
Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з 
реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період 

до 2020 року за 2015 рік 
 

План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської 
області на період до 2020 року (далі – План заходів) затверджений рішенням 
сесії Київської обласної ради від 23 червня 2015 року №960-49-VI. 

У ході процесу розробки Плану заходів максимально застосовувалися 
методологічні підходи та інструменти для стратегічного планування, що 
застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України, які 
базуються на узгодженості спільних цілей, яка досягалася шляхом консультацій 
та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, 
організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених 
сторін. 

План заходів складається з трьох програм, які відповідають трьом 
стратегічним цілям Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
(далі – Стратегія) та передбачають реалізацію у 2015-2017 роках 80 проектів 
регіонального розвитку на загальну суму 3,7 млрд. гривень.  

Протягом 2015 року обласною державною адміністрацією було проведено 
низку заходів, практичних семінарів і тренінгів для представників структурних 
підрозділів облдержадміністрації, представників райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міст обласного значення). Основною тематикою таких 
заходів стало роз'яснення процедури написання проектів для пошуку 
міжнародної технічної допомоги, ознайомлення з вимогами Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України до проектів, які можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку, а також особливостей роботи з потенційними і 
наявними донорами. 

У рамках Плану заходів протягом 2015 року реалізовувалось 18 проектів, 
загальна сума фактично вибраних коштів на їх реалізацію склала 
338,7 млн. гривень. За рахунок реалізації цих проектів будувалися школи та 
дитячі садочки, модернізовувались заклади охорони здоров'я, відновлювалась 
інфраструктура. На реалізацію проектів залучались кошти обласного бюджету, 
кошти Державного фонду регіонального розвитку та інші позабюджетні 
фінансові ресурси, залучення яких не суперечить чинному законодавству. 

Значна кількість проектів Плану заходів потребує залучення ресурсів від 
міжнародних фінансових інституцій, коштів міжнародної технічної допомоги 
та грантових коштів. Наразі в області відсутня інституція, яка змога б взяти на 
себе функції розробки та управління розвитковими проектами, залучення 
інвестиційних, кредитних та грантових ресурсів.  

Виходячи з цього, в області необхідне створення Агенції регіонального 
розвитку, як авторитетної установи, координатора процесу розвитку регіону,  
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єдиної точки доступу до всіх послуг пов’язаних з регіональним розвитком та 
ефективного проектний офісу. Це дасть змогу незалежно та рівновіддалено від 
всіх суб'єктів регіонального розвитку здійснювати організацію та моніторинг 
виконання Стратегії та Плану заходів. 

 
1.1.1.2. Будівництво та відновлення інфраструктури (дороги) 
 
З метою реалізації реалізації вказаної проектної ідеї у містах Біла Церква, 

Березань, Ірпінь та Вишневе відповідно до затвердженої проектно-кошторисної 
документації за рахунок коштів відповідних міських бюджетів виконано роботи 
з реконструкції, капітального і поточного ремонту міських вулиць на загальну 
суму 143,9 млн.грн при запланованих 145,4 млн.грн. За рахунок вказаних 
коштів виконано робіт з ліквідації ямковості доріг загальною площею 
290,6 тис. кв. метрів. 

У м.Біла Церква здійснено будівництво дороги по вул. 3-я Піщана (в т.ч. 
ПВР), проведена реконструкція дороги з розміщенням велосипедних доріжок та 
смуг в межах вул. Леваневського – вул. Гайок (І черга БК «Росава» - площа 
Соборна). 

У м.Ірпінь введена в дію автодорога до житлового масиву Романівка,  
виконано капітальний ремонт 13 вулиць (74 Стрілецької дивізії, Щаслива, 
Воїнів-Інтернаціоналістів, Михайлівська, Мінеральна, Полтавська, Стельмаха, 
Мечникова, Франка, Донецька, Новооскольська, Ленінградська, Чехова) і 
поточний ремонт понад 30-ти вулиць (80 тис.кв.м), відремонтовано 13 
тротуарних зон . 

У м.Березань проведено капітальний і поточний ремонт окремих ділянок 
вулиць Б.Хмельницького, Широкомагерської, Льва Толстого, Березанська, 
Носівський шлях. 

У м.Вишневе здійснено реконструкцію, капітальний і поточний ремонт 
оеремих ділянок вулиць Жовтнева, Чорновола, Святошинської, Л.Українки. 

 
1.1.3.1. Будівництво свинокомплексу за європейськими стандартами 

(із замкнутим циклом) у ТОВ «Селекційний центр свинарства» 
 
ТОВ «Селекційний центр свинарства» реалізує інвестиційний проект 

«Будівництво свинокомплексу за європейськими стандартами (із замкнутим 
циклом», який розрахований на утримання 1200 голів основних свиноматок. 
Загальна вартість проекту 2,0 млн.дол. США. За станом на 01.01.2016 освоєно 
1,6 млн.дол інвестицій. Працює повноцінно перша черга, де утримується 
більше шести тисяч голів свиней. 
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1.2.1.1) Проведення щорічного Інвестиційного форуму в Київській 
області 

 
У жовтні 2015 року у м.Переяслав-Хмельницький відбувся економічний 

форум "Інвестиції та інновації – стратегічний розвиток Київщини", в якому 
взяли участь майже 500 учасників (представники підприємств, малого та 
середнього бізнесу, представники Мінекономрозвитку України, ділових 
асоціацій, фінансових установ; науковці, представники міжнародних 
організацій, голови райдержадміністрацій, мери міст). У рамках форуму було 
приділено значну увагу питанням інвестицій та інновацій в сфері агробізнесу, 
промисловості, туризму. 

 
2.1.1.1) Створення циклу радіопередач на екологічні теми на 

Київській державній телерадіокомпанії 
 
З метою поліпшення інформування населення Київщини про стан 

довкілля на 2015-2017 роки заплановано проведення на Київській державній 
телерадіокомпанії не менше трьох радіопередач (по одній щороку) на 
екологічну тематику. Реалізація проекту здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених на утримання Київської державної телерадіокомпанії. 

Протягом 2015 року проведено одну радіопередачу на екологічну 
тематику, а саме щодо розвитку природно-заповідного фонду Київської області. 

 
2.1.3.1. Розробка комплексу санітарного очищення населених пунктів 

Києво-Святошинського району Київської області 
 
З метою вирішення нагальних проблем санітарного очищення населених 

пунктів Київської області відповідно до Програми поводження з твердими 
побутовими відходами в Київській області на 2012-2016 роки (рішення Київської 
обласної ради від 30.03.2007 №116-10-V (зі змінами) проектною організацією 
ПрАТ "СТЕК" розроблено проект санітарного очищення населених пунктів 
Київської області. У рамках цього проекту протягом 2015 року виконано 
розробку схем санітарного очищення 33 міст і селищ області на загальну суму 
995,0 тис.грн., зокрема, у Києво-Святошинському районі розроблені схеми 
санітарного очищення для міст Боярка та Вишневе. 

 
2.1.4.1) Відродження річки Рось 
 
З метою покращення санітарно-екологічного стану р.Рось реалізується 

проект "Відродження річки Рось", в рамках якого здійснюються заходи з 
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, поліпшення 
технічного та екологічного стану річки Рось та її приток. 
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Відповідно до Обласної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року (рішення Київської обласної ради від 17.09.2013 №663-34-VІ (зі 
змінами) протягом 2015 року в рамках цього проекту реалізовано 25 заходів, на 
виконання яких виділено з обласного бюджету та обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища 20,5 млн. гривень. За вказані кошти 
виконано робіт на загальну суму 18,5 млн. гривень. 

Реалізація проекту сприятиме вирішенню проблеми замученості, 
заболоченості, заростання болотною рослинністю і чагарниками басейну річки 
Рось. 

 
2.2.1.3) Будівництво загальноосвітніх шкіл в області 
 
За рахунок введення в дію за кошти місцевих бюджетів загальноосвітніх 

закладів з 1 вересня 2015 року розпочали роботу 2 нових комунальних ЗНЗ: 
Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І ступеня (с.Чайки Києво-Святошинського 
району) та загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Броварського навчально-
виховного об’єднання. Крім цього, відкрились 4 приватних ЗНЗ: 
ТОВ "Навчально-реабілітаційний центр "Мозаїка" (м.Бровари), Новософіївська 
школа (с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району), приватна 
школа "Джерела мудрості" (м.Буча), Britannica School (с.Віта Поштова Києво-
Святошинського району). 

Завдяки здійсненим заходам показник наповнюваності загальноосвітніх 
навчальних закладів досяг 64,1% від їх проектної потужності (у 2014 році – 
55,8 відсотка). 

 
2.2.1.4) Будівництво дошкільних навчальних закладів в області 
 
З метою модернізації системи освіти в області продовжується робота у 

напрямку будівництва, реконструкції та капітального ремонту дошкільних 
навчальних закладів. 

За рахунок введення в дію за кошти місцевих бюджетів дошкільних 
закладів у 2015 році додатково створено 1290 нових місць. Зокрема, завершено 
будівництво ДНЗ "Бджілка" у м.Ірпінь (на 150 місць), відкрито після 
реконструкції ДНЗ "Пролісок" у с.Старі Петрівці Вишгородського району (на 
40 місць) та ДНЗ "Малятко" у с.Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району (на 75 місць); здійснено добудову дошкільного 
відділення у Паришківському НВК Баришівського району (на 50 місць); після 
капітального ремонту відкрито ДНЗ у с.Пищики Сквирського району (на 40 
місць); у пристосованому приміщенні розпочав функціонування ДНЗ 
"Данилко" у с.Данилівка Васильківського району (на 40 місць). 
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Крім цього, відкрито 7 дошкільних відділень у складі НВК (на 195 місць) 
та 19 додаткових груп у функціонуючих ДНЗ (на 395 місць). Відновлено роботу 
ДНЗ "Струмочок" у с.Дружня Бородянського району (на 40 місць) та ДНЗ 
"Дніпряночка" у м.Ржищів (на 25 місць). Проведено ліцензування 2 приватних 
навчальних закладів та 3 фізичних осіб-підприємців (на 220 місць). 

Водночас, спостерігається зростання показника навантаження 
дошкільних навчальних закладів області. Середній показник кількості 
вихованців на 100 місць у 2015 році склав 134 дитини (у 2014 році – 
132 дитини). Це зумовлено демографічним чинником, міграцією населення (у 
ДНЗ області виховується 1133 дитини переселенців), стрімкою житловою 
забудовою, яка випереджає будівництво дошкільних навчальних закладів 

 
2.3.6.2) Будівництво закладів охорони здоров'я в області 
 
Відповідно до Програми будівництва, реконструкції та модернізації 

об’єктів інфраструктури Київської області на 2012-2015 роки (рішення 
Київської обласної ради від 24.11.2011 № 222-12-VІ) протягом 2015 року на 
будівництві, реконструкції та капітальному ремонті об’єктів охорони здоров'я 
за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно кошти у сумі 
17,5 млн. гривень. За рахунок коштів ДФРР виконано роботи щодо будівництва 
центральної районної поліклініки на 1000 відвідувань у м.Бровари 
(11,0 млн.грн.) та реконструкції поліклініки у м.Ржищів (2,6 млн. гривень). За 
рахунок коштів районного та міського бюджетів у м.Бровари проведено 
капітальний ремонт приміщень Броварської ЦРЛ, центру «Дитяча лікарня» 
(3,9 млн. гривень). 

Крім цього, у 2015 році створено чотири амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини, дві з яких знаходяться у м.Бровари та ще дві – у м.Ірпінь, 
проведено поточні ремонти на 163 об’єктах охорони здоров’я області, на 
альтернативне опалення переведено Згурівську та Поліську центральні районні 
лікарні. 

 
2.4.1.1) Розвиток та реконструкція систем водопостачання та 

водовідведення для забезпечення населення якісною питною водою 
 
Протягом 2015 року відповідно до завдань Програми забезпечення 

населення якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки 
(рішення Київської обласної ради від 24.03.2011 № 061-05-VI (зі змінами) 
виконані роботи щодо заміни технічно застарілого насосного обладнання, 
реконструкції об’єктів та мереж водопостачання у районах та деяких містах 
області на загальну суму 28,1 млн. гривень. 

За рахунок вказаних коштів: 
- введено в дію нові глибоководні артсвердловини у м.Бровари та Ірпінь; 
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- придбано сучасне устаткування та обладнання для хіміко-
бактеріологічної лабораторії по контролю якості питної води цеху 
водопровідних очисних споруд у м.Бровари; 

- виконано буріння глибоководнних свердловин для поліпшення якості 
питної води у с.Требухів та смт Калита Броварського району; 

- проведено капітальний ремонт частини водопроводу по вул.Патона 
м.Тетіїв Тетіївського району;  

- виконані роботи щодо реконструкції мереж водопостачання с.Запрудка 
Іванківського району; 

- замінено 476 метрів погонних сталевих труб на поліетиленові на 
міському водогоні м.Васильків; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво нових 
артсвердловин мікрорайону Андруші м.Переяслав-Хмельницький. 

Також, з метою забезпечення надійної роботи каналізаційних мереж, 
зменшення скидів забруднюючих стоків у водні об’єкти області за рахунок 
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
відповідно до завдань програми "Охорона довкілля та раціональне 
використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року" 
реалізовано проекти у сумі 18,5 млн.грн при запланованих 20,6 млн. гривень. 

За рахунок вказаних коштів: 
- виконано роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

на об’єктах водовідведення області у м.Богуслав, м.Сквира, смт Рокитне, 
м.Фастів; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 
каналізаційної насосної станції №2 по вул.Гагаріна у с.Велика Олександрівка та 
виконано заміну водопровідного насосу у с.Старе Бориспільського району. 

 
2.4.2.1) Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної 

комунальної власності 
 
Відповідно до завдань Київської обласної програми "Здоров’я" на 2015 

рік (рішення Київської обласної ради від 12.02.2015 № 882-46-VІ) з метою 
термомодернізації приміщення КЗ КОР „Київський обласний центр крові” 
протягом 2015 року виконані роботи щодо утеплення зовнішніх конструкцій, 
ремонту покрівлі, часткової заміни вікон, утеплення теплових мереж, підвалу та 
горища, вентиляції, встановлення твердопаливних котлів на загальну суму 
3,8 млн. гривень. 

Відповідно до завдань Київської обласної програми "Здоров’я" на 2015 
рік (рішення Київської обласної ради від 12.02.2015 № 882-46-VІ) з метою 
термомодернізації приміщень КЗ КОР „Київська обласна дитяча лікарня” 
протягом 2015 року виконані роботи щодо утеплення зовнішніх конструкцій, 
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часткового ремонту покрівлі, утеплення горищ, вентиляції, заміни вікон та 
дверей на загальну суму 4,2 млн. гривень. 

 
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 

 
За рахунок коштів обласного бюджету у сумі 1,2 млн.грн. виконані 

роботи щодо встановлення на території котельні №2 смт Ставище модульної 
транспортабельної твердопаливної котельні ТМ-700, що забезпечить економію 
природного газу 420 т.у.п. 

Відповідно до завдань Програми енергозбереження Київської області на 
2015-2016 роки (рішення Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI) 
протягом 2015 року здійснено наступні заходи: 

- виконано роботи на 11 теплогенеруючих об’єктах (28 котлів) з 
модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни 
котлів та котельного обладнання, направлені на скорочення споживання 
природного газу  - витрачено понад  5,86  млн.грн.; 

- проведено роботи із заміщення споживання природного газу . в першу 
чергу на об’єктах бюджетної сфери, а саме переведено 82 котельні на 
альтернативні види палива, зокрема на біомасу та електроопалення, та на 15-и 
об’єктах теплокомуненерго. 

Протягом 2015 року на виконання заходів з енергозбереження 
вищезазначеної Програми було профінасовано з різних джерел 117,8 млн.грн. 
(90,2% від запланованого), у тому числі з обласного бюджету – 56,3 млн.грн., з 
місцевих бюджетів – 28,7 млн.грн., інші джерела (власні кошти виконавця, 
інвестиції, гранти, залучені кредити) – 32,7 млн. гривень. За рахунок цих коштів 
виконані роботи зі скорочення споживання природного газу шляхом 
модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, заміни котлів та 
котельного обладнання на 30 теплогенеруючих об’єктах (63 котли), проведено 
роботи із заміщення споживання природного газу (82 котельні переведено на 
альтернативні види палива), виконано 20 масштабних проектів із модернізації 
енергоємного обладнання водоканалів із диспетчеризацією. 

Серед реалізованих проектів з енергозбереження вагомими були: 
- завершення роботи з переведення газової котельні Обласної клінічної 

лікарні (м.Київ) на постачання теплової енергії та гарячої води і пари від 
котельні, що працює на біомасі (за кошти інвестора ТОВ "Київцентртепло"); 

- модернізація газового котла ДКВР 20/13 потужністю 12 МВт на КП 
"Вишнівськтеплоенерго" для роботи на альтернативному виді палива (пелети); 

- будівництво котельні у м.Фастів потужністю 3 МВт, що працює на 
спалюванні вуглецю надвисокою температурою, який отримали шляхом 
утилізації відходів (наприклад, гумових автомобільних покришок). 
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2.4.2.5) Теплий дім 
 
Відповідно до завдань Програми енергозбереження Київської області на 

2015-2016 роки (рішення Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI) за 
рахунок місцевих бюджетів протягом 2015 року проведено роботи щодо санації 
будівель житлового фонду (ремонт покрівлі даху, утеплення міжпанельних 
швів, теплоізоляції технічних поверхів та підвалів) на загальну суму 2,9 млн. 
гривень. 

Крім цього, проведено комплексну термомодернізацію об’єктів 
соціального призначення (в тому числі виконані роботи по встановленню 
металопластикових вікон, утепленню фасадів, заміні дахів тощо) на загальну 
суму 1,7 млн. гривень. 

 
2.5.1.2) Будівництво закладів культури та об’єктів культурної 

спадщини 
 
Відповідно до завдань Комплексної програми розвитку галузі культури 

Київської області на 2011-2015 роки (рішення Київської обласної ради від 
03.02.2011 №038-04-VI) за рахунок місцевих бюджетів протягом 2015 року 
проведено ремонтні роботи у 19 музеях (на суму 776,1 тис.грн.), 166 клубних та 
бібліотечних закладах (на суму 2,1 млн. гривень). Крім цього, виконані 
капітальні ремонти 31 приміщення закладів культури на суму 5,2 млн. гривень 
(Програмою передбачалося провести капітальний ремонт 9 закладів культури). 

 
3.1.4.1) Створення і організація діяльності дієздатних 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із заготівлі і 
переробки м’яса. 

 
Протягом 2015 року у Ставищенському районі здійснювали діяльність із 

заготівлі та переробки м'яса 2 сільських обслуговуючих кооператива: "Гарт" 
(с.Гостра Могила) та "Лідер" (с.Бесідка). 

 
3.2.3.1) Розроблення схем планування територій 
 
Відповідно до Програми забезпечення Київської області містобудівною 

документацією на 2012-2015 роки (рішення Київської обласної ради від 
07.02.2012 №294-15-VI) протягом 2015 року за рахунок коштів відповідних 
місцевих бюджетів розроблені схеми планування територій Білоцерківського, 
Богуславського, Бородянського, Кагарлицького, Миронівського, Сквирського, 
Переяслав-Хмельницького та Фастівського районів на загальну суму 980,2 тис. 
гривень. 
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Укладено договори від 16.09.2015 на виконання проектно-вишукувальних 
робіт з ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування 
міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя та  ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН». Роботи 
виконані в повному обсязі згідно з календарним планом і передані 
департаменту. 

Проведення державної експертизи містобудівної документації 
заплановано на 2016 рік в зв’язку із завантаженістю ДП 
«УКРДЕРЖЕКСПЕРТИЗА». 

 
3.2.4.2) Масове житлове будівництво (доступне житло) 
 
Відповідно до "Київської обласної програми забезпечення молоді житлом 

на 2013-2017 роки" (затверджена рішенням Київської обласної ради від 
16.05.2013 № 593-32-VІ) та рішення Київської обласної ради від 08.10.2015 
№1041-53-VI "Про внесення змін до рішення обласної ради" від 29.12.2014 
№878-45-VI "Про обласний бюджет Київської області на 2015 рік", для надання 
пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла у 2015 році виділено кошти у розмірі 
2,0 млн.грн. із загального фонду обласного бюджету Київської області. Вказані 
кошти спрямовані на кредитування молодих громадян Київської області, що 
перебувають на квартирному обліку. 

Станом на 31.12.2015 Іпотечним центром в м.Києві та Київській області 
"Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву" було 
профінансовано придбання житла для 4 сімей на загальну суму понад 
1,8 млн. гривень. 

 
3.2.5.1) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів 
 
Відповідно до завдань Програми забезпечення Київської області 

містобудівною документацією на 2012-2015 роки (рішення Київської обласної 
ради від 07.02.2012 № 294-15-VI) протягом 2015 року розроблено 26 нових 
генеральних планів населених пунктів Київської області. Станом на 01.01.2016 
генеральними планами забезпечено 85% загальної кількості населених пунктів 
області. 



ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Київської обласної ради Голова Київської обласної державної адміністрації
________________________Г.В.Старикова ______________________________М.Д.Мельничук
"____"_________________2016 року "____"________________________2016 року

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року за 2015 рік

Номер та 
найменування 

цілі 
регіональної 
стратегії

Назва програми 
регіонального 
розвитку, що 
реалізується в 
рамках плану 
заходів

Назва проектів регіонального розвитку, що 
включені до програми регіонального розвитку

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 
регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Строк реалізації проекту
Джерела 

фінансування у 
звітному періоді

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді

Сума вибраних 
коштів у 

звітному періоді

Сума вибраних 
коштів з 
початку 
реалізації 
проектів

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів Стан виконання плану 

заходів (з порівняльною 
оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання плану 
заходів (з поясненням 

причини їх виникнення та 
зазначенням механізму 

вирішення)

планований фактичний
з початку 
реалізації 
проекту

за звітний 
період

планов
ана

фактичн
а

планов
ана

фактич
на

найменування 
індикатора 
(показника)

одиниця 
виміру

прогно
зоване 
значен
ня

фактич
не 

значен
ня

відхиле
ння (+/-)

1.1.1.1) Впровадження транспортно-
логістичних кластерів у транспортну систему

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

1.1.1.2) Будівництво та відновлення 
інфраструктури (дороги).

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

2015-2017 
роки

Місцеві 
бюджети , кошти 
ДФРР, млн.грн. 

145,4 145,4 145,4 143,9 145,4 143,9 Влаштування 
асфальто-
бетонного та 
білощебеневого 
покриття

тис.кв.м 290,6 311,7 21,1 Виконання окремих заходів 
проекту продовжується

 Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної документації

1.1.2.1) Створення інноваційного 
технологічного парку «Славутич»

м.Славутич 2016-2017 
роки

Проект у стадії 
розроблення

Пошук приміщення для 
розміщення 
технологічного парку

1.1.3.1) Будівництво свинокомплексу за 
європейськими стандартами (із замкнутим 
циклом) у ТОВ «Селекційний центр 
свинарства»

Білоцерківський р-
н,                       смт 
Терезине

2015-2016 
роки

Власні кошти, 
млн.дол.США

2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,6 Поголів'я свиней голів 1200 Стан виконання проекту - 
80%

-

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутність коштів для 
розроблення проектно-
кошторисної документації 
для будівництва об'єктів , 
що передбачають 
використання ТПВ для 
генерації газу

1.1.4.2) Вирощування енергетичної верби та 
виробництво паливних брикетів

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутність 
сідьгосппідприємств або 
фермерських господарств, 
які погодились би 
вирощувати енергетичну 
вербу

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

�1



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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

1.2.1.1) Проведення щорічного Інвестиційного 
форуму в Київській області

м.П-Хмельницький 2015 рік 2015 рік Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
приватний бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

- - - - - - Кількість заходів од. 1 1 0 Проведено в м.Переяслав-
Хмельницький у жовтні 
2015 року

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

1.2.3.1) Створення бізнес-інкубатору 2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

1.3.1.1) Створення мережі бізнес-інкубаторів у 
вищих навчальних закладах області

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

1.3.2.1) Сучасне брендування міста Славутича 2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

�2



1.3.3.1) Підтримка експортоорієнтованого 
виробництва продукції АПК

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

1.3.3.2) Створення Центру розвитку 
експортного потенціалу Київської області

2015-2017 
роки

Проект в стадії 
розроблення

Формується база даних 
експортоорієнтованих 
підприємств та 
потенційних експортерів

1.4.1.1) Консолідація рекламно-інформаційної 
роботи різних учасників туристичного ринку

2015-2017 
роки

Проект в стадії 
розроблення

Формується база даних 
суб'єктів туристичного 
ринку

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

2015-2017 
роки

Проект в стадії 
розроблення

Відсутність вільних 
земельних ділянок для 
розміщення площадок для 
відстою вантажного 
транспорту 

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутність коштів для 
розроблення проектно-
кошторисної документації 
для відновлення панського 
маєтку

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутність коштів для 
розроблення проектно-
кошторисної документації 
для відновлення пам’ятки 
садово-паркового 
мистецтва України 
"Олександрія"

1.4.3.1) Розробка та просування туристичного 
бренду Київщини.

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Кошти ДФРР, 
тис.грн.

Проект подано Мінрегіону 
України для фінансування 
за рахунок коштів ДФРР

Кошти за рахунок ДФРР не 
виділялись

2.1.1.1) Створення циклу радіопередач на 
екологічні теми на Київській державній 
телерадіокомпанії 

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

- - - - - - - Кількість заходів од. 3 1 2 Виконано (100%  від  плану 
на 2015 рік) 

-

2.1.2.1) Очищення області від непридатних та 
заборонених до використання пестицидів 

Київська область 2015 рік Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

Не виконано Підприємства і організації, 
які мають ліцензії на 
відповідний вид робіт, не 
приймають участь у 
відкритих торгах, чим 
унеможливлюють 
виконання заходу. 

2.1.2.2) Реконструкція очисних споруд обраних 
міст Київської області 

Макарівський, 
Бородянський та 
Іванківський райони

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутній проект з 
реконструкції очисних 
споруд смт Макарів

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

Києво-
Святошинський 
район

2015 рік 2015 рік Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
тис.грн.

1 1 995 995 995 995 Розробка схем 
санітарного 
очищення 
населених пунктів 
Києво-
Святошинського 
району

од. 33 33 0 Виконано -
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2.1.4.1) Відродження річки Рось Тетіївський, 
Білоцерківський 
Рокитнянський, 
Таращанський, 
Воладарський та 
Богуславський 
райони, м.Біла 
Церква

2015-2017 
роки

2015 рік Обласний 
бюджет та 
обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

20,5 20,5 20,5 18,5 20,5 18,5 Кількість заходів од. 25 25 0 Виконано -

2.2.1.1) Організація дистанційного навчання 
учнів навчальних закладів в тому числі учнів з 
особливими потребами 

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.2.1.2) Освіта впродовж життя 2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.2.1.3) Будівництво загальноосвітніх шкіл в 
області

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Фонд 
регіонального 
розвитку, місцеві 
бюджети, 
млн.грн. 

27 27 267 24,2 27 24,2 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 16 16 - Виконання окремих заходів 
проекту продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної документації

2.2.1.4) Будівництво дошкільних навчальних 
закладів в області

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцеві 
бюджети , кошти 
ДФРР, млн.грн. 

30,6 30,6 30,6 30,1 30,6 30,1 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 8 8 - Виконання окремих заходів 
проекту продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної документації

2.2.2.1) Розвиток лідерських та 
підприємницьких якостей

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми
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2.2.3.1) Створення інтерактивного веб-порталу 
інформаційної підтримки населення 

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.2.4.1) Київщині – європейську якість 
медицини

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.2.4.2) Створення базових навчальних закладів 
як центрів освітніх округів 

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.2.4.3) Організація роботи центрів надання 
адміністративних послуг у сучасних умовах 

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.2.4.4) Розробка обласної програми протидії 
корупції до 2017 року

Проект обласної програми 
протидії корупції до 2017 
року знаходиться в стадії 
розробки та узгодження її 
заходів з правоохоронними 
органами та структурними 
підрозділами 
облдержадміністрації

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми
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2.3.3.1) Реконструкція колишньої будівлі 
санепідемстанції в м. Переяслав-Хмельницький 
під психоневрологічний інтернат

м.Переяслав-
Хмельницький 

січень 2015-
грудень 2016

2015 рік Протягом 2015 року 
передбачалося виділити з 
ДФРР кошти в сумі 1500,0 
тис. грн. для проведення І 
етапу реконструкції 
приміщення, однак ці 
кошти не були виділені

Відсутність фінансування 
вказаних заходів, впливає 
на виникнення черговості 
серед психічно хворих 
жінок на влаштування їх 
до будинків-інтернатів та 
завантаженість на інші 
установи інтернатного 
типу. Для вирішення 
зазначеного питання 
необхідно виділити кошти, 
що передбачені заходами

2.3.4.1) Будівництво мережі спортивних 
майданчиків для екстремальних видів спорту

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.3.4.1) Будівництво об’єктів спортивного 
призначення в області

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

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

Таращанський р-н 2015-2016 
роки

2015 рік Протягом 2015 року 
передбачалося виділити з 
ДФРР та обласного 
бюджету кошти в сумі 
1000,0 тис. грн. для 
проведення першого І етапу 
реконструкції приміщення, 
однак ці кошти не були 
виділені

Відсутність фінансування 
вказаних заходів, впливає 
на низькій рівень 
соціального захисту та 
підтримку бездомних осіб, 
крім того в області не 
функціонує  жодної 
установи чи закладу для 
таких осіб. Для вирішення 
зазначеного питання 
необхідно виділити кошти, 
що передбачені заходами. 

2.3.5.2) Реалізація пілотного проекту з 
інклюзивного навчання

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми
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2.3.5.3) Створення реабілітаційного центру для 
учасників АТО

смт Ворзель 2015-2017 
роки

2015 рік Протягом 2015 року 
передбачалося виділити з 
ДФРР, державного бюджету 
та обласного бюджету 
кошти в сумі 500,0 тис. грн. 
для проведення першого І 
етапу реконструкції 
приміщення, однак ці 
кошти не були виділені

Відсутність фінансування 
вказаних заходів, впливає 
на низькій рівень 
соціального захисту та 
підтримку учасників АТО, 
крім того в області не 
функціонує  жодної 
установи чи закладу для 
таких осіб. Для вирішення 
зазначеного питання 
необхідно виділити кошти, 
що передбачені заходами

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.3.6.2) Будівництво закладів охорони здоров'я в 
області

м.Київ, 
м.Бориспіль, 
м.Бровари, м.Біла 
Церква, м.Вишневе, 
м.Ржищів, м.Фастів 
та Борспільський,  
Васильківський, 
Володарський, 
Макарівський , 
Іванківський, 
Переяслав-
Хмельницький 
райони

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцеві бюджети, 
кошти Фонду 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

17,7 17,7 17,7 17,5 17,7 17,5 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 4 4 - Виконання окремих заходів 
проекту продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної документації

2.3.7.1) Модернізація системи соціальної 
підтримки населення

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми
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2.4.1.1) Розвиток та реконструкція систем 
водопостачання та водовідведення для 
забезпечення населення якісною питною водою

Київська область 2015 рік 2015 рік Місцеві бюджети,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Обласний 
ФОНПС,                                                                                                                                                                                                                                                      
Інші джерела, 
млн.грн.

22 2 55,2 46,6 55,2 46,6 Кількість проектів од. 15 12 3 Завершено 12 проектів з 
розвитку та реконструкції 
систем водопостачання та 
водовідведення для 
забезпечення населення 
якісною питною водою. У 
стадії завершення 
перебуває проект щодо 
реконструкції мереж 
водопостачання у 
с.Запрудка Іванківського 
району. Виготовлено 
проектно-кошторисну 
документацію на 
реконструкцію 
каналізаційної насосної 
станції №2 у с.Велика 
Олександрівка 
Бориспільського району, а 
також на будівництво нових 
артсвердловин мікрорайону 
Андруші м.Переяслав-
Хмельницький.

2.4.2.1) Термомодернізація закладів бюджетної 
сфери обласної комунальної власності

м.Біла Церква 2015 рік 2015 рік Кошти обласного 
бюджету, 
млн.грн.

6 6 8,5 8 8,5 8 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

т.у.п. 585 585 0 Виконано утеплення 
зовнішніх конструкцій, 
ремонт покрівлі, часткова 
заміна вікон, утеплення 
теплових мереж, підвалу та 
горища, вентиляція, 
встановлення 
твердопаливних котлів

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  (встановлення модульної 
транспортабельної твердопаливної котельні 
ТМ-700)

смт Ставище 2015 рік 2015 рік Кошти обласного 
бюджету, 
млн.грн.

3 3 1,2 1,2 1,2 1,2 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

тис. грн. (/
т.у.п.)

  41,6                                  
420,0

  41,6                                  
420,0

0 Встановлено 
твердопаливної котельні 
ТМ-700

2.4.2.3) Економне освітлення об'єктів соціальної 
сфери.

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.4.2.4) Придбання та установка блочно – 
модульної котельні серії ТМ -500-ТВ

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.4.2.5) Теплий дім Київська область 2015 рік 2015 рік Кошти обласного 
бюджету, 
млн.грн.

2 2 4,6 4,6 4,6 4,6 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

т.у.п. Зменшення споживання 
природного газу, теплової 
енергії, гарячої та холодної 
води населенням
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2.4.3.1) Забезпечення можливості надання 
приватними підприємствами послуг з ремонту 
та обслуговуванню житла

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.5.1.1) Будівництво культурно-розважального 
центру «Букарня»

смт Баришівка березень 
 2015-2017 
роки

Не виконано Відсутність технічної 
документації, 
комплексної будівельної 
державної експертизи 

2.5.1.2) Будівництво закладів культури та 
об’єктів культурної спадщини

м.Переяслав-
Хмельницький, 
Миронівський, 
Ставищенський, 
Бориспільський, 
Богуславський, 
Рокитнянський, 
Білоцерківський, 
Тетіївський, 
Сквирський, 
Яготинський, 
Фастівський райони

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцеві бюджети, 
кошти Фонду 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

8,8 8,8 8,8 8,1 8,8 8,1 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 7 7 - Виконання окремих заходів 
проекту продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної документації

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

Бориспільський р-н 2015-2017 
роки

Кошти ДФРР, 
обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
приватний бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

Реалізація проекту не 
розпочата

Проект подано Мінрегіону 
України для фінансування 
за рахунок коштів ДФРР, 
але кошти не були виділені

2.5.3.1) Історія міст і сіл Київщини 2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

2.5.3.2) Система патріотичного виховання нової 
еліти «Сила Землі»

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми
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2.5.4.1) Організація проведення фестивалю 
«Шевченко-фест»

Київська область, 
сусідні регіони 
України

2015-2017 
роки

Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
приватний бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутність належного 
фінансування

3.1.1.1) Підтримка форм самоорганізації 
населення на селі шляхом вирощування та 
прийому гарбузового насіння у населення

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

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

Ставищенський 
район

2015-2017 
роки

Власні кошти 
членів 
кооперативу, 
млн.грн.

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Кількість 
кооперативів

од. 2 2 - Протягом 2015 року у 
Ставищенському районі 
здійснювали діяльність із 
заготівлі та переробки м'яса 
2 сільських обслуговуючих 
кооператива: 
"Гарт" (с.Гостра Могила) та 
"Лідер" (с.Бесідка).

Відсутність ініціатив щодо 
створення нових 
обслуговуючих 
кооперативів

3.2.1.1) Створення та забезпечення розвитку 
Агенції регіонального розвитку Київської 
області 

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

3.2.1.2) Участь громади Білоцерківського 
району у забезпеченні якості освіти

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми
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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.

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

3.2.3.1) Розроблення схем планування територій Білоцерківський, 
Богуславський, 
Бородянський, 
Кагарлицький,  
Миронівський, 
Сквирський, 
Переяслав-
Хмельницький та 
Фастівський райони

2015 рік 2015 рік Районні 
бюджети, 
тис.грн.

980,2 980,2 980,2 980,2 980,2 980,2  Затвердження 
Перспективної 
планувальної 
схеми розміщення 
підприємств та 
основних 
напрямків 
людської 
життєдіяльності на 
територіях 
Київської області

проект схеми 5 5 0 Виконано

3.2.3.2) Модернізація освітлення (впровадження 
світлодіодних технологій)

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

3.2.3.3)"Сільський магазин – ТЗП" 2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

3.2.4.1) Будівництво соціального житла для 
переселенців із зони АТО

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

3.2.4.2) Масове житлове будівництво (доступне 
житло)

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Кошти 
бюджетних 
призначень з 
державного, 
обласного і 
місцевих 
бюджетів, 
спеціальних 
державних 
фондів, 
приватних 
інвесторів, 
кредитні ресурси, 
млн.грн.

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Родини, 
забезпечені 
житлом

кількість 
родин

4 4 - Іпотечним центром в 
м.Києві та Київській 
області "Державного фонду 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву" 
було профінансовано 
придбання житла для 4 
сімей на загальну суму 
понад 1,8 млн. гривень.

Виконання заходів проекту 
відбувається в межах 
доведених обсягів 
фінансування

3.2.4.3) Доступне житло З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

3.2.5.1) Забезпечення розробки генеральних 
планів населених пунктів

Київська область 2015 рік 
згідно 

договірних 
зобов'язань 

2015 рік Місцеві  бюджети 
або кошти не 
заборонені 
законом

Затвердження 
містобудівної 
документації низки 
населених пунктів 
області

проект ген. 
плану 

населеного 
пункту

25 26 0,04 Виконано

3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в смт Іванків 
Київської області 

Іванківський та 
Поліський райони

2015-2017 
роки

Не виконано Відсутня експертиза по 
Проекту 

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

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

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

Миронівський 
район

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми
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3.3.3.2) Прискорене виробництво 
(оздоровленого) посадкового матеріалу 
сільськогосподарських та лісових культур

Поліський, 
Іванківський райони

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

3.3.4.1) Збереження культурної спадщини 
Полісся

Поліський, 
Іванківський райони

2015-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми
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