитячого садка по вул. 1-го Травня,3а в с.Пії Миронівського 
району 
• Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу по вул. Шевченка,23 в 
м.Переяслав-Хмельницький (Казка) 
• Будівництво ДДЗ на 75 місць в с.Нижча Дубечня Вишгородського району 
• Будівництво ДДЗ на 75 місць в с.Синяк Вишгородського району 
• Будівництво ДДЗ на 75 місць в с.Козаровичі  Вишгородського району 
• Будівництво ДНЗ на 240 місць в с.Нові Петрівці  Вишгородського району 
• Реконструкція  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Барвінок» по 
вул.Балукова,2А в с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області 
• Капітальний ремонт  будівлі в с.Григорівка по вул. Леніна,36а з урахуванням 
дитячого дошкільного закладу на 50 місць Баришівського району 
• Реконструкція дитячого дошкільного закладу «Промінь» по вул. Гайдара,6 в 
смт.Баришівка Київської області 
• Реконструкція дитячого садка «Малятко» в с.Семенівка Баришівського 
району Київської області 
• Реконструкція дитячого дошкільного закладу «Теремок» по 
вул.Пархоменка,34/35 в смт.Баришівка Київської області 
• Реконструкція ДНЗ по вул. Незалежності,60  в с.Карапиші Миронівського 
району Київської області 
• Функціональне відновлення будівлі  колишнього дитячого садка «Сонечко» 
за адресою: вул. Нова,1А смт.Бородянка Київської області 
• Капітальний ремонт дитячого садка в с.Косяківка Таращанського району 
Київської області по вул. Леніна,1-Б 
• Дитячий садок на 60 місць по вул. Шкільній,3А в с.Мархалівка 
Васильківського району Київської області 
• Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Струмочок» 
по  пров.Центральний,3 у с.Хотів Києво-Святошинського району Київської області 
• Будівництво навчально-виховного закладу «Дитячий садок-початкова 
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школа» в смт.Глеваха Васильківського району Київської області 
• Будівництво дитячого дошкільного закладу на 110 місць в смт.Велика 
Димерка по вул. Броварській Броварського району Київської області 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
100000 100000 100000 300000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет , Фонд регіонального розвитку. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, 
Міністерство фінансів України,Київської обласної державної адміністрації, 
Міські, селищні та сільські ради . 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді 
Назва проекту: 2.2.2.1) Розвиток лідерських та підприємницьких якостей 
Цільова аудиторія: Вчителі та учні загальноосвітніх навчальних закладів, учні професійно-технічних 

навчальних закладів. 
Цілі проекту: Метою реалізації проекту є розвиток в учнів і вчителів культури підприємництва, 

лідерських якостей та необхідних компетентностей для досягнення успіху в 
бізнесі або професійній кар’єрі на основі запровадження елементів економічної 
освіти та удосконалення профорієнтаційної роботи. 
Завданнями проекту є: 
• підготовка учасників до створення та діяльності шкільних клубів 
підприємництва;  

• здобуття знань та практичних вмінь у сфері підприємницької діяльності; 
• підвищення ефективності профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх 
навчальних закладах; 

• ознайомлення з кращими прикладами досвіду у сфері розвитку професійної 
активності, лідерства та підприємництва. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Педагогічні працівники загальноосвітніх та професійно-технічних закладів 
освіти, учнівська молодь, яка потребує додаткових знань, діти з особливими 
освітніми потребами. 

Стислий опис проекту: Проект спрямований на підготовку учнів загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів до життя в сучасних ринкових умовах на основі 
розвитку лідерських та підприємницьких якостей, формування  економічної і 
ділової культури, раціонального економічного мислення, незалежно від 
майбутньої професії. 
Ключова увага приділяється ознайомленню з різними способами підготовки учнів 
до виконання ролі підприємця – планування економічної діяльності, створення 
бізнес-плану, планування маркетингової та рекламної діяльності, аналіз руху 
коштів у фірмі і організації та діяльності власного підприємства. 
Проект передбачає професійний розвиток та психологічну підтримку вчителів, які 
запроваджують у навчальних закладах нові напрями допрофесійної підготовки 
учнів. 
Реалізація проекту передбачає: 
• організацію діяльності шкільних клубів підприємництва; 
• розробку Статутів та програм діяльності шкільних клубів підприємництва, 
навчального та методичного забезпечення їх функціонування; 

• створення інтернет-платформи (сайту) проекту з метою координації навчальної 
діяльності, моніторингу і пропагування проекту та надання дистанційних 
послуг; 

• проведення масових заходів з метою розвитку економічної культури і 
лідерських якостей, популяризації даного проекту на обласному, державному 
та міжнародному рівнях; 

• участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних проектах і програмах 
відповідного спрямування; 

• видання навчально-методичних матеріалів; 
• підготовку педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів до навчальної діяльності учнів у сфері лідерства, 
професійної активності та підприємництва. 

Очікувані результати: • підвищення рівня економічної грамотності та культури випускників 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів; 

• активізація та підвищення ефективності профорієнтаційної роботи у 
загальноосвітніх навчальних закладах; 

• адаптація випускників ЗНЗ до умов сучасного ринку праці; 
• підготовка освітян до реалізації державної освітньої політики з питань 
формування життєвих компетентностей старшокласників; 

• забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг у т.ч. особам з 
особливими освітніми потребами.  
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Ключові заходи проекту: • створення шкільних клубів підприємництва; 
• створення інтернет-платформи, організація дистанційної освіти; 
• придбання обладнання для діяльності шкільних клубів; 
• підготовка педагогічних працівників, які залучені до реалізації проекту;  
• проведення обласних заходів з питань розвитку малого підприємництва, 
формування лідерських якостей, профорієнтаційної роботи у навчальних 
закладах; 

• проведення щорічного оцінювання та моніторингу проекту за визначеними 
показниками з метою оцінювання ефективності реалізації проекту та 
окреслення подальших пріоритетів. 

Період здійснення: 2015-2017 рр. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 
200 200 100 500 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет,  місцевий бюджет,  позабюджетні кошти 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент освіти і науки КОДА, КНЗ КОР «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів», навчальні заклади та установи 
освіти. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних 

питаннях. 
Назва проекту: 2.2.3.1) Створення інтерактивного веб-порталу інформаційної підтримки 

населення  
Цілі проекту: Покращення поінформованості мешканців області в економіко-правових та 

соціально-політичних питаннях. Удосконалення та спрощення системи 
зворотного зв’язку між владою та громадою. Висвітлення подій області за 
допомогою незалежного інтернет-телебачення. Надання будь-якого роду 
консультацій населенню в режимі "онлайн". 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Всі користувачі мережі "Інтернет" в області. 

Стислий опис проекту: Головною метою діяльності є задоволення та захист соціальних економічних, 
творчих, вікових, наукових,  національно-культурних та інших спільних інтересів 
громадян, сприяння реалізації прав, свобод та інтересів у сфері отримання будь-
якої незабороненої законом інформації, у тому числі у сфері споживання 
телевізійної інформації, національно-культурної та наукової діяльності. 
Швидкість, зручність та ефективність цієї розробки спростовує систему 
зворотного зв’язку громади з владою, об’єднує громадян різного віку, дозволяє 
розвантажити керівництво міста, району та області. Знімає факт бюрократичного 
простою, піднімає культурні та економічні нововведення. Роз’яснення порядку 
отримання всіх видів соціальної допомоги та компенсацій всім соціальним 
верстам громади. Надання консультативно допомоги у сфері надання 
адміністративних послуг. 

Очікувані результати: • Удосконалення та розширення спектру дій інтерактивної надання інтерактивних 
послу за для зручності їх споживання. 

• Збільшення доступність для різних вікових груп населення.  
• Підвищення прозорості використання та ведення статистики виконаних робіт. 
• Висвітлення економічного, соціального та культурного життя області. 
• Збільшення кількість отримувачів соціальної допомоги та компенсацій; 
• Розроблення і впровадження заходи, спрямовані на підвищення якості життя 
населення; 

• Поширення інформацію про соціальні програми, проекти держави 
Ключові заходи проекту: • Розробка та презентація веб-порталу 

• Промоція новоствореного інформаційного продукту всіма доступними 
методами 

• Співпраця з органами влади та громадою області з метою якісного наповнення 
веб-порталу. 

• Створення максимально гнучкої електронної картотеки суспільно-необхідної 
інформації  

• Створення форуму для можливості обміну досвідом та інформацією між 
мешканцям регіону 

• Створення сервісу онлайн підтримки населення 
• Створення команди обслуговування та постійного удосконалення проекту. 
• Ведення прозорої статистики виконання робіт відповідальних людей. 

Період здійснення: 2015-2017 р.р. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
500 500 - 1000 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, партнери проекту.  
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Київська обласна державна адміністрація, партнери-інвестори. 

Інше: Друковані видання, як відображення інтернет-інформації. Введення єдиного 
безкоштовного телефонного номеру для швидкої подачі заявок. 
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Номер і назва завдання: Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними 

органами   
Назва проекту: 2.2.4.1) Київщині – європейську якість медицини 
Цілі проекту: Оптимізація роботи медичних закладів м. Білої Церкви та півдня Київської 

області в лікуванні гострого коронарного синдрому (надалі ГІМ) 
Зниження смертності населення в м. Біла Церква та  південної частини Київської 
області при гострому інфаркті міокарда (надалі ГІМ), зменшення первинної 
інвалідності, зменшення використання ліжко-днів з метою економії бюджетних 
коштів  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Місто Біла Церква 211,1 тис. нас. та південна частина Київської області 720 тис. 
нас: Білоцерківський район 49 тис., Богуславський – 39 тис., Васильківський – 93 
тис., Володарський – 18 тис., Кагарлицький – 34 тис., Миронівський – 35 тис., 
Рокитнянський – 28 тис., Сквирський – 39 тис., Ставищанський – 23 тис., 
Таращанський – 30 тис., Тетіївський – 33 тис., Фастівський – 80 тис. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод  

Близько 720 тис. населення південного куща Київської області в тому числі і 
мешканці міста Біла Церква) будуть отримувати вигоди 

Стислий опис проекту: На базі Білоцерківської міської лікарні № 1 за адресою: вул.. Ярослава Мудрого, 
49, необхідно створити кардіологічний центр. Створення кардіологічного центру 
дасть змогу надавати медичну допомогу хворим з гострою серцево-судинною 
патологією міста та південної частини Київської області, які знаходяться на 
відстані 60-70 км від Білої Церкви і зв’язані прямими автошляхами, а також 
своєчасно госпіталізувати їх для надання спеціалізованої медичної допомоги, 
згідно Клінічних протоколів лікування. 
Усіх хворих з гострою серцево-судинною патологією доставляти бригадами 
екстреної медичної допомоги в кардіологічний центр міської лікарні №1, 
минаючі районні лікарні. Скоротити час доставки хворого до центру до мінімуму 
(норматив 120-180 хв.). Оснастити центр агіографічною установкою, стентами та 
необхідними витратними матеріалами. Для найшвидшого запуску центру 
необхідно використати досвід інших центрів (м. Кременчук, м. Суми), які 
залучили кошти приватних підприємців для придбання агіографічної установки, а 
стенти та витратні матеріали забезпечує держава.  

Очікувані результати: Соціальний ефект на 720 тис. населення 
Найменування 2013 очікуване 2017 

Кількість 
дорослого 
населення з 
ураженням  ГІМ 

936 ≈ 1036 Врятовані життя 

Смертність серед 
дорослого 
населення при 
ГІМ 

28,6% 
(268 чол.) 

6%  
(56 чол.) 

212 

Працездатних з 
ураженням ГІМ 

29,6 (277 чол.) 6 % (56 чол.) 221 
 

Економічний ефект: 
- 221 чол. працездатного віку уникнуть інвалідності, що дасть економію, яка 
складається 100% отримання середньої зарплати протягом 100 днів до отримання 
інвалідності та виплат по ІІ та ІІІ групі, що може скласти в середньому за рік 4,4 
млн., та неотримання податків при здійсненні робочої діяльності 2,4 млн. грн., 
що разом складає 6,8 млн. грн. (для розрахунку взято середню заробітну плату за 
2014 рік близько 3400 грн., та мінімальну заробітну плату 1218 грн.); 
- близько 800 чол. не будуть потребувати повторної госпіталізації протягом року, 
що дасть змогу заощадити 20 л/д х 800 чол. х 220 грн. = 3,52 млн. грн. 

20 – 2 госпіталізації протягом року, л/д (ліжко день); 
800 – кількість хворих протягом року, чол..; 
220 – вартість л/д, грн.; 

- загальна економія за рік близько 10,32 млн. грн. 
Ключові завдання 
регіонального проекту: 

- скорочення внутрішньо-регіонального дисбалансу розвитку завдяки підтримці 
менш розвинутих сільських територій; 
- підтримка функціональної взаємодії медичних мереж регіону; 
- забезпечення регіональної доступності даного виду медичної допомоги 
незалежно від місця проживання; 
- забезпечити міжрегіональну співпрацю Київської області. 
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Ключові заходи проекту: 2015 рік: 
- юридичне оформлення центру; 
- придбання агіографічної установки, стентів, забезпечення витратними 
матеріалами та навчання персоналу; 
- введення єдиного протоколу лікування хворих з ГІМ для населення південних 
районів Київщини. 
2016 рік: 
- відкрити в кардіологічному центрі нові ліжка з розрахунку на 700 тис. 
населення враховуючи показники роботи за рік. 

Період здійснення: З 2015 року до 2017 року 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом  
1500 4500 3000 9000 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, бізнес, міжнародні донори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент охорони здоров’я  Київської облдержадміністрації; 
Білоцерківська міська рада; 
Білоцерківська міська лікарня №1 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними 

органами 
Назва проекту: 2.2.4.2) Створення базових навчальних закладів як центрів освітніх округів  
Цілі проекту: Забезпечення  базових шкіл  висококваліфікованими педагогічними кадрами, 

сучасним обладнанням, спеціалізованими предметними кабінетами, комп’ютерною 
технікою, швидкісним Інтернетом  в умовах функціонування освітніх округів 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

400 базових навчальних закладів, які включають усіх учасників навчально-
виховного процесу закладів освіти освітніх округів 

Стислий опис проекту:  Облаштування базових навчальних закладів освітніх округів сучасним обладнанням, 
спеціалізованими предметними кабінетами, комп’ютерною технікою та швидкісним 
Інтернетом  в умовах функціонування забезпечить: 
• рівний доступ  до якісної освіти учням  освітніх округів; 
• широке запровадження профільного навчання учнів 10-11 кл. та допрофесійна 
підготовка учнів 8-9 кл.; 

• створення дієвої системи з профорієнтаційної роботи учнями 5-11 кл.; 
• реалізацію дистанційної освіти школярів; 
• удосконалення системи управління;  
• розробку і впровадження авторських програм та використання варіативних 
навчальних планів; 

• залучення учасників навчально-виховного процесу до науково-дослідницької 
та творчої діяльності. 

Очікувані результати: • створено базові навчальні заклади як центри освітніх округів; 
• забезпечено рівний доступ до якісної освіти учням  освітніх округів; 
• облаштовано сучасним обладнананням кабінети хімії, фізики, математики, 
інформатики, біології та інших профільних навчальних предметів; 

• створено дієву систему з профорієнтаційної роботи з учнями 5-11 кл.; 
• сформовано дослідницькі уміння та ІКТ-компетентності учнів. 

Ключові заходи проекту: • реконструкція приміщень закладів освіти; 
• придбання спеціалізованих навчальних кабінетів та їх монтаж; 
• придбання шкільних автобусів; 
• організація навчання педагогічних працівників та технічного персоналу. 

Період здійснення: з (місяць / рік – до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

З розрахунку на один навчальний заклад 
2015 2016 2017 Разом 
3000 3000 2000 8000 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний та місцеві бюджети, позабюджетні надходження 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти та науки КОДА 

Інше:   
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Номер і назва завдання: 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними 

органами 
Назва проекту: 2.2.4.3) Організація роботи центрів надання адміністративних послуг у 

сучасних умовах  
Цілі проекту: Досягнення максимальної прозорості та відкритості в наданні адміністративних 

послуг мешканцям районів та міст Київської області  
Впровадження Віртуального офісу електронних послуг з використанням системи 
електронного урядування 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Райони та міста обласного значення Київської області  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення районів та міст обласного значення Київської області 

Стислий опис проекту: Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання 
адміністративних послуг суб’єктами звернення, побудова ефективної системи 
надання адміністративних послуг та функціонування центрів  надання 
адміністративних послуг Київської області 

Очікувані результати: • забезпечить можливість отримання суб’єктами звернення адміністративних 
послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені 
строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування 
прийому адміністратором; 

• забезпечить вільний доступ суб’єктам звернення до інформації щодо порядку, 
умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до 
інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у 
відповідних адміністративних органах; 

• надасть можливість отримати фахові консультації від експертів-консультантів 
у приміщенні центру у визначений графіком час; 

• виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення 
або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з 
представниками суб’єктами надання адміністративних послуг; 

• запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить 
якість їх надання; 

• удосконалить взаємодію виконавчих органів влади, дозвільних органів, 
посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання 
адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності». 

Ключові заходи проекту: • Створення належних умов для відвідувачів та організація часу прийому у 
приміщеннях  центрів  надання адміністративних послуг відповідно до вимог 
законодавства. 

• Підготовка та забезпечення належної матеріально-технічної бази для 
забезпечення якісного надання адміністративних послуг. 

• Організація взаємодії та електронного документообігу між центрами  надання 
адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Період здійснення:  Січень 2015 – Грудень 2016: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
16789,0 16559,1 0 33348,1 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації, 
Департамент капітального будівництва Київської облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, Міськвиконкоми (міст обласного значення) 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними 

органами  
Назва проекту: 2.2.4.4) Розробка обласної програми протидії корупції до 2017 року 
Цілі проекту: Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і 

протидії корупції, розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на 
усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження 
дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади в 
зазначеній сфері. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1,7 млн. осіб 

Стислий опис проекту: На сьогодні є необхідність підвищення професійного рівня та доброчесності 
посадовців, зменшення кількості корупційних ризиків, формування негативного 
ставлення громадян до корупції як способу вирішення своїх проблем шляхом 
запровадження антикорупційних соціально-просвітницьких програм у 
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах усіх форм 
власності, стимулювання громадської підтримки дій влади щодо запобігання і 
протидії корупції через забезпечення доступу фізичних, юридичних осіб, 
об’єднань громадян до інформації про діяльність обласної влади, залучення 
громадськості до контролю за законністю й ефективністю використання 
державного та комунального майна, бюджетних коштів, сприяння активізації 
інформаційного обміну між органами державної влади й органами місцевого 
самоврядування та об’єднаннями громадян, засобами масової інформації. 

Очікувані результати: • підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції; 
• знизити рівень корупції в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування і системі правоохоронних органів; 
• зменшити обсяги тіньової економіки; 
• формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії 
корупції. 

Ключові заходи проекту: 1. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур.  
2. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування. 
3. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без 
статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 
4. Удосконалення  системи  використання  державного  майна та  бюджетних 
коштів. 
5. Удосконалення антикорупційної експертизи. 
6. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції. 
7. Зниження рівня корупції у приватному секторі. 

Період здійснення:  з (серпень 2015 року) - до (грудень 2015 року): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
50 - - 50 

Джерела фінансування: Кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, ДФРР, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська обласна рада, Київська обласна державна адміністрація, громадські 
організації 

Інше: - 
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Проектні	ідеї	напряму	2.3.	Забезпечення	здорового	способу	життя	
людини	

Номер і назва завдання: 2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання 
наркотиків та алкоголю серед молоді 

Назва проекту: 2.3.1.1) Формування здорового способу життя через виховання та створення 
позитивного ставлення до цінності свого здоров’я  

Цілі проекту: Головними цілями даного проекту є : 
• профілактика асоціальних та негативних явищ у підлітковому та молодіжному 
середовищі; 
• формування свідомого та відповідального ставлення до свого здоров’я;  
• формування у молоді навичок здорового способу життя. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Більше 37 000 осіб. 

Стислий опис проекту: Формування культури здорово способу життя - це все, що в поведінці і діяльності 
людей благотворно впливає на їхнє здоров'я. З огляду на багатоаспектність та 
специфіку вирішення цих питань в регіонах Київської області і реалізацією 
заходів у даному напрямі мають займатися спеціалісти та експерти молодіжних 
громадських організації та об’єднання молоді,з формування здорового способу 
життя,таким чином виконуючи соціальне замовлення держави щодо вирішення 
вищезазначених питань. 
В ході проекту буде оголошений «Конкурс проектів програм» для молодіжних 
громадських організацій та громадських організації спрямованих на вирішення та 
покращення 10 пріоритетних норм здорового способу життя: дотримання правил 
гігієни праці і техніки безпеки, прийоми психогігієнічної та психотерапевтичної 
самодопомоги, відмова від куріння і зловживання алкоголем, достатня фізична 
активність, збалансоване харчування, своєчасне звернення за медичною 
допомогою, вміння надати першу долікарську допомогу. 

Очікувані результати: • серед молоді буде сформоване позитивне ставлення до свого здоров’я; 
• залучення різної категорії населення до активного способу життя; 
• формування у молоді принципів здорового способу життя; 
• залучення молоді до активної позиції щодо відповідальної поведінки до власного 
здоров’я. 

Ключові заходи проекту: • Проведення Київською обласною державною адміністрацією соціальної 
просвітницької акції щодо формування здорового способу життя; 
• Оголошення та проведення конкурсу на кращі проекти щодо формування 
культури здорового способу життя; 
• Обрання найбільш ефективних та актуальних проектів; 
• Реалізація обраних проектів в районах та містах Київської області. 

Період здійснення: з 2015 - до 2017 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1000 1000 1000 3000 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцеві бюджети, донори та спонсори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Київська обласна державна адміністрація, молодіжні та громадські організації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми. 

Інше:  
 



План	заходів	з	реалізації	у	2015	–	2017	роках	Стратегії	розвитку	Київської	області	на	період	до	2020	року 77 

 
Номер і назва завдання: 2.3.2. Розвиток системи первинної медицини на сільських територіях 
Назва проекту: 2.3.2.1) Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної 

допомоги в сільській місцевості Київської області 
Цілі проекту: Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та 

ефективності надання медичної допомоги мешканцям Київської області 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Сільські населені пункти Київської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

660 тис. осіб, мешканці сільських місцевостей 

Стислий опис проекту: Важливою є проблема матеріально-технічної бази лікувальних закладів первинної 
ланки. За результатами інвентаризації первинної ланки лише 5 % фельдшерсько-
акушерських пунктів розташовані у типових приміщеннях і мають повний набір 
кабінетів відповідно до нормативів МОЗ України, 50 % фельдшерсько-
акушерських пунктів розміщені у будівлях, як експлуатуються  від 25 до 50 років. 
В типових приміщеннях розміщені 20 % медичних амбулаторій, 50 % медичних 
амбулаторій розміщені у будівлях, які експлуатуються від 25 до 50 років.  Також 
важливим є питання стимулювання медичних працівників до роботи у сільській 
місцевості.  На 1.10.2014 року на черзі для отримання житла в області стоїть 475 
лікарів, серед яких 152 особи стоїть на черзі більше 10 років. Серед середнього 
медперсоналу чекає на житло 731 осіб, серед яких 202 більше 10 років. Протягом  
9 місяців  2014 року житло було надано семи особам. 
Виконання заходів проекту дозволить забезпечити надання первинної медичної 
допомоги відповідно до нормативів МОЗ України та стимулювати стабільність 
кадрового потенціалу сімейних лікарів, фельдшерів та медичних сестер у 
сільській місцевості. 

Очікувані результати: Оснащено 100% медичних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини 
та  фельдшерсько-акушерських пунктів відповідно до нормативів МОЗ України 
Забезпечено житлом лікарів та середній медперсонал 
Забезпечено  високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та 
ефективності надання медичної допомоги мешканцям Київської області 

Ключові заходи проекту: Оснастити 100% медичних амбулаторій загальної практики-сімейної 
медицини та  фельдшерсько-акушерських пунктів відповідно до нормативів МОЗ 
України 
Забезпечити динамічний контроль потреби в житлі лікарів та середній 
медперсонал та його надання за затвердженим графіком  
Забезпечити контроль якості надання первинної медичної допомоги мешканцям 
сільської місцевості. 

Період здійснення: з січня 2015 року до грудня 2017 року 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
58613 61458,4 87232,3 207103,7 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Районні та міські ради 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 2.3.3. Модернізація мережі установ соціального захисту. 
Назва проекту: 2.3.3.1) Реконструкція колишньої будівлі санепідемстанції в м. Переяслав-

Хмельницький під психоневрологічний інтернат 
Цілі проекту: Створення психоневрологічного інтернату на 150 ліжко-місць. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1,7 млн. осіб 

Стислий опис проекту: На даний час в системі соціального захисту населення області функціонує чотири 
психоневрологічні інтернати для жінок, в яких перебуває 551 особа при плановій 
нормі 545, без врахування черги для влаштування до таких установ. При цьому 
кількість громадян, особливо жінок, з психічними хворобами постійно зростає. 
В цих закладах хворих розміщують в кімнатах по 2 особи для ліжково- хворих та 
4-6 осіб для активних, при цьому не витримуються санітарні норми – 10 кв.м. на 
одну особу що негативно впливає на реабілітаційний процес. 

Очікувані результати: Введення в дію реконструйованого приміщення дозволить ліквідувати чергу на 
влаштування до інтернатів хворих жінок та чоловіків, поліпшити умови 
проживання підопічних в Переяслав-Хмельницькому психоневрологічному 
інтернаті, де проживає 120 жінок, а також в інших інтернатах за рахунок їх 
розселення, дотримання санітарних норм, впровадження інноваційних підходів та 
методів реабілітації психічнохворих , надання платних послуг, тощо. 
Винесення спеціального інтернату для жінок в м.Переяслав-Хмельницький за 
межі історичної частини міста.  

Ключові заходи проекту: Передбачити в проекті Закону України „Про Державний бюджет на 2014 рік” 
видатки на фінансування програми в сумі 20 млн.гривень. 

Період здійснення: січень 2015 – грудень 2016 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
15000 5000 - 20000 

Джерела фінансування: ДФРР. 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент капітального будівництва Київської ОДА, департамент соціального 
захисту ОДА, департамент фінансів ОДА, міськвиконком м.Переяслав-
Хмельницький. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту 
Назва проекту: 2.3.4.1) Будівництво мережі спортивних майданчиків для екстремальних видів 

спорту 
Цілі проекту: Побудувати протягом 3 років 15 спортивних майданчиків (скейт-парки, 

роллердроми, хаф-пайпи, рампи тощо) в різних адміністративно-територіальних 
одиницях, на яких будуть займатися скейтбордисти, роллери та роверисти з метою 
залучення молоді до активного заняття спортом та розвитку екстремальних видів 
спорту в Київській області 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Більше 3000 осіб (у кожному з 15 населених пунктів). 

Стислий опис проекту: Проектування та будівництво спортивних майданчиків буде проходити через 
конкурс на кращий проект, у якому будуть брати участь молодіжні та громадські 
організації Київської області. Шляхом відбору, щорічно 5 кращих проектів-
переможців будуть мати можливість побудувати у своєму місті/селі/селищі 
спортивний майданчик, це може бути і скейт-парк, роллердром, хаф-пайп, рампа 
тощо, на якому матимуть змогу тренуватися спортсмени, учнівська, студентська 
молодь та всі бажаючи на скейтбордах, роликах, велосипедах та ін. 

Очікувані результати: • залучення молоді до заняття спортом; 
• популяризація екстремальних видів спорту в Київській області; 
• залучення різної категорії населення до активного способу життя; 
• формування у молоді принципів здорового способу життя; 
• залучення молоді до активної позиції щодо відповідальної поведінки до власного 
здоров’я 

Ключові заходи проекту: • Оголошення та проведення конкурсу на кращий проект будівництва спортивного 
майданчику; 
• Отримання місць під будівництво; 
• Будівництво 5-ти спортивних майданчиків для екстремальних видів спорту; 
• Створення мережі спортивних майданчиків для екстремальних видів спорту в 
Київській області 

Період здійснення: з Березень 2015 - до грудень 2017 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
800,00 900,00 1000,00 2700,00 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцеві бюджети, донори та спонсори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Київська обласна державна адміністрація, молодіжні та громадські організації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту 

Назва проекту: 2.3.4.2) Будівництво об’єктів спортивного призначення в області 
Цілі проекту: Забезпечення розширення мережі якісних спортивних майданчиків для масового 

користування, сприяння розвитку дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
удосконалення системи підготовки спортивних резервів, пропагування серед 
широких верств населення здорового способу життя. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м.Бровари, м.Біла Церква, м.Сквира та Києво-Святошинський, Бородянський , 
Рокитнянський райони 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Збільшення кількості місць в спортивних закладах 

Стислий опис проекту: § Сприяння збереженню та відновленню існуючої фізкультуро-рекреаційної 
та спортивної інфраструктури, будівництву нових об’єктів спортивно-оздоровчої 
мережі інтегрування інноваційних форм і методів фізкультурно-спортивної 
діяльності з урахуванням місцевих особливостей, економічних факторів та 
суспільних потреб; 
§ проведення спортивно-масових заходів обласного рівня серед 
спортсменів, залучення дітей в активне життя, поліпшення дозвілля. 
§ створення умов для розвитку інфраструктури аматорського спорту, 
забезпечення потреб населення у зміцненні фізичного здоров'я; 

Очікувані результати: Побудувати, реконструювати та відновити спортивні об’єкти 

Ключові заходи проекту: • Будівництво спортивного ядра в мкр.Піщаний м.Біла Церква 
• Капітальний ремонт  площинного  спортивного майданчику по 

вул.Космонавтів,1 в с.Гатне Києво-Святошинського району 
• Будівництво спортивної школи в смт.Рокитно 
• Капітальний ремонт підлоги  та заміна синтетичного покриття 

легкоатлетичного манежу Київської  обласної школи вищої спортивної 
майстерності у м.Бровари Капітальний ремонт приміщень туалету та 
спортзалу НВК-Сквирського ліцею ЗОШ І-ІІст. в м.Сквира Будівництво 
спортивно –оздоровчого комплексу в с.Здвижівка Бородянського району 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
30000,00 30000,00 40000,00 100000,00 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет , Фонд регіонального розвитку 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, 
Міністерство фінансів України,Київської обласної державної адміністрації, 
Міські, селищні та сільські ради . 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне життя. 
Назва проекту: 2.3.5.1) Будівництво соціального гуртожитку для безхатченків та громадян 

звільнених з місць позбавлення волі 
Цілі проекту: Сприяння в соціальній адаптації громадянам звільненим з місць позбавлення волі 

та безхатченкам та залучення їх до активного життя. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

30 осіб. 

Стислий опис проекту: Шляхом добудови та реконструкції будівлі розташованої на території 
Таращанського геріатричного пансіонату передбачається створити соціальний 
гуртожиток. 

Очікувані результати: Введення в дію реконструйованого приміщення дасть можливість відкрити 
соціальний гуртожиток на 30 ліжко-місць, дозволить забезпечити належні умови 
проживання безхатченків, та громадян звільнених з місць позбавлення волі їх 
соціальній адаптації та залучення до активного життя. 

Ключові заходи проекту: Виділення коштів на реконструкцію та добудову у сумі 2,0 млн. гривень. 
Період здійснення: 2015-2016 роки. 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 
1000,0 1000,0 0,0 2000,0 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська обласна державна адміністрація. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне життя 
Назва проекту: 2.3.5.2) Реалізація пілотного проекту з інклюзивного навчання 
Цілі проекту: створення умов для навчання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами 

у загальноосвітніх  навчальних  закладах, дошкільних навчальних закладах 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

діти з особливими освітніми потребами 

Стислий опис проекту: Реалізація даного проекту сприяє соціалізації та інтеграції дітей з особливими 
освітніми потребами в освітнє середовище навчального закладу та передбачає: 
•  реконструкцію (добудову) приміщення та території навчального закладу з 

метою створення його доступності; 
• придбання спеціального обладнання для навчання та реабілітації, корекційно-

розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 
• введення необхідної кількості ставок асистента вчителя та помічника 

вихователя у класах, групах інклюзивного навчання;  
• запровадження інноваційних освітніх технологій на основні інклюзивного 

підходу та моделей спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими 
освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю; 

• забезпечення спеціальними навчально-дидактичними матеріалами, 
реабілітаційними засобами навчання;  

• удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які 
працюють в умовах інклюзивного навчання; 

• консультування батьків, які виховують дітей з особливими освітніми 
потребами, до участі у навчально-реабілітаційному процесі з метою 
підвищення його ефективності. 

Очікувані результати: Реалізація проекту сприятиме забезпеченню права дитини з особливими 
освітніми потребами на доступну дошкільну та загальну середню освіту та дасть 
змогу: 
• забезпечити якісними освітніми послугами дітей з особливими освітніми 

потребами незалежно від  місця їх проживання;  
• створити належні умови для функціонування і розвитку інклюзивної освіти;  
• забезпечити архітектурну доступність навчального закладу відповідно до 

потреб дітей; 
• підготувати необхідну кількість кваліфікованих педагогічних кадрів, які 

володіють методиками інклюзивного навчання, удосконалити систему 
підвищення їх професійної майстерності;  

• забезпечити відповідними навчально-методичними матеріалами, технічними 
засобами реабілітації за нозологіями; 

• ввести необхідну кількість  ставок асистента вчителя та помічника 
вихователя у класах, групах інклюзивного навчання;  

• придбати спеціальне обладнання; 
• провести  щорічну оцінку та моніторинг проекту за визначеними 

показниками з метою оцінки ефективності реалізації проекту та окреслення 
подальших пріоритетів. 

Ключові заходи проекту: • реконструкція приміщень закладів освіти, де здійснюється інклюзивне 
навчання; 

• облаштування необхідного безбар’єрного  доступу закладів; 
• вирішення питання щодо введення додаткових   ставок асистента вчителя та 

помічника вихователя у класах, групах інклюзивного навчання;  
• придбання спеціалізованих предметних кабінетів та їх монтаж; 
• організація навчання педагогічних працівників та технічного персоналу. 

Період здійснення: з 01 вересня 2015 року до 01 вересня 2017 року: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

З розрахунку на один навчальний заклад 
2015 2016 2017 Разом 

10000 7000 4000 21000 
Джерела фінансування: ДФРР, обласний і місцеві бюджети, позабюджетні надходження 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти та науки КОДА, департамент охорони здоров’я  КОДА, 
благодійні фонди. 

Інше:   
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Номер і назва завдання: 2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне життя. 
Назва проекту: 2.3.5.3) Створення реабілітаційного центру для учасників АТО 
Цілі проекту: Створення на базі колективного підприємства «Санаторій «Перемога» (смт 

Ворзель, Київська обл.) соціально-реабілітаційного центру для інвалідів, 
ветеранів та учасників антитерористичної операції. 
Надання соціально-реабілітаційних послуг ветеранам війни та праці, інвалідам 
всіх нозологій а також учасникам антитерористичної операції. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

400 осіб на рік 

Стислий опис проекту: На даний час в системі соціального захисту населення області відсутній центр 
соціально-психологічної реабілітації для зазначеної категорії населення, що 
негативно впливає на їх участь у суспільному житті. 
Створення такого центру дасть можливість пришвидшення процесу адаптування 
зазначеної категорії громадян до соціуму, отримання послуг з медико-
оздоровчого напряму. 
Крім того функціонування центру забезпечить робочими місцями персонал 
санаторію та його роботу протягом року. 

Очікувані результати: : Створення обласного реабілітаційного центру для інвалідів та ветеранів дасть 
можливість зберегти робочі місця, поліпшити соціальну захищеність громадян з 
обмеженими фізичними можливостями, посилити підтримку соціально-вразливих 
верств населення, зокрема забезпечення медичним та соціально-психологічною 
реабілітацією.  

Ключові заходи проекту: Підпорядкувати колективне підприємство «Санаторій «Перемога» департаменту 
соціального захисту населення Київської ОДА, перепрофілювавши його в Центр 
соціальної реабілітації інвалідів, ветеранів та учасників антитерористичної 
операції. 
Передбачити кошти обласного бюджету на утримання зазначеної установи. 

Період здійснення: січень 2015 – грудень 2016 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
500 100 100 700 

Джерела фінансування: Кошти ДФРР, Державного бюджету, обласний бюджет. 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент соціального захисту ОДА, департамент фінансів ОДА, Київська 
обласна рада. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я 

людей 
Назва проекту: 2.3.6.1) Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування медичної 

допомоги репродуктивної медицини Київської області 
Цілі проекту: Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності 

та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Київської області 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Населені пункти Київської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1717 тис. осіб, мешканці області 

Стислий опис проекту: Створення регіональної перинатальної допомоги в області через створення 
міжрайонних перинатальних центрів та міжрайонних акушерських відділень 
при центральних районних лікарнях з кількістю пологів більше 400 за рік і 
радіусом обслуговування не більше 60 км. та створення II рівня надання 
акушерсько-гінекологічної допомоги із поетапним припиненням діяльності 
малопотужних пологових відділень. Ефективна система надання 
перинатальної допомоги в єдиному медичному просторі Київської області із 
залученням діагностичних можливостей всіх лікувально-профілактичних 
закладів дасть можливість в подальшому підвищувати якість надання 
медичної допомоги дітям і матерям. 
Виконання заходів проекту дозволить забезпечити надання первинної 
медичної допомоги відповідно до нормативів МОЗ України та стимулювати 
стабільність кадрового потенціалу сімейних лікарів, фельдшерів та медичних 
сестер у сільській місцевості. 

Очікувані результати: Створено перинатальний центр ІІІ рівня. 
Забезпечено якісну перинатальну допомогу мешканцям Київської області. 

Ключові заходи проекту: Оснастити 100% медичних амбулаторій загальної практики-сімейної 
медицини та  фельдшерсько-акушерських пунктів відповідно до нормативів 
МОЗ України 
Забезпечити динамічний контроль потреби в житлі лікарів та середній 
медперсонал та його надання за затвердженим графіком  
Забезпечити контроль якості надання первинної медичної допомоги 
мешканцям сільської місцевості. 

Період здійснення: з січня 2015 року до грудня 2017 року 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
2400 10000 - 12400 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Районні та міські ради 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей 
Назва проекту: 2.3.6.2) Будівництво закладів охорони здоров'я в області 
Цілі проекту: Забезпечення масштабної профілактики захворюваності населення області, 

надання якісних медичних послуг, забезпечення закладів охорони здоров'я 
необхідними засобами лікування та діагностики захворювань, розвиток системи 
первинної медицини на сільських територіях, підвищення кваліфікації 
спеціалістів медичної галузі області.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м.Київ, м.Бориспіль, м.Бровари, м.Біла Церква, м.Вишневе, м.Ржищів, м.Фастів та 
Борспільський,  Васильківський, Володарський, Макарівський , Іванківський, 
Переяслав-Хмельницький райони 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Забезпечення  ліжко-місцями, кількість відвідувань у зміну. 

Стислий опис проекту: Забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення 
захворювань, особливо у жителів сільської місцевості;Виконання заходів: 
Київської обласної програми "Здоров'я" на 2015 рік (затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 12.02.2015 №882-46-VI); Київської обласної цільової 
соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 
період до 2016 року (затверджена рішенням Київської обласної ради від 26.06.2014 
№788-42-VI); Київської обласної програми "Онкологія" на 2012-2016 роки 
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 28.12.2011 №273-14-VI ); 
Київської обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2013-2016 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради 
від 21.12.2012 № 530-28-VІ); Київської обласної програми підготовки лікарських 
кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2010-2017 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 30.09.2010 № 809-34-V); Сприяння 
забезпеченню закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, 
відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами;Розвиток 
діагностично-лікувальної бази для надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги;Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

Очікувані результати: Створення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та проведення їх 
оснащення відповідно до чинних нормативів; зменшення поширення різних 
захворювань населення. Підвищення рівня якості життя населення, додержання 
гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина 

Ключові заходи проекту: • Реконструкція будинку стаціонарного відділення по утриманню громадян 
похилого віку (прибудова харчоблоку та пральні) в с.Ревне Бориспільського 
району 

• Будівництво паталогоанатомічного корпусу на території лікарні по 
вул.Котляревського,1 в м.Бориспіль 

• Реконструкція терапевтичного корпусу дитячої поліклініки з розміщенням 
лабораторно-діагностичного відділення по вул. Шевченка,69 в м.Біла Церква 

• Переобладнання  недобудованого приміщення СЄС в центр соціального 
захисту пенсіонерів і інвалідів в м.П-Хмельницький вул. Золотонішське 
шосе,53 

• Завершення будівництвам ЦРЛ поліклініки на 1000 відв. Броварської ЦРЛ в 
м.Бровари 

• Перепланування з добудовою хірургічного корпусу Макарівської центральної 
лікарні по вул. Б-Хмельницького,56 в смт.Макарів 

• Реконструкція поліклініки по вул. Леніна,40 в м.Ржищів Київської області 
• Реконструкція існуючого приміщення під медамбулаторію загальної 

практики сімейної медицини з квартирами для медпрацівників по вул. 
Армійській в смт.Володарка 

• Будівництво обласного харчоблоку протитуберкульозного диспансеру в 
м.Боярка 

• Будівництво незавершеного об’єкту-приміщення дитячої поліклініки по вул. 
Жовтневій,31-а в м.Вишневе Києво-Святошинського району Київської 
області 
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• Капітальний ремонт  будівлі поліклініки Обухівської ЦРЛ по вул. 
Каштановій,52 в м.Обухові Київської області 

• Добудова кардіохірургічного центру на вул.Сирецькій,49 у Подільському 
районі м. Києва 

• Капітальний ремонт покрівлі будівлі поліклініки центральної районної 
лікарні по вул.Поліській,65 в смт. Іванків Київської області 

• Капітальний ремонт (санація) головного корпусу Фастівської центральної 
районної лікарні по вул. Л.Толстого,17 у м.Фастів Київської області 

• Реконструкція харчоблоку та ремонт приміщень Баришівської центральної 
районної лікарні по вул.Леніна.126 в смт.Баришівка Київської області 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
100000,00 125000,00 125000,00 350000,00 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет , Фонд регіонального розвитку. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, 
Міністерство фінансів України,Київської обласної державної адміністрації, 
Міські, селищні та сільські ради . 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.3.7. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей 

з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей 
Назва проекту: 2.3.7.1) Модернізація системи соціальної підтримки населення 
Цілі проекту: Підвищення рівня інституційного догляду за дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітьми-інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування;  
Розвиток системи соціальних послуг на рівні громади;  
Запобігання розлученню дітей з їхніми родинами;  
Забезпечення функціонування альтернативних форм догляду дітей, відмінних від 
інтернатних.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

Стислий опис проекту: Здійснення трансформації дитячих інтернатних закладів та вдосконалення 
системи соціальних послуг для сімей і дітей в області з метою врахування потреб 
кожної дитини, яка виховується в інтернатному закладі, та її сім’ї. Розроблення 
планів трансформації інтернатних закладів. 

Очікувані результати: Підвищення ефективності соціальної допомоги для малозабезпечених сімей та 
системи надання соціальних послуг в Київській області, підтримка поступової 
деінституалізації послуг по догляду за дітьми та зміцнення адміністрування 
соціальної підтримки сімей та дітей. 

Ключові заходи проекту: Заходи: 
а) аналіз дитячих інтернатних закладів в частині забезпечення прав дітей, якості 
їх догляду в інтернатних закладах;  
б) аналіз забезпечення потреб дітей та розвитку системи соціальних послуг і 
ресурсного забезпечення соціальних послуг для дітей-інвалідів, дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування; 
в) аналіз можливостей громади для впровадження інноваційних форм догляду 
дітей (підтримане проживання); 
г) розробка та впровадження регіонального плану трасформації дитячих 
інтернатних закладів та планів трансформації кожного інтернатного закладу 
(установи); 
д) співпраця із громадськістю та проведення інформаційно-просвітницьких 
кампаній; 
е) збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі для підтримки 
дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із вразливих 
сімей на рівні громади. 

Період здійснення:  2015-2017 роки 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
4500 4500 4500 13500 

Джерела фінансування: ДФРР, Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Мінсоцполітики України, Київська облдержадміністрація, райдержадміністрації 
та міськвиконкоми (міста обласного значення), публічно-приватне партнерство 

Інше:  
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Проектні	ідеї	напряму	2.4.	Забезпечення	населення	якісними	житлово-
комунальними	послугами	

Номер і назва заходу: 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 
Назва проекту: 2.4.1.1) Розвиток та реконструкція систем водопостачання та 

водовідведення для забезпечення населення якісною питною водою 
Цілі проекту: Докорінне покращення забезпечення населення області якісною питною водою 

шляхом модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення 
Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Стислий опис проекту: Мета проекту - покращення забезпечення населення області питною водою через  
модернізацію та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення 
ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану 
здоров’я населення та екологічної ситуації в області. 
Практика використання вигрібних ям в домогосподарствах переважно сільського 
населення завдає значної шкоди екології області та негативно впливає на якість 
питної води. Впровадження сучасної системи централізованого водовідведення у 
сільській місцевості дасть змогу покращити якість підземних та поверхневих вод.  
Оновлення мережі водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові 
надасть змогу зменшити вміст металів та шкідливих речових у воді. 

Очікувані результати: • Забезпечення населення області питною водою нормативної якості; 
• Модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання; 
• Підвищення ефективності та надійності функціонування систем 
водопостачання і водовідведення; 

• Покращення екологічного стану області. 
Ключові заходи проекту: • Вивчення потреби у питній воді та інвентаризація існуючих джерел питного 

водопостачання; 
• Реконструкція та модернізація системи питного водопостачання, що 
знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає 
нормативам якості питної води; 

• Просвіта населення щодо можливостей створення присадибних каналізаційних 
систем у сільських населених пунктах; 

• Захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу  тваринницьких 
і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що 
створюють загрозу забруднення вод; 

• Посилення контролю за якістю питної води та скидних вод господарських 
підприємств. 

Період здійснення: Січень 2015 – Грудень 2017 роки 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн: 

2015 2016 2017 Разом 
20000 20000 20000 60000 

Джерела фінансування: ДФРР, Державний бюджет, Обласний бюджет, місцеві бюджети 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Органи місцевого самоврядування, підприємств питного водопостачання та 
водовідведення, управління ЖКГ облдержадміністрації, СЕС, геологічні 
підприємства. 

Коментарі:  
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Номер і назва завдання: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 

закладів соціальної сфери 
Назва проекту: 2.4.2.1) Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної 

власності 
Цілі проекту: Зменшення споживання енергетичних ресурсів, в першу чергу теплової енергії та 

природного газу; 
зменшення витрачання обласних бюджетних коштів за оплату за енергоносії; 
енергетична незалежність від постачання природного газу. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область, зокрема м. Біла Церква, м. Боярка, смт Глеваха. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

до 250 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної власності, а 
саме:  
Комплексна модернізація будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі 
встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу  - 
утеплення зовнішніх конструкцій, ремонт покрівлі, часткова заміна вікон, 
вентиляція, встановлення модульної котельні; 
Комплексна модернізація будівлі КЗ КОР «Київська обласна психоневрологічна 
лікарня №2» - утеплення зовнішніх конструкцій, ремонт покрівлі, заміна теплових 
мереж, вентиляція, заміна вікон та дверей; 
Комплексна модернізація будівлі Київського обласного інституту післядипломної 
освіти педагогічних кадрів зі встановленням твердопаливних модулів - утеплення 
зовнішніх конструкцій, ремонт покрівлі, утеплення горища та підвалу, заміна 
тепломереж та встановлення модульної котельні; 
Комплексна модернізація будівлі лікувального корпусу КЗ КОР «Київська 
обласна дитяча лікарня» - утеплення зовнішніх конструкцій, ремонт покрівлі, 
заміна теплових мереж, вентиляція, заміна вікон та дверей. 

Очікувані результати: забезпечення економії бюджетних коштів на оплату спожитих бюджетними 
установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів – до 30% 
від базового року; 
забезпечення оптимального температурного режиму в приміщеннях, підвищення 
оперативності керування потоками енергоносіїв; 
покращення естетичного вигляду будівель 

Ключові заходи проекту: • Встановлення твердопаливних котелень або модулів. 
• Утеплення фасадів, горища та підвалів, покрівлі. 
• Заміна або встановлення вентиляції 

Період здійснення:  Березень 2015 – грудень 2015 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
17000,0 - - 17000,0 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, інвестиції. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська обласна рада (партнерство, фінансування), Київська обласна державна 
адміністрація, Департамент освіти і науки, Департамент охорони здоров’я, 
Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного 
комплексу. 

Інше: Необхідне виготовлення проектної документації та проведення державної 
експертизи. 
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Номер і назва завдання: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 

закладів соціальної сфери 
Назва проекту: 2.4.2.2) Виконання пріоритетних заходів з переведення газових котелень на 

альтернативні види палива по Київській області відповідно до Програми 
енергозбереження Київської області на 2015-2016 роки 

Цілі проекту: Зниження енергоємності виробництва одиниці Гкал; 
зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів; в першу чергу 
теплової енергії та природного газу; 
зменшення витрат коштів на оплату за енергоносії; 
енергетична незалежність від постачання природного газу 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область, в тому числі смт Баришівка, смт Немішаєве, смт Козин, м. 
Бориспіль, м. Васильків, м. Березань 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

до 400 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Встановлення твердопаливних котлів або модулів, що працюють на вугіллі, 
дровах та відходах деревини, торфі, з ККД 80-87%, загальною потужністю 6 МВт 

Очікувані результати: Зниження енергоємності виробництва 1 Гкал; 
зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів; 
відмова від залежності вартості природного газу. 

Ключові заходи проекту: • Встановлення твердопаливних котелень або модулів; 
• Реконструкція існуючих газових котелень твердопаливними котлами. 

Період здійснення:  Березень 2015 – грудень 2015 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
10000,0 - - 10000,0 

Джерела фінансування: ДФРР, Інвестиції. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, селищні та сільські ради, Департамент 
освіти і науки, Департамент охорони здоров’я, Департамент житлово-
комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу. 

Інше: Необхідне виготовлення проектної документації та проведення державної 
експертизи. 
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Номер і назва завдання: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 
закладів соціальної сфери. 

Назва проекту: 2.4.2.3) Економне освітлення об'єктів соціальної сфери. 

Цілі проекту: Запровадження LED- технологій в освітленні приміщень комплексу житлово-
комунального господарства, будівель бюджетної та комерційної сфери. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1717 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Заміна морально застарілих та фізично зношених приладів освітлення в житлово-
комунальному секторі, в будівлях закладів освіти, охорони здоров'я, культури, 
соціальної сфери на нові економії в споживанні електричної енергії світильники, 
які виготовлені за новими світовими технологіями з відмінною світлопередачею 
та відсутністю негативного впливу на здоров'я людини. Обладнання дозволяє 
економити електричну енергію від 2 до 8 разів в порівнянні з класичними 
світильниками. Комплект обладнання працює в повному автоматичному режимі, 
досягається значна економія електроенергіі та забезпечуються санітарні норми 
перебування людей. 

Очікувані результати: 

Економія електроенергіі в 2-8 разів. 
Відсутність стробоскопічного ефекту. 
Збереження зору, здоров'я людини. 
Автоматичне забезпечення нормативної освітленості на робочій поверхні в 
залежності від зовнішньої освітлювальності. 

Ключові заходи проекту: 

Завершено розробку обладнання, проведено сертифікацію, створено проектну 
групу, підготовлено кваліфікованих спеціалістів з монтажних  та 
пусконалагоджувальних робіт, проходить навчальний процес з підготовки 
спеціалістів з обслуговування такого обладнання. 

Період здійснення: З січня  2015 року по жовтень 2017 року 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1500 2000 2000 5500 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство, міжнародні донори, бізнес, а також співфінансування. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

До реалізації проекту можуть бути залучені: Київська ОДА, РДА, приватні 
компанії, комунальні підприємства, інвестиційні міжнародні фонди, проектні 
організації, підприємства для виконання монтажних робіт, експлуатаційні 
організації. 

Інше: 

Ідея цього пілотного проекту- значне зменшення  споживання електроенергіі в 
галузях народного господарства, в бюджетній та соціальній сфері, створення 
нормальних санітарних умов перебування категорії працюючих та тих хто 
навчається в приміщеннях, значної економії енергоресурсів- до 60%, 
забезпечення автоматизації повного циклу роботи освітлювального обладнання. 
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Номер і назва завдання: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 

закладів соціальної сфери. 
Назва проекту: 2.4.2.4) Придбання та установка блочно-модульної котельні серії ТМ-500-ТВ 
Цілі проекту: Блочно – модульна котельня – перехід на альтернативні види опалення 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

місто Обухів, Обухівське учбово – виробниче підприємство Українського 
Товариства Сліпих 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Збереження існуючих робочих місць для інвалідів – 60 чоловік, до 2000 
мешканців мікрорайону Лікарня 

Стислий опис проекту:  Блочно - модульна котельня виконана як окремий автономний і 
транспортабельний модуль або блок-модулів з повним комплектом всього 
необхідного котельного обладнання. Продумана компактна конструкція 
монтується на будь-який рівний майданчик і може бути в оперативну порядку 
підключена до існуючої системи опалення. Котельні призначені для автономного 
теплопостачання медичних установ, навчальних закладів, об'єктів соціального та 
культурного призначення, житлових будинків, адміністративних будівель, 
виробничих приміщень і т.д. Котельні випускаються із застосуванням котлів або 
проточних водонагрівачів різної потужності типів і виробників. Компактне 
розміщення обладнання дозволяє перевозити її автомобільним транспортом без 
порушення транспортних габаритів. При необхідності котельні комплектуються 
вузлом ГВП, ГРП і димовими трубами. Котельні працюють в автоматичному 
режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Регулювання 
температури подаваного в систему опалення теплоносія здійснюється 
автоматично відповідно із заданим температурним графіком залежно від 
температури зовнішнього повітря. Система автоматики та сигналізації 
передбачає подачу звукового та світлового сигналу на диспетчерський пункт. 
Монтаж котельнь за місцем експлуатації не вимагає повномасштабного проекту 
(тільки проект прив'язки). 

Очікувані результати: Забезпечення робочими місцями людей з особливим потребами. 
Зменшення витрат на енергоносії.  
Розвиток альтернативної енергетики. 
Забезпечення стабільної роботи та розвитку Обухівського учбово – виробничого 
підприємства Українського Товариства Сліпих 

Ключові заходи проекту: Придбання котельні ТМ -500-ТВ. 
Проведення проектних, пусконалагоджувальних та будівельно-монтажних робіт. 
Запуск котельні. 

Період здійснення: з квітня 2015 по грудень 2016 року 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 
216,0 216,0 - 432,0 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, інвестори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту:  

Центральне Правління Українського товариства сліпих. Відділення Фонду 
соціального захисту інвалідів. 

Інше:  
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Номер і назва заходу: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 

закладів соціальної сфери 
Назва проекту: 2.4.2.5) Теплий дім 
Цілі проекту: - підвищення енергоефективності в житловому секторі; 

- економія витрат населенням в розмірі 30% на оплату енергоносіїв в житлових 
будинках; 
- отримання населенням якісних послуг ЖКГ 

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Стислий опис проекту: Мета проекту – підвищення енергоефективності та отримання якісних послуг 
через реконструкцію теплових пунктів (котелень), теплових мереж, утеплення 
фасадів житлових будинків, утеплення дахів будинків, заміна віконних систем,  
часткова заміна інженерних мереж у будинках та квартирах, установка тепло 
регуляторів на радіатори, встановлення погодо залежних систем для економії 
енергоресурсів. 
Все це дозволить скоротити витрати. 

Очікувані результати: • Забезпечення населення якісними послугами ЖКГ; 
• зниження витрат населення на оплату послуг з опалення тощо; 
• утеплення фасадів будинків та приведення їх до сучасного стану; 
• Покращення екологічного стану області. 

Ключові заходи проекту: § реконструкція теплових пунктів (котелень); 
§ реконструкція теплових мереж; 
§ утеплення фасадів будинків; 
§ заміна інженерних мереж у будинках та квартирах ; 
§ утеплення стін, дахів, встановлення віконних систем; 
§ Впровадження автоматичної системи обліку та ефективного використання 

енергоресурсів. 
Період здійснення: Січень 2015 – Грудень 2017 роки 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн: 

2015 2016 2017 Разом 
50000 100000 100000 250000 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти об’єднань 
громадян, кредитні ресурси 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська облдержадміністрація, Київська обласна рада, Департамент 
економічного розвитку і торгівлі,  Органи місцевого самоврядування, КП КОР 
«Інститут соціально-економічного розвитку Київської області», державні фонди, 
банківські установи, фізичні особи 

Коментарі:  
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Номер і назва завдання: 2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла 
Назва проекту: 2.4.3.1) Забезпечення можливості надання приватними підприємствами 

послуг з ремонту та обслуговуванню житла  
Цілі проекту: Забезпечення дієвої системи менеджменту на підприємствах, що обслуговують 

житловий фонд та зростання якості обслуговування. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м. Фастів 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

50 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Міська рада забезпечує прийняття відповідних рішень для можливості 
конкурсного відбору підприємств, що обслуговують житловий фонд 
 

Очікувані результати: • Підвищення якості надання послуг з обслуговування житла; 
• Створення передумов для об’єднання мешканців в ОСН та ОСББ; 
• Позитивний фінансовий результат (прибуткова діяльність) комунальних 
підприємств. 

Ключові заходи проекту: 
• прийняття відповідного рішення міської ради про демонополізацію послуг на 
обслуговування житла в м, Фастові  

• розробка відповідного положення про участь в конкурсі підприємств різної 
форми власності за право обслуговування житлового фонду; 

• проведення конкурсу на право обслуговування житлового фонду. 

Період здійснення:  
Березень 2015 – грудень 2017 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
10 0 0 10 

Джерела фінансування: ДФРР, місцевий бюджет 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Фастівська міська рада, міський голова. Підприємці та підприємства які 
бажатимуть надавати відповідні послуги. 

Інше:  
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Проектні	ідеї	напряму	2.5.	Розвиток	культурного	і	духовного	середовища,	
забезпечення	патріотичного	виховання	населення	

Номер і назва завдання: 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів  

Назва проекту: 2.5.1.1) Будівництво культурно-розважального центру «Букарня» 
Цілі проекту: Популяризація читання; зробити читання книг певним мейстримом. 

Створення закладу культурного відпочинку. 
Створення кав’ярні, в поєднанні з бібліотечним комплексом. 
Центр проведення літературних вечорів, презентацій книг.  
Створення електронної бібліотеки. 
Центр проведення семінарів з освоєння комп’ютерних програм. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Смт. Баришівка, Баришівського р-ну, Київської обл. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Жителі Баришівського району (37,0 тис. осіб населення), жителі прилеглих 
районів Київської області, жителі міста обласного підпорядкування – Березань 
(16,0 тис. осіб населення). 
Підлітки, люди середнього віку, сім’ї  з дітьми,  усі бажаючі корисно для себе 
провести час, охочі до саморозвитку. 

Стислий опис проекту: Створення культурно-розважального центру допоможе людям саморозвиватися, 
стати більш комунікативними, обізнаними. Вдале поєднання кав’ярні та книгарні 
допоможе здобувати бажану інформацію, релаксуючи. Це вдале місце як для 
бізнес-зустрічей, так і для відпочинку. 

Очікувані результати: • Побудовано культурно-розважальний центр, який включає кав’ярню, книгарню, 
електронну  бібліотеку, зал для відпочинку. 

• Створено електронну бібліотеку. 
• Організовано здоровий відпочинок як молоді так і бізнес – осередків. 
• Надано умови для проведення ділових зустрічей. 
• Надано умови для проведення літературних вечорів та презентацій книг з метою 
популяризації читання.  

• Ознайомлення громадян з новими інформаційними технологіями. 
• Створено нові робочі місця для молоді. 

Ключові заходи проекту: • Будівництво центру, який включатиме: кав’ярню, книгарню електронну  
бібліотеку, зал для відпочинку. 

• Підготовка для створення нових робочих місць, можливість надання власних 
послуг на території комплексу.  

Період здійснення:  Березень 2015 - березень 2017 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
320 150 100 570 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство 
(приватні підприємці, юридичні особи, фірми, підприємства, що працюють в 
районі), можливий міжнародний донор. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська ОДА (партнерство, фінансування), Баришівська РДА (партнерство, 
фінансування),  Баришівська селищна рада (партнерство, фінансування), суб’єкти 
підприємницької діяльності (фінансування, реалізація), громадські організації 
«Молодіжна рада» та «Меридіан» (реалізація). 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів  
Назва проекту: 2.5.1.2) Будівництво закладів культури та об’єктів культурної спадщини 
Цілі проекту: Підтримка матеріально-технічної бази закладів культури, створення соціально-

економічних та організаційних умов для їх функціонування, збереження 
культурної спадщини області та кадрового потенціалу галузі. Задоволення 
соціальних потреб населення, комфортного та безпечного життєвого середовища, 
підвищення культурних стандартів. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м.Переяслав-Хмельницький, Миронівський, Ставищенський, Бориспільський, 
Богуславський, Рокитнянський, Білоцерківський, Тетіївський, Сквирський, 
Яготинський, Фастівський райони.  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Кількість місць для культурного виховання. 

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає у створенні належних умов для збереження, відродження та 
розвитку народних художніх промислів, діяльності майстрів народного мистецтва 
у Київській області, забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до 
культурних надбань, створення можливостей активної участі громадян у художній 
творчості, особливо молоді. Крім того,пропагування української культури на 
загальнодержавному та міжнародному рівні, підвищення привабливості 
мистецьких і культурних закладів для української та світової спільноти, створення 
сприятливих умов для розвитку професійного мистецтва і аматорської творчості; 
формування сучасної інфраструктури бібліотечної справи, запровадження у 
діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій. 
Продовження роботи з виявлення, наукового вивчення, реставрації, збереження та 
захисту об’єктів історико-культурної спадщини. 
Розвиток мереж кінотеатрів,бібліотек, місць для культурного виховання. 

Очікувані результати: Формування іміджу регіону у сфері туризму в т.ч., в сільській місцевості, 
збереження культурної  національної спадщини та кількості місць для 
культурного виховання. 

Ключові заходи проекту: • Реконструкція будівлі будинку культури по вул.Леніна, 243 с.Владиславка 
Миронівського району Будівництво історичного музею національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» в м.Переяслав Хмельницький 
• Реконструкція районного будинку культури під центр дозвілля по вул. 
Радянській,33 в смт.Ставище 
• Капітальний ремонт будинку культури  в с.Любарці по вул. Леніна,67а 
Бориспільського району 
• Реконструкція сільського клубу с.Чайки Богуславського району  
• Капітальний ремонт нежитлової будівлі будинку культури по вул.Леніна,35 в 
с.Насташка Рокитнянського району Реконструкція  будинку культури за адресою: вул. 
Польова,1-в с.Дрозди Білоцерківського району 
• Реконструкція  будинку культури по пл. Ватутіна,13Б в с.Пустоварівка 
Сквирського району покрівлі та частини приміщень районного будинку культури по 
вул.Леніна,5  в м.Тетіїв  
• Капітальний ремонт будинку культури по вул. Калініна,32 в с. Селезенівка 
Сквирського району Капітальний ремонт приміщень, ганку та частини фасаду 
будинку культури с.Кулябівка Яготинського району Капітальний ремонт (санація) 
будівлі Фастівського районного будинку культури по вул. Л.Соборній,22 м.Фастів 
• Капітальний ремонт будинку культури по бульвару Сквирський,5 в 
с.Горобіївка Сквирського району. 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
30000,00 70000,00 100000,00 200000,00 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет , Фонд регіонального розвитку. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, 
Міністерство фінансів України,Київської обласної державної адміністрації, 
Міські, селищні та сільські ради . 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.5.2. Розвиток мистецької освіти 
Назва проекту: 2.5.2.1) Будівництво школи мистецтв і ремесел  в с. Велика Олександрівка 

Бориспільського району Київської області 
Цілі проекту: З метою виявлення, заохочення та підтримки обдарованих дітей, підвищення 

виконавської майстерності солістів та творчих колективів шкіл мистецтв 
Київщини. Обдаровані   діти (близько 350 осіб) сіл Велика Олександрівка, Мала 
Олександрівка, Безуглівка, Чубинське, Дударків, Вороньків, Проців, Кірове на 
сьогодні продовжують займатися на базі ЗОШ. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Громада та гості Київської області  - шанувальники музичного інструментального 
та вокального мистецтва. 
Села Бориспільського району Київської області: Велика Олександрівка, Мала 
Олександрівка, Безуглівка, Чубинське, Дударків, Вороньків, Проців, Кірове,. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

350 – 400 дітей Бориспільського району (щорічний плановий контингент учнів 
Великоолександрівської школи мистецтв і ремесел) та більше 1800 слухачів 
концертів Народної академічної хорової капели ім. П.Чубинського і Київського 
обласного симфонічного оркестру «Академія» 

Стислий опис проекту: Будівництво спеціалізованого мистецького навчального закладу з розгалуженою 
системою профільних дисциплін: музичне мистецтво; образотворче мистецтво; 
хореографічне мистецтво; театральне мистецтво. 
Розмір земельної ділянки – 0,32 гектари, площа забудови – 1066,93 кв.м., площа 
озеленення – 1217,0 кв.м., будівельний об’єм – 12053,0 куб.м., поверховість – 3 
поверхи, загальна площа – 1928,0 кв.м. з актовою залою на 220 місць, хоровою та 
оркестровою студіями для роботи Народної академічної хорової капели 
ім.П.Чубинського і Київського обласного симфонічного оркестру «Академія», 
площа будови – 1346,35 кв.м.  

Очікувані результати: Покращення якості навчально-виховного процесу та культурно-просвітницької 
діяльності Великоолександрівської школи мистецтв і ремесел (59 викладачів), 
Народної академічної хорової капели ім.П.Чубинського (37 осіб) та Київського 
обласного симфонічного оркестру «Академія» (75 осіб) 

Ключові заходи проекту: • Проектна будівельна документація (69,999 тис. грн.) – завершено; 
• Робоча будівельна документація (267,199 тис. грн.) – завершено; 
• Комплексна будівельна державна експертиза (10,418 тис. грн.) – отримано 
позитивний висновок; 

• Будівництво. 
Період здійснення: 2015-2017 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 
214 10000 - 10214 

Джерела фінансування: ДФРР,	Обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні інвестори, приватний 
бізнес (спонсорські кошти) 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 
 

- Генпроектувальник та генпідрядник – ВАТ «Бориспільсільбуд» (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 84. Ліцензія – Серія АВ №358350 від 
24.09.2007).  
- Великоолександрівська сільська рада  

Інше:  
 



План	заходів	з	реалізації	у	2015	–	2017	роках	Стратегії	розвитку	Київської	області	на	період	до	2020	року 98 

 
Номер і назва завдання: 2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, 

створення умов для патріотичного виховання населення 
Назва проекту: 2.5.3.1) Історія міст і сіл Київщини 
Цілі проекту: • проведення дослідження історії міст і сіл Київщини; 

• визначення місця й ролі Київщини в розвитку та становленні української 
державності; 

• культивування духовних цінностей, національної свідомості та патріотизму; 
• видання  «Історії міст і сіл Київщини».	

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Педагогічні працівники, наукові працівники, працівники бібліотек, архівів, 
краєзнавчих музеїв, учні, студенти, населення регіону та всієї України. 

Стислий опис проекту: Після виходу в світ останнього 26 тому “Історія міст і сіл Української РСР” минуло 35 
років. За цей період в нашій країні відбулися зміни у політичному та соціально-
економічному житті. Та, найважливіше – триває величезний процес відродження  
національної свідомості, духовності й історичної пам’яті народу.  
Історія населених пунктів – це історія нашої країни, історія українського народу. 
Необхідно зберегти її для прийдешніх поколінь. 
Реалізація проекту передбачає: 
• залучення навчальних закладів, наукових установ, підприємств і організацій, 
широкого кола громадськості, вчених, учнівської та студентської молоді до 
участі в краєзнавчій та науково-дослідницькій роботі; 

• збір та систематизація краєзнавчих матеріалів про історичні події минулого і 
сучасності, визначні місця, видатних людей, пам’ятки матеріальної та духовної 
культури тощо; 

• активізацію пошуково-дослідницької роботи з топоніміки й історії рідного 
краю, збирання втрачених або забутих географічних та історичних  назв малих 
об’єктів з метою виховання у школярів національної свідомості та патріотизму; 

• розкриття туристичних та екскурсійних можливостей краю; 
• привернення уваги державних установ, громадських організацій, широкого кола 
громадян до збереження та відродження історико-культурної спадщини; 

• організацію роботи краєзнавчих експедицій, збір та узагальнення матеріалів за 
напрямами. 

Орієнтовними напрямами краєзнавчого пошуку можуть бути: 
• дослідження географічних  та історичних назв населених пунктів,  їх 
походження як ключа до пізнання історії Київщини; 

• географічне місцезнаходження; 
• виникнення населеного пункту, важливі суспільно-політичні події в його історії 

(від давніх часів до сьогодення); 
• формування культурного, просвітницького, освітнього та культово-релігійного 
середовища; 

• чинники матеріального виробництва: засоби і форми господарювання, наявність 
природно-рекреаційних ресурсів; 

• народні промисли як форма поєднання матеріальної культури, вжиткового 
мистецтва і виробництва; 

• визначні особистості, які народилися в цьому населеному пункті, їхній внесок у 
розвиток населеного пункту, краю, України, світу; 

• значення і роль населеного пункту у формуванні етносоціальних процесів, 
адміністративної структури, особливостей економічного розвитку території, 
державотворчих процесів;  

• туристсько-рекреаційні та екскурсійні можливості населеного пункту.	
Очікувані результати: • поповнення  краєзнавчих музеїв новодослідженими матеріалами; 

• створення інформаційної бази  для укладання нової редакції енциклопедичного  
видання «Історія міст і сіл Київщини»;  

• оновлення туристично-краєзнавчої мапи Київщини.	
Ключові заходи проекту: • створення на місцях (містах, районах) творчих груп для реалізації проекту; 

• оформлення досліджень (записи, фото, мапи, аудіо-, відео записи тощо); 
• розроблення туристично-краєзнавчих  екскурсійних маршрутів; 
• створення та організація роботи редакційних колегій для узагальнення 
інформації; 
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• створення електронної версії енциклопедичного видання; 
• підготовка і друк енциклопедичного видання  «Історія міст і сіл Київщини».	

Період здійснення: 2015 – 2017 рр 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

З розрахунку на один навчальний заклад 
2015 2016 2017 Разом 
300 300 400 1000 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний та місцеві бюджети, позабюджетні надходження 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

 Департамент освіти та науки КОДА, Державний архів Київської області, 
краєзнавчі музеї, загальноосвітні, позашкільні, вищі навчальні заклади 

Інше:   
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Номер і назва завдання: 2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, 

створення умов для патріотичного виховання населення 
Назва проекту: 2.5.3.2) Система патріотичного виховання нової еліти «Сила Землі» 
Цілі проекту: Сила землі - це унікальна система виховання та освіти нової еліти України. В 

основу системи закладено сучасні професійні знання та українські традиції. 
Метою виховання є формування активних громадян з українським 
світобаченням та імплементація їх на всі рівні державної влади. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Діти шкільного віку Київської області, вчителі та вихователі, батьки. 

Стислий опис проекту: Система виховання «Сила землі» передбачає: 
1) трансформацію вихованців відповідно до концепції активного громадянина – 
від звичайного до впливового громадянина. Для цього передбачено ряд курсів та 
практичних занять з освоєння базових засад громадянства. Вихованці 
оволодівають основами правового захисту; орієнтуються в структурі та 
принципах функціонування громадянського суспільства; дізнаються про 
світовий досвід та Українську практику громадянських ініціатив; вивчають 
правила та порядок офіційних звернень та заяв.  
2) освітню програму, що передбачає оволодіння професійними знаннями в 
результаті освоєння комплексу лекційних та тренінгових курсів. Програма 
розроблена на основі найбільш сучасних світових досягнень в області 
політології, PR, комунікацій, реклами, менеджменту, інформаційних технологій. 
Учасники системи отримають базові знання в області політичних технологій та 
комунікацій, ораторського мистецтва, спічрайтингу, технологій ефективного 
лідерства та управління тощо. Такі знання є унікальними і сьогодні практично не 
викладаються в рамках академічної професійної освіти в Україні. 
3) освоєння вихованцями основ стратегічного мислення та їх застосування для 
актуалізації «Проекту Україна». Засвоєння відповідних умінь та навичок цього 
рівня відбувається для розвитку аналітичних здібностей вихованців, 
поглибленого розуміння соціальних та політичних процесів світу та України, 
засвоєння основ психології особистості. Для розвитку аналітичних здібностей 
необхідне розуміння сучасних маніпулятивних технологій, глобалізаційних 
процесів, психотехнологій; освоєння основ креативного мислення та народження 
ідей,  законів ієрархії влади, стратегічних ігор, розширене сприйняття 
реальності, проведення публічних лекцій та дискусій тощо. 

Очікувані результати: • Розроблено нову систему патріотичного виховання в Україні; 
• Реалізовано пілотний проект з апробації системи «Сила землі» на базі 
Київської області.  

Ключові заходи проекту: • Оформлення, обговорення та прийняття системи; 
• Розробка методичних матеріалів; 
• Навчання інструкторів; 
• Запуск пілотного проекту. 

Період здійснення:  з (травня 2015 року) - до (грудня 2017 року): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1250 750 1750 3750 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне 
партнерство. 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Освітні та наукові установи, громадські об'єднання, заклади культури та історії, 
ЗМІ. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2.5.4. Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної 

творчості, відродження художніх промислів 
Назва проекту: 2.5.4.1) Організація проведення фестивалю «Шевченко-фест» 

Цілі проекту: Популяризації багатогранної творчості Т. Шевченка. 
Сприяння більш глибокому осмисленню творчості Т. Шевченка. 
Пошук і підтримка обдарованих майстрів художнього слова, умільців народних 
промислів. 
Розвиток естетичних смаків, здатності до творчої самореалізації, стимулювання 
мистецького потенціалу обдарованої молоді, творчих особистостей та 
різножанрових колективів художньої самодіяльності. 
Встановлення контактів між творчими колективами та окремими самодіяльними 
артистами, які звертаються до творчості Т. Г. Шевченка. 
Сприяння розвитку фестивального туризму. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область та сусідні регіони України  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1717 тис. жителів області та решта населення України 

Стислий опис проекту: Проведення фестивалю «Шевченко-фест» на території міста Переяслава-
Хмельницького дасть можливість розвитку цільовому фестивальному туризму. 
Зацікавленість потенційних учасників, туристів у фестивалі стануть: 
• показові виступи самодіяльних та професійних творчих гуртів та виконавців; 
• показові виступи театру «Парк Київська Русь»; 
• козацькі розваги;  
• козацький куліш та традиційні страви Київщини з конкурсною основою; 
• екскурсійний похід на байках «Переяслав-Хмельницький – Канів» з 
відвідуванням могили Т. Г. Шевченка та екскурсії по музеях міста; 

• пленер художників. 
Очікувані результати: • Охоплення та активізація творчого потенціалу митців Київщини. 

• Долучено до творчості Т. Г. Шевченка населення Київщини та України. 
• Консолідація заінтересованих органів державної влади та громадських 
організацій навколо проблем пошуку та підтримки талановитої молоді. 

• Пробудження і підтримка громадського інтересу до проблем становлення та 
розвитку молодої української мистецької еліти. 

• Відродження національних традицій та духовності. 
• Популяризація природного рекреаційного та історико-культурного потенціалу 
Переяславщини. 

Ключові заходи проекту: • Залучення виконавців, туристів та екскурсантів до фестивалю. 
• Створення бренду міста та фестивалю, виготовлення символіки,  рекламної та 
сувенірної продукції. 

• Організація наметового містечка для проживання туристів та учасників 
фестивалю. 

• Організація екскурсійного походу на байках «Переяслав-Хмельницький – 
Канів» з відвідуванням могили Т. Г. Шевченка та екскурсії по музеях міста. 

Період здійснення:  Січень 2015 року – грудень 2017 року  
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
400,0 300,0 200,0 900,0 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет розвитку, приватні інвестори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська обласна державна адміністрація, управління культури, національностей 
та релігій КОДА, Переяслав-Хмельницька міська рада, відділ культури і туризму 
Переяслав-Хмельницької міської ради, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. 
Г. Сковороди», громадські організації   

Інше:  
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Проектні	ідеї	програми	3:	Збереження	та	розвиток	територій	

Проектні	ідеї	напряму	3.1.	Підвищення	рівня	зайнятості	сільського	населення	
Номер і назва завдання: 3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння 

самозайнятості населення 
Назва проекту: 3.1.1.1) Підтримка форм самоорганізації населення на селі шляхом 

вирощування та прийому гарбузового насіння у населення 
Цілі проекту: Відродження економіки територій  північної Київщини, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи шляхом стимулювати населення до 
використання покинутих присадибних ділянок для збільшення свого добробуту. 
Покращення економічної ситуації населення, через додатковий прибуток від 
вирощування та здачі гарбузового насіння. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Територія Поліського району 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

800 чол. 

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає в тому, що є попит на гарбузове насіння як в Європі так і в 
Україні, а в населення Поліського району є земельні ділянки які не 
використовуються. При наглядному показі можна заохоти, та допомогти  
населенню використовувати ці ділянки для отримання додаткового доходу, а саме 
через засіяння гарбузами присадибних та інших ділянок. З населенням можна ще 
на весні підписати договори про прийом їхньої гарбузової продукції для їхньої 
впевненості та розрахунку на можливі майбутні прибутки. Також можна надати їм 
посівний матеріал, при підписанні договору  Це стимулюватиме не лише розвиток 
сільського господарств, а й зайнятості на селі в цілому. Буде створено новий 
пункт прийому насіння, який також буде забезпечувати інформаційну підтримку 
та пропаганду в сфері розвитку сільського господарства. 

Очікувані результати: • Використання покинутих земельних ділянок; 
• Стимулювання молодих людей до праці на землі; 
• Покращення економічного становища населення Поліського району; 
• Збільшення рівня зайнятості в районі; 
• Зміцнення духу населення району. 

Ключові заходи проекту: • Визначення ділянок для посіву гарбузового насіння; 
• Заключення договорів з населенням; 
• Обробіток невикористовуваних ділянок; 
• Заключення договорів з експортерами; 
• Організація прийому насіння від населення. 

Період здійснення:  з (03/ 2015) - до (12/ 2017): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
80 90 100 270 

Джерела фінансування: ДФРР, Кошти інвесторів, обласний бюджет 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Громади населених пунктів Поліського району; 
«Агромаркет» (http://agro-market.biz), або інші аналогічні фірми які займаються 
експортом продукції 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 3.1.2. Сприяння винесенню та розміщенню київських підприємств у райони 

області 
Назва проекту: 3.1.2.1) Розробка перспективної планувальної схеми розміщення підприємств 

та основних напрямків людської життєдіяльності на території Київської 
області 

Цілі проекту: Створення нових підприємств та нових видів економічної діяльності в 
периферійних районах, зростання зайнятості і доходів та збереження трудових 
ресурсів периферійних районів Київщини; 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

місто Київ та Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

населення міста Києва і Київської області, бізнесові, промислові та комерційні 
кола 

Стислий опис проекту: Пропонується визначити на території області населені пункти та території 
(незалежно від форм власності) де можуть бути розташовані промислові, 
транспортні, логістично-складські, науково-дослідні та інші підприємства та 
заклади. Це дозволить підготувати територіально-економічну базу для винесення 
столичних підприємств та розміщення нових на території області. 
Таким чином, в умовах становлення і розвитку столиці та ринкових відносин Київ 
та Київська область здобудуть низку конкурентних переваг для економічного 
розвитку, в т.ч. міжнародного значення. 

Очікувані результати: • Розроблено Перспективну планувальну схему розміщення підприємств та 
основних напрямків людської життєдіяльності на території Київської області; 

• Створено умови для винесення з території Києва діючих та стагнуючих 
підприємств; 

• Створено умови для розміщення нових підприємств на території області. 
Ключові заходи проекту: • Розробка Концепції розміщення підприємств та промислових комплексів та 

обґрунтування основних напрямків людської життєдіяльності на території 
Київської області; 

• Розробка Перспективної планувальної схеми розміщення підприємств та 
основних напрямків людської життєдіяльності на території Київської області; 

• Затвердження Перспективної планувальної схеми розміщення підприємств та 
основних напрямків людської життєдіяльності Київською обласною радою; 

• Оптимізація транспортних зв’язків міста Києва та територій області; 
• Розповсюдження Перспективної планувальної схеми та основних напрямків 
людської життєдіяльності на території Київської області серед зацікавлених 
кіл. 

Період здійснення:  2015 - 2016 роки: 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
100 300 - 400 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні інвестори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська обласна та міська державні адміністрації, Київська обласна та міська 
ради, вищі навчальні заклади  

Інше:  
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Номер і назва завдання: 3.1.3. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих 

продуктів. 
Назва проекту: 3.1.3.1) Сприяння розвитку екологічно спрямованого та органічного 

виробництва овочів у фермерських господарствах Київській області. 
Цілі проекту: Підвищення рівня життя сільського населення через збільшення прибутковості 

господарювання фермерів і доданої вартості в харчовому ланцюзі, підвищення 
рівня зайнятості на селі. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Має бути 4 кооперативи та /або  інші об’єднання фермерських господарств (1- 
Броварський +Бориспільський , 2- Васильківський+ Білоцерківський 
+Сквирський, 3- Володарський +Тетіївський, 4 –Таращанський +Ставищенський)  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Броварського, Бориспільського, Васильківського, Білоцерківського, 
Сквирського, Володарського, Тетіївського, Таращанського, Ставищанського районів 
Київської області (близько 500 тис. чоловік),  жителі середніх і великих міст. 

Стислий опис проекту: В рамках проекту пропонується знайти конкретні фермерські господарства з 
конкретними земельними ділянками у базових (пілотних) районах, що 
займаються виробництвом овочів, допомогти їм перейти на виробництво 
екологічно чистої та/або органічної овочевої продукції. Буде здійснена попередня 
підготовка людей до об’єднання. Планується надати допомогу у придбанні 
сортового насіння, засобів захисту рослин, відповідних добрив, догляді за 
посівами, в організації реалізації продукції шляхом створення 4 
сільськогосподарських обслуговуючих збутових кооперативів, надання технічної, 
дорадчої та фінансової допомоги цим фермерським господарствам і кооперативам 
у вирішенні проблем виробництва, зберігання і реалізації органічної овочевої 
продукції. В рамках фермерських господарств, що входять до кооперативів 
планується створити 4-7 тепличних господарств загальною площею 20 га для 
цілорічного вирощування органічних овочів і створення 4 сховищ –
холодильників з регульованим газовим середовищем в рамках кооперативів.     

Очікувані результати: Буде створено 4 сільськогосподарські обслуговуючі збутові кооперативи, що 
будуть включати  від 5 до 15 фермерських господарств Київської області з 
виробництва овочів за органічними стандартами. В рамках 4-х кооперативів буде 
побудовано 4 сховища-холодильники з регульованим газовим середовищем  та 4-
7 теплиць загальною площею 20 га для цілорічного виробництва і постачання 
споживачам свіжої овочевої продукції, що буде об’єднувати фермерів в рамках 
кооперативів. Організація не менше 3-ьох зелених ринків та 2-ох пунктів для 
реалізації органічної та місцевої продукції фермерів безпосередньо споживачам. 

Ключові заходи проекту: Аналіз, з’ясування проблем і завдань шляхом анкетування та відвідання фермерів 
щодо їх можливої участі у проекті з спільного виробництва, зберігання та 
реалізації органічної та /або екологічної овочевої продукції виробництва; 
маркетингове дослідження ринку органічної та екологічно чистої продукції.  
На основі аналізу знайти конкретні фермерські господарства, що займаються 
виробництвом овочів, допомогти їм перейти на виробництво екологічно чистої 
та/або органічної овочевої продукції. Планується надати допомогу у придбанні 
сортового насіння, засобів захисту рослин, відповідних добрив, догляді за 
посівами, в організації реалізації продукції шляхом створення 4 
сільськогосподарських обслуговуючих збутових кооперативів. В рамках 
фермерських господарств, що входять до кооперативів планується створити 4-7 
тепличних господарств загальною площею 20 га для цілорічного вирощування 
органічних овочів і створення 4 сховищ –холодильників з регульованим газовим 
середовищем в рамках кооперативів. Передбачена також інформаційно-дорадча 
підтримка проекту: проведення 8-10 навчальних семінарів-тренінгів, 5-6 
демонстраційних показів,  50-70 індивідуальних дорадчих послуг, 15-20 
друкованих інформаційних матеріалів, проведення обласної конференції,  
розробка проекту обласної програми (стратегії)  розвитку органічного 
виробництва та екологічних технологій у Київській області. 

Період здійснення:  з лютого 2015 по грудень 2017 року (1-ий етап підготовчий, 2-ий –закупка 
обладнання, ресурсів, будівництво сховищ; 3-ій -  продовження закупки і 
будівництва, налагодження реалізації) 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
350 450 450 1250 
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Джерела фінансування: ДФРР, Обласний та районні бюджети, Проект ЄС “Підтримка регіонального 
розвитку в Україні”, гранти, благодійна допомога, використання механізмів 
публічно-приватного партнерства (між урядом та приватними підприємствами) , 
асоційованого членства і т.д. 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

До 15 власників фермерських та господарств,  5-10 власників і представників 
підприємств харчової галузі, магазинів, ринків; районні управління сільського 
господарства, сільські та районні ради,  Департамент АПР Київської ОДА і 
Київська обласна рада експерти проекту Проект ЄС “Підтримка регіонального 
розвитку в Україні”, ГО “Навчально-координаційний центр 
сільськогосподарських дорадчих служб “, сільськогосподарські дорадники та 
експерти. 

Інше: Для розробки і реалізації проекту будуть використані розробки, залучені експерти  
у сфері розвитку органічного виробництва та кооперації ГО ”Начально-
координаційний центр сільськогосподарських дорадчих служб “, відділу 
органічного виробництва і агроекології Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб  України “, Асоціації сільських та 
селищних рад України, Асоціації фермерів та приватних землевласників України, 
ВГО “Асоціація агроекологів України“, Міжнародної асоціації учасників 
органічного руху Біолан-України, Федерації органічного руху,  НААН України, 
Проектів міжнародної технічної допомоги з підтримки розвитку органічного 
виробництва, що здійснювали свою діяльність  за підтримки Програм ТАСІС ЄС, 
FARM (Канада), SDC і SECO (Швейцарія), GIZ (Німеччина).  
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Номер і назва завдання: 3.1.4. Підтримка кооперативного руху на селі 
Назва проекту: 3.1.4.1) Створення і організація діяльності дієздатних сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів із заготівлі і переробки м’яса. 
Цілі проекту: Консолідувати зусилля дрібних сільських  товаровиробників  на  підвищення 

конкурентноздатності їх господарської діяльності, економічного  та соціального 
захисту шляхом залучення  до цивілізованого підприємництва та ринків збуту 
через  організовані ними кооперативні структури  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Макарівський, Бородянський, Іванківський, Поліський райони Київської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 3-3,5 тисяч сільських власників особистих селянських і фермерських 
господарств: практично кожен сільський товаровиробник зможе стати членом 
кооперативу і  користуватиметься його послугами  

Стислий опис проекту: 
 

Через відсутність базових районах великих  тваринницьких  підприємств,  
практично основними постачальниками молока і м’яса місцевому населенню є 
низько товарні домогосподарства. Близько  двох третин цієї категорії господарств  
користуються послугами  посередників, які монополізували ринок тваринницької 
продукції, і через механізм заниження закупівельних цін і завищення ринкових, 
позбавляють товаровиробників значної частини  їх доходів. За нашими 
розрахунками  на кожній голові ВРХ і свиней, проданих  посередникові,  селянин 
втрачає 900-1200 грн., що, наприклад, складає тільки по Макарівському району 
2,5-3 млн. грн. за рік. 
Тобто, створення в кожному районі  сільськогосподарського  обслуговуючого 
кооперативу (СОК) з переробки м’яса демонополізує вплив посередників, 
зробить товаровиробників  провідним гравцем  на ринку  тваринницької 
продукції,  дасть змогу   перерозподілити частину доходів у вигляді доданої 
вартості на їх користь. Одночасно з організацією послуг централізованого  забою  
худоби на м’ясопереробних пунктах будуть запроваджені   європейські стандарти 
заготівлі тваринницької продукції., що передбачають заборону подвірного забою 
худоби згідно із Директивами ЄС та КМУ. 
В рамках Проекту передбачені наступні етапи заходів з джерелами  покриття: 
І. Організаційний етап: дослідження та з’ясування проблем СОК, налагодження 
їх інформаційно-дорадчого та  організаційного забезпечення, планування 
діяльності. 
2. Організація співпраці із головами сільських рад, лідерами сільських громад та 
приватними господарями з метою  безкоштовного виділення земельних ділянок 
та/ або приміщень для будівництва м’ясопереробних  пунктів з урахуванням 
необхідності дотримання екологічних вимог; залучення сільських та селищних 
рад до створення і розбудови кооперативів, створення ініціативних груп і т.д.; 
дорадчий супровід, моніторинг та контроль.  
3. Організація співпраці з районними радами, щоб вони передбачили в районних 
бюджетах на 2016 рік до 15-20%  . а в 2017 - до 30-35%  коштів на будівництво на 
облаштування м’ясо переробних пунктів, придбання необхідного обладнання, у 
тому числі холодильного,  розбудову дорадництва та надання дорадчих послуг, 
придбання та залучення коштів для організації виробництва комбікормів.     

Очікувані результати І. Створення  і налагодження діяльності 3-ьох районних сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів із заготівлі, переробки та реалізації м’ясної  
продукції  в  Макарівському, Бородянському, Іванівському та Поліському 
районах. 
2. Загальна кількість членів складатиме 3-3,5 тис. осіб (до 70% домогосподарств 
зайнятих на вирощуванні ВРХ і свиней). 
3. Буде введено в дію  три районних м’ясопереробних пункти на кооперативній 
основі, що  дозволить щорічно забезпечити забій  і переробку близько 3 тис голів 
ВРХ і  6 тис. гол. свиней загальною вагою 1,7-1.8 тис. тонн. 
4. За результатами господарського року (після  покриття витрат на діяльність 
кооперативу)  його членам будуть нараховані 5-6 млн грн. кооперативних  
виплат. З поглибленням переробки м’яса і розширення його асортименту,  
зростуть прибутки кооперативу і   синхронно - рівень кооперативних виплат і 
життя селян (на 30-50 %). 

Ключові заходи проекту: В рамках Проекту передбачені наступні етапи заходів: 
І. Дослідження та з’ясування проблем СОК,  інформаційно-дорадче та  
організаційне забезпечення: підбір експертної команди, розробка плану роботи, 
анкет, проведення самого опитування, виявлення лідерів, проведення семінарів, 
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тренінгів, демонстраційний показів, індивідуальних консультацій, розробка та 
поширення друкованих інформаційних матеріалів, бізнес-планів, програм 
розвитку, інституційна розбудова, промоція через  мас-медіа,  створення умов для 
діяльності проектної команди та ін. 
2. Організація співпраці із головами сільських рад, лідерами сільських громад та 
приватними господарями з метою  безкоштовного виділення земельних ділянок 
та/ або приміщень для будівництва м’ясопереробних  пунктів з урахуванням 
необхідності дотримання екологічних вимог.  
3. Залучення сільських та селищних рад, сільських громад до створення і 
розбудови кооперативів, до заходів та підтримки проекту, створення ініціативних 
груп і т.д.; дорадчий супровід, моніторинг та контроль. 
4. Організація роботи та співпраці з районними радами, з метою  передбачення в 
районному бюджеті необхідних коштів на 2016 -2017 роки для придбання 
обладнання. 
5. Створення  і налагодження діяльності 3-ьох районних сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів із заготівлі, переробки та реалізації м’ясної  
продукції  в  базових районах, організація постійного моніторингу; 
6. Введення в дію  трьох районних м’ясопереробних пунктів на кооперативній 
основі, забезпечення його відповідною технікою та обладнанням, навчання 
персоналу, згідно із стандартами ЄС. 
7. Нарахування кооперативних виплат, вжиття заходів для їх постійного 
збільшення, залучення грантів, інвесторів, асоційованих членів, посилення 
маркетингової діяльності кооперативу. 

Період здійснення:  З 15 лютого 2015 року по 31 грудня 2015 року.  
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом 
500,00 1500,00 2000,00 4000,00 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний, районні та місцеві бюджети, бюджети  сільських та селищних  
рад, проект ЄС “Підтримка регіонального розвитку в Україні”, членські та пайові 
внески членів кооперативів, залучення майнових паїв, асоційованих членів –
інвесторів, кредитів з кредитних спілок тощо. 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

І. Власники  селянських, фермерських господарств та інші юридичні особи  
Макарівського,  Бородянського, Іванківського та Поліського районів  Київської 
області, які займаються вирощування тварин на м'ясо і бажають стати членами 
кооперативу. 
2. Сільські,  селищні  та районні ради вказаних районів (часткове фінансування, 
реалізація проекту),  
3. Київська обласна адміністрація,  Київська обласна рада (фінансування, 
партнерство).   
4. Проект ЄС “Підтримка регіонального розвитку в Україні” (фінансування, 
партнерство, технічна допомога) 

Інше:  Для розробки і реалізації проекту будуть також залучені розробки і експерти  у 
сфері розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації ГО ”Навчально-
координаційний центр сільськогоспо- дарських дорадчих служб“, ВГО“ 
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб  України“, 
Київської обласної дорадчої аграрної служби, що здійснювала діяльність  за 
підтримки Британської агенції міжнародного розвитку DFID, Союзу 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, ННЦ “Інститут 
аграрної економіки “ НААН України, Асоціації сільських і селищних рад 
України.  
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Проектні	ідеї	напряму	3.2.	Комплексний	розвиток	територій	в	інтересах	
територіальних	громад	

Номер і назва завдання: 3.2.1 Підтримка взаємодії громадян з метою вирішення спільних проблем 
Назва проекту: 3.2.1.1) Створення та забезпечення розвитку Агенції регіонального розвитку 

Київської області  
Цілі проекту: • Забезпечення реалізації Стратегії  розвитку області. 

• Моніторинг стану підготовки і впровадження проектів, включених до Плану 
реалізації  Стратегії розвитку Київської області. 

• Створення інституційних засад та інших передумов для реалізації державної 
регіональної політики. 

• Забезпечення підготовки та подачі заявок на отримання коштів від міжнародних 
фінансових організацій для реалізації проектів регіонального розвитку.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Територіальні громади Київської області, інвестори та суб’єкти підприємницької 
діяльності  

Стислий опис проекту: Реалізація значної кількості проектів регіонального розвитку в рамках Стратегії 
розвитку Київської області потребує цілеспрямованої роботи щодо дослідження 
проблем місцевих територіальних громад і  шляхів їх розв'язання, координації 
робіт з підготовки проектів для вирішення виявлених проблем, пошуку 
фінансових джерел для їх реалізації, підготовки відповідних кадрів, здійснення 
моніторингу реалізації проектів, оцінки результатів від їх впровадження. Для 
здійснення вказаних завдань відповідно до статті 11 Закону України «Про 
загальні засади державної регіональної політики» передбачається створити 
Агенцію регіонального розвитку Київської області. 

Очікувані результати: Створення умов для реалізації проектів регіонального розвитку, збільшення 
кількості нових робочих місць на території області. 

Ключові заходи проекту: Підготовка концепції АРРКО (юридично-правова форма, напрями роботи, 
організаційна структура Агенції), проведення зборів засновників АРРКО для 
затвердження його статуту, організаційної структури і кошторису витрат, обрання 
керівних органів, визначення плану роботи, матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення діяльності АРРКО, створення його інформаційного веб-
порталу. 

Період здійснення:  з (травня 2015 року) - до (грудня 2016 року): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1400 420 0 1820 

Джерела фінансування: Кошти і майно засновників, кошти бюджетних призначень з державного, 
обласного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів, міжнародна 
технічна допомога. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська облдержадміністрація, Київська обласна рада, Департамент 
економічного розвитку і торгівлі, Торгово-промислова палата Київської області, 
Київська обласна організація роботодавців, Київське регіональне відділення 
Асоціації міст України.  
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Номер і назва завдання: 3.2.1. Підтримка взаємодії громадян з метою вирішення спільних проблем 
Назва проекту: 3.2.1.2) Участь громади Білоцерківського району у забезпеченні якості освіти 
Цілі проекту: Забезпечення права громади сіл на визначення пріоритетних завдань розвитку в т.ч. і 

врахування права кожного жителя села на якісну освіту 
Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

8 загальноосвітніх навчальних закладів, які включають усіх учасників навчально-
виховного процесу, в т.ч. батьків, а також громади сіл 

Стислий опис проекту: Участь громад сіл Фастівка, Сорокотяги, Мала Вільшанка,  Поправка, Чупира, Вільна 
Тарасівка, Олійникова Слобода, Бикова Гребля, Мала Антонівка, Яблунівка, 
Тарасівка, Скребиші, Глушки у вирішенні питання оптимізації мережі. 
Реалізація проекту передбачає :  
• проведення зустрічей, круглих столів з громадами сіл за участю керівника 
РДА, районної ради, депутатів усіх рівнів, представників батьківських громад і 
громадських організацій, експертів з метою пошуку шляхів удосконалення 
мережі навчальних закладів; 

• проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громад сіл 
керівництвом району, відділом освіти із залученням ЗМІ (статті в районних 
газетах «Забезпечення якості освіти Білоцерківщини: за і проти», виступ по 
місцевому радіо, виготовлення експрес-газети, інформаційних агіток про 
переваги навчання в базовому навчальному закладі, фільму про систему роботи 
в опорних закладах, їх матеріально-технічну базу, анкетування учнів, батьків) ; 

• підготовку та розповсюдження інформаційних листівок про переваги навчання 
дітей у базових школах; 

• формування пакета спеціальних послуг для учнів базових закладів освіти 
(безкоштовне гаряче харчування, страхування від нещасних випадків, медичні 
послуги, послуги практичного психолога, соціального педагога); 

• ефективне використання коштів державних освітніх субвенцій, місцевого 
бюджету, позабюджетних надходжень для придбання шкільних автобусів, 
навчально-комп’ютерних комплексів, створення спортивної бази, обладнання 
навчальних кабінетів, відкриття гуртків, клубів, секцій; 

• матеріальне стимулювання педагогічних працівників базових навчальних 
закладів 

Очікувані результати: Реалізація проекту забезпечить: 
• підвищення якості освітніх послуг; 
• раціональну концентрацію та ефективне використання кадрових, матеріально-
технічних, фінансових ресурсів; 

• оптимізацію мережі закладів освіти на основі широкого обговорення та 
моделювання освітньо-культурного середовища сільських регіонів; 

• повноцінне профільне навчання, що передбачає варіативність профілів, їх 
залежність від інтересів і запитів старшокласників. 

Ключові заходи проекту: • вивчення думки громади: 
• виїзні батьківські збори за участю представників органів місцевого 
самоврядування; 

• диспут за участю лідерів учнівського самоврядування району «Що потрібно 
для якісної освіти в школах?»; 

• громадські слухання «Раціональне розміщення ДНЗ та ЗНЗ – визначальна 
умова рівного доступу до якісної освіти»; 

• обговорення питання оптимізації на форумі сайту відділу освіти; 
• інформаційно-роз’яснювальна робота серед громад сіл керівництвом району, 
відділом освіти із залученням ЗМІ (статті в районних газетах «Забезпечення 
якості освіти Білоцерківщини: за і проти», виступ по місцевому радіо, 
виготовлення експрес-газети інформаційних агіток про переваги навчання в 
базовому закладі, анкетування учнів, батьків); 

• спільне з громадою моделювання організації освітньо-культурного середовища 
в сільських регіонах; 

• упровадження моделі громадсько-активних шкіл у Білоцерківському районі; 
• організація підвезення учнів до базових закладів (отримання автобусів, 
введення ставок водіїв та вихователів груп продовженого дня, розроблення 
додаткових маршрутів та графіків руху); 

• формування пакета спеціальних послуг для учнів базових навчальних закладів 
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(безкоштовне гаряче харчування, страхування від нещасних випадків, медичні 
послуги, послуги практичного психолога, соціального педагога); 

• здійснення заходів із працевлаштування вивільнених працівників спільно з 
профспілковими комітетами; 

• громадський контроль за процесом і результатами удосконалення мережі ЗНЗ, 
у тому числі за придбанням та розподілом навчально-комп’ютерних 
комплексів, меблів, організацією навчально-виховної роботи в базових 
закладах. 

Період здійснення: 2015-2017 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 
10 20 20 50 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти і науки КОДА 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 3.2.1. Підтримка взаємодії громадян з метою вирішення спільних проблем 
Назва проекту: 3.2.1.3) Створення та забезпечення розвитку Київського обласного 

інвестиційного агентства (Київоблінвест) 
Цілі проекту: • Залучення інвестицій,  підвищення конкурентоспроможності економіки 

регіону 
• Підготовка для інвестора проектів «під ключ» 
• Забезпечення підготовки та подачі заявок на отримання коштів від 

міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів розвитку 
• Створення позитивного іміджу і бренду області для залучення інвестицій 
• Супроводження інвестиційних проектів в процесі їх реалізації, допомога 

інвесторам у рішенні всіх необхідних адміністративних і юридичних питань за 
принципом «Єдиного інвестиційного вікна» 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Територіальні громади Київської області, інвестори та суб’єкти підприємницької 
діяльності  

Стислий опис проекту: Реалізація значної кількості інвестиційних проектів в рамках Стратегії 
регіонального розвитку Київської області потребує цілеспрямованої роботи ї 
ефективного управління процесом залучення інвестицій, визначення 
територіальних і галузевих пріоритетів інвестиційного розвитку регіону, 
координації робіт з підготовки проектів для вирішення першочергових проблем 
соціально-економічного розвитку, пошуку фінансових джерел для їх реалізації, 
підготовки відповідних кадрів, формування законодавчих ініціатив з активізації 
інвестиційної діяльності, здійснення моніторингу реалізації проектів, оцінки 
результатів від їх впровадження. Тому необхідне створення та організація роботи 
відповідної Агенції на регіональному рівні.  

Очікувані результати: Створення умов для реалізації інвестиційних проектів, приток капіталу, розвиток 
навичок на рівні міжнародних стандартів, залучення передових технологій, вихід 
на міжнародні ринки, збільшення кількості нових робочих місць на території 
області, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. 

Ключові заходи проекту: Підготовка концепції Агенції  (юридично-правова форма, напрями роботи, 
організаційна структура Агенції), проведення зборів засновників  для 
затвердження його статуту, організаційної структури і кошторису витрат, обрання 
керівних органів, визначення плану роботи, матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення діяльності Агенції, створення його інформаційного веб-
порталу. 

Період здійснення:  з (2015 рік) - по (2016 / рік): 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1533 972 0 2505 

Джерела фінансування: Кошти і майно засновників, кошти бюджетних призначень з державного, 
обласного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів, міжнародна 
технічна допомога. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська облдержадміністрація, Київська обласна рада, Департамент 
економічного розвитку і торгівлі, КП КОР «Інститут соціально-економічного 
розвитку Київської області», Торгово-промислова палата Київської області 
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Номер і назва завдання: 3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих 

проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, 
покращення доступу до публічної інформації 

Назва проекту: 3.2.2.1) Молодіжна «Школа лідерства», для підготовки та підтримки 
суспільно - активних молодіжних груп в громадському, політичному та 
бізнесовому житті області. 

Цілі проекту: 1. Згуртування молодих людей, що мають активну життєву позицію в 
розбудові Київської області та країни. 
2. Надання інформації, навичок молоді в області політики, громадянського 
суспільства, бізнесу та українських традицій, культури та звичаїв. 
3. Підготовка нового покоління патріотів та громадян з активною життєвою 
позицією. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Проект має проходити в 10 районах області, в першу чергу – Переяслав-
Хмельницький, Бориспільський, Поліський, Іванківський, Білоцерківський та ін. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Безпосередньо учасники проекту по 30 осіб в групі, що становить 1000 осіб. 
Опосередковано мають вигоду тренери груп, хазяї садиб для проживання та 
харчування, носії культури та традицій – літні люди області, музеї та інші 
заклади, що мають бази історичної та культурної власності – біля 5000 осіб і 
десятки закладів культури. 

Стислий опис проекту: 10 відсотків людей є природженими лідерами в своїх громадах і від того як 
проходить їх виховання в становлення особистості в суспільстві в юному віці, 
залежить яку користь для своєї країни, своєї громади, для своєї сімї принесуть ці 
люди. За останні десятиліття приділялось надзвичайно мало уваги системному 
вихованню майбутніх лідерів України в сферах політики, бізнесу, громадської 
позиції – це дуже негативну роль відіграло в теперішній ситуації, що склалась в 
державі і Київській області.  
Ми пропонуємо системний підхід для виховання і становлення лідерів с своєму 
суспільстві, шляхом проведення тренінгових програм для груп із 30 осіб, 
протягом 3 тижнів, з проживанням та харчування в селах та смт. Київської 
області, що багаті на історичні місця, українські звичаї та традиції, мають 
можливості прийняти учасників проекту в садибах сільського зеленого туризму.  
Молоді люди пройдуть тренінгові програми та темами: 

• Психологія лідерства. 
• Політика, бізнес, громадське життя – основи, завдання, сфери діяльності. 
• Автентичність та особливості культури регіонів Київщини. 
• Розробка індивідуальних та спільних планів учасників проекту. Рекомендації для 

їх втілення. 
• Проведення Конкурсу на кращу ідею розвитку Київської області і Премія на її 

втілення. 
Очікувані результати: • Підготовлені та навчені 1000 молодих людей – старшокласників та студентів, 

майбутніх керівників та підприємців Київщини. 
• Розробленні та проведенні оригінальні тренінгові програми для активної 
сільської молоді. 

• Підтримані та вдосконалені в роботі сільські садиби сільського зеленого 
туризму. 

• Підтримані та покращена співпраця з об’єктами культури – музеями Київщини. 
• Проведено Конкурс та підтримані кращі плани учасників проекту. 

Ключові заходи проекту: • Організація 20 денної програми «Школа лідерства» 
• Розробка та проведення 5 блоків тренінгів. 
• Підготовка та проведення блоку Проживання та харчування, на базі сільських 
садиб в селах Київщини. 

• Організація культурних заходів з відвіданням музеїв, традиційних свят, 
спілкування з носіями традицій і звичаїв українського села. 

• Проведення Конкурсу за результатами програми. 
Період здійснення:  З червня 2015року - до вересня 2017 року. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
200 200 200 600 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет. Міжнародні донори. Внесок громадських організацій. 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

КОДА. Громадська жіноча організація «Надія». ГО, що мають досвідчених 
тренерів за тематикою програми. Міжнародні донори. Місцеві осередки 
сільського зеленого туризму. Музеї та культурні об’єкти Київщини. 
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Інше: Громадська жіноча організація «Надія» має досвід проведення «Школи 
лідерства» на Переяславщині за підтримки КМДА. Завдяки активні роботі на 
Київщині і маємо базу контактів по організації груп молодих активістів, а також 
базу садиб сільського зеленого туризму де є найбільш доцільно економічно і 
політично проведення такої програми. Досвід проведення десятків грантових 
програм від міжнародних донорів, дає змогу з найкращими результатами 
виконати заплановані заходи. 
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Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 
Назва проекту: 3.2.3.1) Розроблення схем планування територій 
Цілі проекту: • визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці. 

• планування розвитку території громади. 
• вирішення питань забудови території. 
• створення повноцінного життєвого середовища для громадян, та умов для 
надання високоякісних та доступних публічних послуг. 

• забезпечення сталого соціально-економічного розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Все  населення громад Київської області 

Стислий опис проекту: Об’єднання територіальних громад змінить межі адміністративно-територіальних 
одиниць області. Для забезпечення сталого розвитку новоутворених територій 
громад необхідно розробити містобудівну документацію – «Схеми планування 
територій громад» -- як інструмент регулювання планування територій, вимоги 
якої будуть враховані при складанні програм розвитку громад та населених 
пунктів 

Очікувані результати: • завершення формування адміністративно-територіального устрою Київської 
області; 

• створення підстав для сталого розвитку територій громад; 
• підготовка містобудівної документації місцевого рівня. 

Ключові заходи проекту: Забезпечення містобудівною документацією територій громад 
Період здійснення:  з липень/2015 – до грудень/2017: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
4000 6000 800 10800 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародний донор 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: Фахівці з містобудування, місцеві органи влади, обласна державна адміністрація 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 
Назва проекту: 3.2.3.2) Модернізація освітлення (впровадження світлодіодних технологій) 
Цілі проекту: Отримання населенням якісного освітлення, зниження витрат на електроенергію, 

підвищення надійності системи освітлення  
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область або окремий регіон з підвищеним енергетичним навантаженням 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення області 

Стислий опис проекту: Метою проекту є заміна застарілих освітлювальних приладів на сучасні 
енергоефективні – збудовані на базі світлодіодів. Сучасні технології які 
використовуються при виготовлені світлодіодних освітлювальних приладів 
суттєво зменшують майбутні витрати на оплату електроенергії і не потребують 
регулярного обслуговування, також вони зменшують навантаження на 
енергосистему в цілому, що дозволить разом з економією витрат направити 
вивільнені потужності на більш необхідні цілі. Також населення отримає більш 
комфортне освітлення яке не несе шкоди здоров’ю та навколишньому середовищу 
при утилізації відпрацьованих ламп. Вважаємо за доцільне провести модернізацію 
в наступних установах: заклади шкільного та позашкільного виховання, лікарні, 
адміністративні будівлі, заклади торгівлі та складські приміщення, а також 
прибудинкові території. 

Очікувані результати: Отримання населенням якісного освітлення, зниження витрат на електроенергію, 
підвищення надійності системи освітлення  

Ключові заходи проекту: Проведення інвентаризації об’єктів, світлотехнічний інжиніринг, встановлення 
освітлювальних приладів 

Період здійснення:  з 01.2015 – 12.2017: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
5000 6000 6000 17000 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний та місцеві бюджети, іноземні донори, власні кошти підприємців 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Підприємства по виробництву та монтажу. Комунальні підприємства.  

Інше: Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
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Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 
Назва проекту: 3.2.3.3)"Сільський магазин – ТЗП" 
Цілі проекту: ü Створення мережі сільських центрів, що діятимуть за принципом  

споживчих кооперативів, здійснюючи торговельну,  заготівельну,  виробничу  та  
іншу  діяльність задля поліпшення економічного та соціального стану жителів 
Київської області та України в цілому; 
ü сприяння культурному розвитку сільської місцевості; 
ü сприяння розвитку кооперативного руху;  
ü розвиток малого і середнього підприємництва;  
ü розвиток нетрадиційних видів бізнесу й фермерства 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область, прилеглі до кордонів Київщини населені пункти 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення сільської місцевості, а також жителі віддалених селищ та міст із 
нерозвиненою інфраструктурою 

Стислий опис проекту: Критичний відтік молоді та працездатного населення із сільської місцевості 
ставить під загрозу існування населених пунктів сільського типу, а також 
віддалених селищ та малих міст із нерозвиненою інфраструктурою. Жителі 
таких місцевостей відчувають різного роду труднощі: відсутність робочих 
місць, низький рівень доходів, брак елементарних зручностей, доступних 
жителям міст.  

Очікувані результати: ü комплексний розвиток територій в інтересах територіальної громади; 
ü Підвищення рівня занятості сільського населення та населення 
віддалених селищ та міст із нерозвиненою інфраструктурою шляхом  створення 
нових робочих місць та стимуляції само зайнятості громадян; 
ü Розвиток кооперативного руху, нетрадиційних видів бізнесу та 
фермерства, народних ремесел; 
ü Покращення інфраструктури сільської місцевості;  
ü Створення нових робочих місць; 
ü Підвищення фінансово-матеріального рівня жителів Київщини та 
прилеглих населених пунктів;  
ü Збільшення сукупного доходу домогосподарств у жорстких 
економічних умовах; 
ü Підвищення стійкості населення Київської області до кризи; 
ü Розвиток внутрішньої та міжнародної кооперації 

Ключові заходи проекту: ü Проведення моніторингу потреб населених пунктів у торгівельно-
закупівельних підприємствах; 
ü Виділення земельних ділянок розміром від 15 до 50 соток; 
ü Створення та будівництво мережі торгівельно-закупівельних 
підприємств «Сільський магазин - ТЗП»; 
ü Створення тренінгових центрів при торгівельно-закупівельних 
підприємствах; 
ü Будівництво тепличних та переробних комплексів. 

Період здійснення:  З 2015 року до 2017 року 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
0 0 0 0 

Джерела фінансування: ü Інвестиційні кошти ( 2015 рік – 1 млн грн.; 2016 – 2 млн грн.; 2017 – 2 
млн грн.. Разом – 5 млн грн); 
ü Земельні ділянки, приміщення тощо сільських, селищних та міських рад 
та громад Київської області; 
ü Власні кошти зацікавлених підприємців та домогосподарств; 
ü Надходження від торгівельної, виробничої та комерційної діяльності 
центрів; 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

ü Місцеві органи влади та місцевого самоврядування; 
ü Інвестиційні фонди; 
ü Зацікавлені підприємства та організації; 
ü Фізичні особи 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення 
Назва проекту: 3.2.4.1) Будівництво соціального житла для переселенців із зони АТО 
Цілі проекту: Будівництво переселенцями житла для себе 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Переселенці із зони АТО 

Стислий опис проекту: Метою проекту є забезпечення житлом переселенців із зони АТО 
Очікувані результати: Отримання переселенцями житла для себе 
Ключові заходи проекту: Відбір учасників проекту; 

Створення кооперативу (кооперативів) з будівництва соціального житла; 
Виділення земельної ділянки (ділянок) для будівництва; 
Вибір проекту соціального, себто дешевого (щитового, дерев’яного) житла; 
Придбання будівельних матеріалів за кошти бюджету; 
Будівництво житла власними силами переселенців із залученням волонтерів. 

Період здійснення:  з 01.2015 – 12.2016: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
1000 5000 0 6000 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, іноземні донори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Переселенці із зони АТО.  

Інше:  
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Номер і назва заходу: 3.2.4 Поліпшення житлових умов населення 
Назва проекту: 3.2.4.2) Масове житлове будівництво (доступне житло) 
Цілі проекту: -  Забезпечення сучасним житлом внутрішньо переміщених осіб; 

-  Забезпечення сучасним житлом широких верств населення; 
-  Підвищення якості життя громадян. 

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Стислий опис проекту: У зв'язку з конфліктом на території Донбасу та анексією Криму Росією, за даними 
досліджень ООН, близько 1,7 млн. громадян України були змушені покинути свої 
будинки. У Київській області зареєстровано більше 37 тис. переселенців. І ця 
цифра з кожним днем збільшується. Частина з них віддають всі зароблені гроші 
за оренду житла, решта туляться в пансіонатах, кімнатах «матері та дитини» на 
вокзалах, в загалі «де доведеться». Даний проект життєво необхідний для 
вимушених переселенців, що позбулися не лише майна, а головного - даху над 
головою. Також масове житлове будівництво забезпечить підвищення якості 
життя громадян. 

Очікувані результати: • Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб зі Сходу та Криму 
• Завершення будівництва недобудов; 
• Забезпечення додаткових робочих місць (в тому числі для переселенців) 

Ключові заходи проекту: • Будівництво масового доступного житла; 
• Завершення будівництва недобудов 

Період здійснення: Січень 2015 – Грудень 2017 роки 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн: 

2015 2016 2017 Разом 
87116 232308 261347 580771 

Джерела фінансування: кошти бюджетних призначень з державного, обласного і місцевих бюджетів, 
спеціальних державних фондів, приватних інвесторів, кредитні ресурси 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська облдержадміністрація, Київська обласна рада, Департамент 
економічного розвитку і торгівлі,  Органи місцевого самоврядування, КП КОР 
«Інститут соціально-економічного розвитку Київської області», державні фонди, 
банківські установи, приватні інвестори  

Коментарі:  
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Номер і назва завдання: 3.2.4 Поліпшення житлових умов населення 
Назва проекту: 3.2.4.3) Доступне житло 
Цілі проекту: 1. Сприяння застосуванню в Україні світових та європейських стандартів 

забезпечення громадян доступним житлом на підставі використання нових 
фінансових інструментів доступності житла для громадян України.  

2. Забезпечення житлом вимушених переселенців зі сходу України/ 
3. Створення нових робочих місць. 
4. Навчання будівельним спеціальностям. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Києво-Святошинський, Васильківський  та інші райони Київської області у зоні 
35 кілометрів від  Києва. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

ü Молоді сім’ї, що потребують житла чи поліпшення житлових умов (20 – 
30 років); 
ü Сім’ї із середнім рівнем доходів (30 – 45 років); 
ü Вимушені переселенці зі сходу України  

Стислий опис проекту: Суспільно-політична ситуація та умови фінансово-економічної кризи потребують 
корегування затверджених раніше державних програм, в тому числі й Програми 
будівництва (придбання) доступного житла. Зменшення, а то й повна відсутність 
фінансування,  вимагають підвищення економічної доцільності  й самоокупності 
будівництва, залучення позабюджетних коштів та  зміни запроваджених схем 
дольової участі громадян у будівництві житла.  

Очікувані результати: ü Побудувати не менше п’яти будинків за обґрунтованою ціною, що є 
нижчою ринкової, із залученням не бюджетного фінансування. 
ü Надати частину збудованого житла вимушеним переселенцям. 
ü Створити нові робочі місця, на які залучити тих, хто потребує 
поліпшення житлових умов, та переселенців зі сходу. 
ü Організувати при комунальному підприємстві «Доступне житло»  
навчання будівельним спеціальностям. 

Ключові заходи проекту: ü Підготувати типові проекти будівництва. 
ü Узгодити із органами місцевої влади виділення земельних ділянок; 
ü Затвердити проектну документацію; 
ü Провести громадські слухання у районах будівництва для визначення 
реальних потреб у житлі та з метою формування громадської думки. 
ü Збудувати у перший рік реалізації проекту  перші п’ять будинків у рамках 
пілотного проекту «Доступне житло» 

Період здійснення:  2015 – 2017 роки 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
41623,7 41623,7 41623,7 124871,1 

Джерела фінансування: ü Кошти державного та місцевих бюджетів; 
ü Власні кошти організацій, що здійснюють господарську діяльність (які 
долучаться, як інвестори-забудовники, на стадії дозволу на будівництво); 
ü Власні кошти громадян, зацікавлених у будівництві (купівлі) доступного 
житла; 
ü У рамках співпраці з Державною іпотечною установою (ДІУ): 
ü Кошти іноземних держав,міжнародних фінансових інститутів та фондів; 
ü Міжнародна фінансова допомога громадянам, переселенцям, які втратили 
житло в наслідок окупації частини території України; 
ü Внутрішні цільові позики ДІУ – випуск гарантованих облігацій, та цінних 
паперів забезпечених орендним житлом і договорами оренди. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

5. Комунальне підприємство «Доступне житло»; 
6. Органи місцевої влади та місцевого самоврядування; 
7. Інвестиційні організації та установи; 
8. Державна іпотечна установа; 
9. Міжнародні інвестиційні фонди; 
10. Громадяни, що потребують покращення житлових умов. 

Інше: Забезпечення жителів області, зокрема, тих, хто проживає у сільській місцевості,  
доступним житлом, а також створення комфортної інфраструктури й нових 
робочих місць, зменшать відтік молоді, стимулюють розвиток самозайнятості 
населення. 
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Номер і назва завдання: 3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації 

та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення 
містобудівного кадастру 

Назва проекту: 3.2.5.1) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів 
Цілі проекту: Розроблення генеральних планів населених пунктів, в першу чергу 

адміністративних центрів новоутворених громад 
Територія на яку проект 
матиме вплив: Новоутворені та існуючі територіальні громади 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Всі  жителі населених пунктів громад  Київської області, де відсутні актуальні 
генеральні плани 

Стислий опис проекту: Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової 
стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного 
пункту. 
Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах 
відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів для складання програм соціально-економічного, 
господарського та культурного розвитку населеного пункту 

Очікувані результати: Удосконалення системи планування території громад  для забезпечення 
публічними послугами, що надаються населенню органами місцевого 
самоврядування з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для 
споживачів 

Ключові заходи проекту: Забезпечення генеральними планами населених пунктів усіх громад області 
Період здійснення:  з липень/2015 – до грудень/2017: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
4500 4500 4500 13500 

Джерела фінансування: ДФРР, Місцеві бюджети, міжнародні донори 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: Фахівці з містобудування, місцеві органи влади, обласна державна адміністрація 

Інше:  
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Проектні	ідеї	напряму	3.3.	Відродження	економіки	територій	північної	
Київщини,	що	постраждали	внаслідок	Чорнобильської	катастрофи	

Номер і назва завдання: 3.3.1. Введення в господарський обіг земель, придатних для використання 
Назва проекту: 3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в смт Іванків Київської області  
Цілі проекту: Реалізація даного проекту дасть змогу забезпечити санітарну очистку та 

зменшить вплив сміття на екологічну ситуацію в районі 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

смт Іванків, Іванківський та Поліський райони 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

13000 жителів 

Стислий опис проекту: забезпечення санітарної очистки та зменшення впливу сміття на екологічну 
ситуацію в районі 

Очікувані результати: Покращення екологічної ситуації в регіоні, створення нових робочих місць та 
відповідно наповнення місцевого бюджету. 

Ключові заходи проекту: Організація системи роздільного збирання твердих побутових відходів, а також 
використаної тари і упаковки в смт.Іванків передбачає: 
Здійснення платежів за послуги зі збирання та вивезення ТПВ з відокремленням 
частки плати за ці послуги від загальної суми квартирної плати; 
Систему диференційованої сплати за вивіз ТПВ, в т.ч. використаної тари і 
упаковки  в залежності від обсягів; 
Запровадження системи роздільного збирання ТПВ, в т.ч. використаної тари і 
упаковки 

Період здійснення: з 01.01.2015 - до 01.01.2017 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
5000 5000 5000 15000 

Джерела фінансування: ДФРР, державний та обласний бюджет 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

РДА смт Іванків, громади с. Болотня, с. Запрудка 

Інше: - 
 
 
 



План	заходів	з	реалізації	у	2015	–	2017	роках	Стратегії	розвитку	Київської	області	на	період	до	2020	року 122 

 
Номер і назва завдання: 3.3.2. Створення умов для розвитку фермерства 
Назва проекту: 3.3.2.1) Організація і створення міні комплексу з виробництва та переробки 

високоякісної органічної молочної продукції  на базі фермерського 
господарства 

Цілі проекту: Поповнити вітчизняний ринок високоякісними органічними   екологічно чистими 
молочними продуктами в т.ч. твердими сирами. Забезпечення споживачів              
Консолідувати зусилля дрібних сільських  товаровиробників  на  підвищення 
конкурентоздатності їх господарської діяльності, економічного  та соціального 
захисту шляхом залучення  до цивілізованого підприємництва та ринків збуту 
через  організовані ними кооперативні структури  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Як виробників: с. Семенівка, Баришівського району. 
Як споживачів: м. Баришівка, Київ і Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

При середньорічній нормі споживання молока і молокопродуктів близько 340 кг 
наше маленьке господарство зможе забезпечити таким біля 200 осіб. При цьому 
учасниками даного проекту зможуть стати від 6 до 10 жителів села, враховуючи 
складну нинішню ситуацію з працевлаштування. В перспективі даний проект 
може стати прикладом для наслідування і стимулюватиме об`єднанню невеликих 
міні ферм, ОСГ і приватних господарств в сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив. 

Стислий опис проекту: 
 

В порівнянні стану галузі тваринництва 80х-90х років минулого століття і нашого 
сьогодення можна сказати, що від неї залишились лише окремі експонати. 
Більшість великих  тваринницьких  підприємств вщент знищені, змінились 
форми господарювання і структура агробізнесу. Тому відновлення галузі 
найбільш перспективним і найменш затратним шляхом через створення малих та 
сімейних ферм з подальшим об`єднанням в СОК.  
Щодо якості продукції. Фізичні та органолептичні показники молока залежать від 
породи тварин, умов утримання та годівлі. Мініферми та сімейні ферми 
дозволяють  як найкраще дотримуватись необхідних вимог. Як правило за таку 
справу беруться люди небайдужі, до тварин потрібен особливий індивідуальний 
підхід і вони віддячують високими надоями.  
Важливий момент – це створення власної кормової бази. Основою є наявність у 
невеликих господарств необхідних земельних масивів під сінокоси та пасовища, 
а також ріллі для посіву зернових, зернобобових культур та для вирощення 
соковитих кормів. Сьогодні це головна проблема для починаючих фермерів. 
 Бажання створити в кожному маленькому господарстві свою надійну кормову 
базу, стимулюватиме до об’єднання в кооперативи. 
За ветеринарно-санітарним станом таких господарств та виробленої ними 
продукції повинна стежити відповідна державна служба. Тож при збільшенні 
поголів`я худоби, об’єм робіт та доходи у суміжних галузях зростуть, а отже і 
перспектива працевлаштування додаткової кількості профільних спеціалістів. 
Щодо органічної продукції. ЇЇ можливо створити тільки в умовах невеликих 
господарств. Тому стимулюючи розвиток галузі тваринництва через підтримку 
малих фермерських та сімейних господарств, частка органічної продукції на 
ринку пропорційно збільшується. Молоко – це основний продукт в дитячому 
харчуванні, а отже споживання якісної органічної продукції дає основу для 
зростання здорового покоління українців. 
В рамках Проекту передбачені наступні етапи заходів з джерелами  покриття: 
І. Організаційний етап:  
а) виготовлення проекту землеустрою на виділену земельну ділянку під 
створення та ведення фермерського господарства з основним напрямком 
діяльності молочне скотарство; 
б) реєстрація в відповідних органах та установах фермерського господарства. 
 
2. Впровадження технічної частини проекту:  
 а) організація будівництва нових приміщень для наявного та планованого 
поголів’я великої рогатої худоби 20 голів та кіз 20 голів з урахуванням 
ветеринарно-санітарних норм; 
б) придбання нового доїльного, переробного та холодильного обладнання; 
в) облаштування погребів для зберігання готової продукції. 
 
3. Організація співпраці з сільською, районною та обласною радами, з метою 
підтримки ними малого та середнього бізнесу на селі. Пошук до 50%  коштів на 
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будівництво на облаштування тваринницьких приміщень, придбання необхідного 
обладнання. 

Очікувані результати І. Створення  і налагодження діяльності фермерського господарства 
тваринницького напрямку, переробки та реалізації молочної  продукції  в 
Баришівському районі, м. Києві та області. 
2. Загальна кількість членів задіяних в проекті складатиме 6-10 осіб. 
3. За результатами господарського року господарство має виробити близько 
70 000л коров’ячого і 5 000л козиного молока, з якого планується отримати від 
10000 до 15000 кг сиру, та молочних продуктів.  

Період здійснення:  З 20 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року.  
* Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом 
500,00 - - 500,00 

Джерела фінансування: ДФРР, Обласний бюджет, проект ЄС “Підтримка регіонального розвитку в 
Україні”, власні кошти, кредитні з кредитних спілок тощо. 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 
 

 І. Члени фермерського господарства. 
 2. Сільська, та районна ради Баришівського районів (підтримка в реалізації 
проекту),  
 3. Київська обласна адміністрація,  Київська обласна рада (фінансування, 
партнерство).   
4. Проект ЄС “Підтримка регіонального розвитку в Україні” (фінансування, 
партнерство, технічна допомога) 

Інше:  
 

Для розробки і реалізації проекту будуть також залучені розробки і експерти  у 
сфері розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації ГО ”Навчально-
координаційний центр сільськогоспо- дарських дорадчих служб“, ВГО“ 
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб  України“, 
Київської обласної дорадчої аграрної служби, що здійснювала діяльність  за 
підтримки Британської агенції міжнародного розвитку DFID, Союзу 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, ННЦ "Інститут 
аграрної економіки" НААН України, Асоціації сільських і селищних рад України.  
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Номер і назва завдання: 3.3.3. Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу 
Назва проекту: 3.3.3.1) Програма розвитку бджільництва у Київській області на період 2015-

2017 років 
Цілі проекту: 1. Покращення якості бджолопродукції. 

2. Створення економічних і технологічних умов для сталого розвитку 
бджільництва в Київській області. 

3. Самозайнятість населення. 
4. Підготовка кадрів для бджільництва. 
5. Сприяння кооперативному руху (створення постачальницько-збутових 

сільськогосподарських кооперативів). 
6. Розвиток племінного бджільництва. 
7. Технічне переозброєння господарств, що займаються бджільництвом. 
8. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 
9. Просування продукції бджільництва на ринки. 
10. Забезпечення медичної галузі продуктами бджільництва. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Поліський район Київської області (пілотний проект) 
Райони Київської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Поліського району - 5,9 тис.осіб 
Населення районів Київської області-учасників Програми 

Стислий опис проекту: Виходячи із факту всезростаючих потреб суспільства в продуктах бджільництва 
(меду, пилку, воску, маточного молока, трутневого гомогенату), а також 
профілактики та лікування захворювань людей і тварин лікарськими препаратами 
виготовлених із продуктів бджільництва пропонується  сприяти розвитку даної 
галузі. 
Закон України «Про бджільництво» визначає цю галузь сільськогосподарського 
виробництва основою успішного виробництва харчових продуктів і сировини для 
промисловості, що забезпечується шляхом розведення, утримання та 
використання бджіл для запилення ентомофільних рослин 
сільськогосподарського призначення і підвищення їх урожайності. 
Основними проблемами галузі є:  

1) значна фальсифікація продукції (вдень – гречка, вночі - цукор); 
2) відсутність спеціально відведених територій для ведення бджільництва та 

науково-обгрунтованої схеми їх розміщення; 
3) відсутність племінного господарства; 
4) відсутність ветеринарно-санітарного обслуговування пасік; 
5) збут продукції. 

Вирішити дані проблеми пропонується шляхом створення умов для об’єднання 
дрібних виробників продукції бджільництва у кооперативи та надання методичної 
та фінансової допомоги на формування матеріально-технічної бази. 
У результаті в кожному районі області буде створено головне господарство з 
виробництва продукції бджільництва (до 20 га) та відведені місця для розміщення 
кооперативних пасік по 2-5 га кожна.  
Головне господарство буде займатися розведенням племінних сімей, фасуванням 
готової продукції та її збутом, ветеринарно-санітарним обслуговуванням пасік, 
навчанням пасічників. 

Очікувані результати: 1. Підвищено якість бджолопродукції. 
2. Створено економічні і технологічні умови для сталого розвитку 

бджільництва в Київській області. 
3. В районах області створені постачальницько-збутові сільськогосподарські 

кооперативи. 
4. Збільшено кількість племінних бджолосімей. 
5. Запроваджено ветеринарно-санітарне обслуговування пасік. 
6. Створено по 50 нових робочих місць в кожному районі області. 
7. Збільшено виробництво меду та бджолопродуктів. 
8. Створено в кожному районі області технологічні лінії для розфасовки 

продукції бджільництва. 
9. Збільшено врожайність сільськогосподарських культур.  
10. Сформовано достатні обсяги продукції на експорт. 
11. Забезпечено медичну галузь країни продуктами бджільництва. 
12. Створено при школах гуртки юних бджолярів. 

Ключові заходи проекту: 2015 рік: 
Поліський район 
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1. Заходи щодо сприяння створенню постачальницько-збутових 
сільськогосподарських кооперативів. 

2. Надання бджологосподарствам та пасічникам у безкоштовну 
довгострокову оренду земельних ділянок для ведення бджільництва. 

3. Створення головного бджолярського господарства в районі. 
4. Закупівля племінного матеріалу для бджоло пасік. 
5. Надання дотації на одну бджолосім’ю в розмірі 50 грн.  
6. Ветеринарно-санітарне обслуговування пасік. 
7. Організація виставок та ярмарок продуктів бджільницва. 
8. Висвітлення заходів програми в ЗМІ. 
9. Контроль та аналіз показників Програми, коригування заходів. 
10. Підготовка річного звіту.  
11. Поширення досвіду. 

 
2016 рік 
Поліський район 

1. Заходи щодо сприяння створенню та розвитку постачальницько-збутових 
сільськогосподарських кооперативів. 

2. Надання бджологосподарствам та пасічникам у безкоштовну 
довгострокову оренду земельних ділянок для ведення бджільництва. 

3. Закупівля племінного матеріалу для бджолопасік. 
4. Надання дотації на одну бджолосім’ю в розмірі 50 грн. 
5. Організація роботи племінної пасіки  
6. Ветеринарно-санітарне обслуговування пасік. 
7. Створення технологічної лінії для розфасовки продуктів бджільництва. 
8. Закупівля обладнання для технічного переоснащення пасік. 
9. Організація виставок та ярмарок продуктів бджільницва. 
10. Організація роботи гуртків юних бджолярів. 
11. Висвітлення заходів програми в ЗМІ. 
12. Контроль та аналіз показників Програми, коригування заходів. 
13. Підготовка річного звіту.  
14. Поширення досвіду. 

 
Райони області 

1. Заходи щодо сприяння створенню постачальницько-збутових 
сільськогосподарських кооперативів. 

2. Вибір районів області для впровадження Програми. 
3. Надання бджологосподарствам та пасічникам у безкоштовну 

довгострокову оренду земельних ділянок для ведення бджільництва. 
4. Створення головних районних бджолярських господарств в районах. 
5. Організація роботи племінних пасік. 
6. Закупівля племінного матеріалу для бджолопасік. 
7. Надання дотації на одну бджолосім’ю в розмірі 50 грн. 
8. Ветеринарно-санітарне обслуговування пасік. 
9. Виділення в торгівельних закладах на території області місць для 

розміщення павільонів з продажу бджолопродуктів. 
10. Організація виставок та ярмарок продуктів бджільницва. 
11. Висвітлення заходів програми в ЗМІ. 
12. Контроль та аналіз показників Програми, коригування заходів. 
13. Підготовка річного звіту. 
14.  Поширення досвіду. 

 
2017 РІК: 
Поліський район 

1. Заходи щодо сприяння розвитку постачальницько-збутових 
сільськогосподарських кооперативів. 

2. Надання бджологосподарствам та пасічникам у безкоштовну 
довгострокову оренду земельних ділянок для ведення бджільництва. 

3. Закупівля племінного матеріалу для бджоло пасік 
4. Надання дотації на одну бджолосім’ю в розмірі 50 грн. 
5. Ветеринарно-санітарне обслуговування пасік. 
6. Закупівля обладнання для технічного переоснащення пасік. 
7. Просування продуктів бджільництва на експорт. 
8. Організація виставок та ярмарок продуктів бджільницва. 
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9. Висвітлення заходів програми в ЗМІ. 
10. Контроль та аналіз показників Програми. 
11. Підготовка фінального звіту. 
12. Поширення досвіду. 

 
Райони області 
1. Вибір районів області для впровадження Програми. 
2. Заходи щодо сприяння створенню та розвитку постачальницько-збутових 

сільськогосподарських кооперативів. 
3. Надання бджологосподарствам та пасічникам у безкоштовну довгострокову 

оренду земельних ділянок для ведення бджільництва. 
4. Закупівля племінного матеріалу для бджоло пасік 
5. Надання дотації на одну бджолосім’ю в розмірі 50 грн. 
6. Організація роботи племінних пасік. 
7. Безкоштовне ветеринарно-санітарне обслуговування пасік. 
8. Створення технологічних ліній для розфасовки продукції бджільництва.  
9. Виділення в торгівельних закладах на території області місць для розміщення 

павільонів з продажу бджолопродуктів. 
10. Організація виставок та ярмарок продуктів бджільницва. 
11. Організація роботи гуртків юних бджолярів. 
12. Висвітлення заходів програми в ЗМІ. 
13. Контроль та аналіз показників Програми. 
14. Підготовка річного звіту. 
15. Поширення досвіду. 

Період здійснення:  з березня 2015 року - до грудня 2017 року: 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
150,0 4000,0 4000,0 8150,0 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет; районний бюджет; сільські, селищні бюджети; 
державний бюджет; гранти; кошти громад; власні кошти бжолярів; інші джерела, 
не заборонені чинним законодавством. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Київська обласна державна адміністрація (фінансування, реалізація); 
Київська обласна рада (реалізація); 
Головне управління ветеринарної медицини в Київській області (реалізація); 
Національний науковий центр «Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича» 
(партнерство); 
Національний університет біоресурсів і природокористування (партнерство); 
районні державні адміністрації (фінансування, реалізація); 
районні ради (реалізація); 
Селищні та сільські ради (фінансування, реалізація); 
Бджоляри (фінансування, реалізація); 
Головне управління Держземагентства у Київській області (реалізація). 

Інше:  
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Номер і назва завдання 3.3.3. Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу 
Назва проекту: 3.3.3.2) Прискорене виробництво (оздоровленого) посадкового матеріалу  

сільськогосподарських та лісових  культур 
Цілі проекту: Залучення фермерських господарств та дрібних сільгоспвиробників до нового 

виду бізнесу - вирощування  та реалізації дефіцитних високоякісних сортів 
сільськогосподарських  та  лісових культур 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Північні території  Київської області з подальшим розповсюдженням на інші 
регіони України 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Сільське населення та  виробники рослинної сільськогосподарської   
продукції Поліського, Іванківського і Бородянського районів, також 
лісогосподарські підприємства Київської та інших областей  України,  

Стислий опис проекту: Даний  проект  дозволяє  забезпечити  прискорене  виробництво  високоякісної   
рослинної продукції  гарантованої  якості  на основі  останніх наукових 
досліджень  в  біотехнології . 
 В  лісному  господарстві  проект  дозволить  в  стислі  строки  відновити  та  
наростити  насадження  цінних  порід  дерев.  

Очікувані результати: 1. Створено майже 400 нових робочих місць. 
2. Збільшено доходи фермерських  та сімейних селянських господарств. 
3. Забезпечено потреби  виробників  сільськогосподарської продукції  та 
лісогосподарств сучасним   високоякісним  посадковим  матеріалом  за 
помірними цінами   

Ключові заходи проекту: 1. Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу для 
обслуговування фермерських і особистих селянських господарств Поліського, 
Іванківського і Бородянського районів, які приєднаються до програми 
вирощування посадкового матеріалу  сільськогосподарських та лісових  культур 
на основі сучасних біотехнолій. 
2. Організація навчання фермерів та дрібних сільгоспвиробників сучасним 
технологіям вирощування посадкового матеріалу.  
3. Придбання пересувної  агробіохімлабораторії для обслуговування 
фермерських і особистих селянських господарств та відбору земельних ділянок, 
придатних для  виробництва посадкового матеріалу  відповідних 
сільськогосподарських та лісових  культур. 
4. Організація лабораторії для вирощування посадкового матеріалу  
сільськогосподарських та лісових  культур на основі сучасних біотехнолій. 
5. Створення тепличного комплексу і пітомніку для вирощування посадкового 
матеріалу. 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
2500 1500 1000 5000 

Джерела фінансування: • Бюджетні кошти, що спрямовуються на підтримку розвитку сільського та 
лісового господарства 

• Кошти міжнародних фінансових організацій 
• Власні кошти фермерів та населення	

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

• Районні державні адміністрації північних районів Київської області. 
• Районні центри зайнятості північних районів Київської області. 
• Фермерські  та особисті селянські господарства  суб’єкти  Поліського, 
Іванківського і Бородянського та інших районів Київської області 

• Лісогосподарські підприємства Київської області. 
Інше:  
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Номер і назва завдання: 3.3.4 Розвиток транскордонного співробітництва. 
Назва проекту: 3.3.4.1) Збереження культурної спадщини Полісся 
Цілі проекту: Збереження та популяризація культурної спадщини Полісся. Розвиток туризму. 

Активізація прикордонного співробітництва. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Прикордонні райони Київської, Житомирської та Гомельської (Республіка 
Білорусь) областей. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Жителі обраних територій. Широкі верстви населення. Молодь. Учні, студенти. 

Стислий опис проекту: Створення: 
інформаційної бази культурної спадщини зони українського та білоруського 
Полісся; 
віртуального музею українського та білоруського Полісся; 
фотоальбому та його публікація; 
туристичних маршрутів та їх популяризація. 

Очікувані результати: Створення інформаційної бази культурної спадщини зони українського та 
білоруського Полісся. 
Створення віртуального музею. 
Публікація фотоальбому. 
Створення та популяризація туристичних маршрутів. 
Соціально-економічний розвиток місцевих селищ та районів. 

Ключові заходи проекту: Створення робочого плану. 
Підписання угоди про співробітництво всіх сторін учасників. 
Польові роботи в 20 прикордонних селах. 
Обробка даних. 
Створення віртуального музею. 
Створення інформаційного сайту доступного та адаптованого для країн ЄС. 
Видання фотоальбому. 
Популяризація туристичних маршрутів. 

Період здійснення: з червень 2015 - до листопад 2016 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
50 50  100 

Джерела фінансування: ДФРР, 10% фінансування з місцевого бюджету. Решта – за Програмою 
територіальної співпраці країн Східного партнерства «Білорусь-Україна». 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Партнери проекту: 
Бердичівський музей, Народицький культурний заповідник, відділ збереження 
культурної спадщини МНС України, Переяслав-Хмельницький національний 
музей-заповідник, Овруцька районна рада, Поліська районна рада. 
Фінансування: 
Програма територіальної співпраці країн Східного партнерства «Білорусь-
Україна». 
Райдержадміністрації. 
Реалізація: 
Громадська жіноча організація «Надежда». 

Інше:  
 


