
Про стан реалізації у 2017 році плану роботи з виконання 
у 2015-2017 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року у Київській області 
 

 
 

Протягом 2017 року облдержадміністрація спільно з органами 
місцевого самоврядування та громадськими організаціями забезпечувала 
реалізацію завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року (далі – Державна стратегія), які враховані у Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Київської 
обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VІ) та конкретизовані у Плані 
реалізації заходів на 2015-2017 роки Стратегії розвитку Київської області на 
період до 2020 року (затверджений рішенням Київської обласної ради від 
23.06.2015 №960-49-VІ). 

З метою забезпечення дієвого контролю за реалізацією в області 
вказаних завдань було розроблено план роботи з виконання у 2015-2017 
роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року у Київській області, затверджений розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 22.02.2016 № 47. 

 
1. Вдосконалення механізму планування регіонального розвитку 

 
Відповідно до Плану реалізації заходів на 2015-2017 роки Стратегії 

розвитку Київської області на період до 2020 року (затверджений рішенням 
Київської обласної ради від 23.06.2015 № 960-49-VІ) в області в 
установленому порядку здійснюється розроблення, конкурсний відбір та 
подання МінрегіонуУкраїни інвестиційних програм (проектів) регіонального 
розвитку. 

Одним з важливих інструментів реалізації завдань, визначених 
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, є їх 
врахування під час розроблення та внесення змін до державних цільових 
програм та галузевих програм. З цією метою департаментами 
облдержадміністрації надавалися відповідним міністерствам – головним 
розпорядникам коштів, за рахунок яких фінансується реалізація заходів 
державних цільових програм, пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 
5 вказаних програм. 

У зв’язку з  обмеженими можливостями державного бюджету у 2017 
році обсяги фінансування заходів державних цільових програм або за 
бюджетними програмами держбюджету у Київській області склали 50,8 млн 
грн., що становить 49,1%, від запланованих обсягів фінансування, 
визначених  центральними органами виконавчої влади - головними 
розпорядниками бюджетних коштів (103,4 млн. гривень). 
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2. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку 

 
З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 

забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і 
проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, 
проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, 
протягом 2017 року за участю представників райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів та ініціаторів розроблення інвестиційних проектів 
регіонального розвитку було проведено 2 семінар-наради. 

Протягом 2017 року на розгляд регіональної комісії з оцінки та 
забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм 
(проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку на території Київської області, надійшло 19 проектів 
регіонального розвитку. За результатами розгляду поданих 
облдержадміністрацією пропозицій розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12.07.2017 № 461-р "Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 
році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі 
тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 
2017 року" Київській області затверджено перелік з 19 інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на загальну суму 
160,5 млн. грн, з них: кошти ДФРР – 113, 9 млн. грн; співфінансування з 
місцевих бюджетів – 46,6 млн. гривень. За рахунок вказаних коштів введено 
в дію 8 об’єктів, з них: 4 заклади освіти, 1 центр позашкільної роботи та 3 
заклади охорони здоров’я. Касові видатки за 2017 рік за рахунок коштів 
ДФРР склали 89,0 млн грн, співфінансування з місцевих бюджетів – 21,2 млн 
гривень.  

У звітному періоді за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку завершено реконструкцію будівлі ДНЗ по вул. 
Святошинська, 48 в м. Вишневе, капітальний ремонт ЦПР (центр 
позашкільної роботи) «Мрія» по вул. Богдана Хмельницького, 21 смт 
Баришівка Баришівського району, реконструкцію приміщення амбулаторії на 
30 відвідувань в зміну по вул. Леніна, 59 А в с. Плесецьке Васильківського 
району, капітальний ремонт будівлі Центральної районної лікарні по 
вул. Воздвиженська, 7, смт Красятичі Поліського району, реконструкція з 
впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі поліклінічного 
відділення по вул. Цимбала Сергія,15/4 в смт Ставище, в рамках реалізації 
проекту «Комплексна термомодернізація» було проведено: утеплення фасаду 
із заміною вікон на металопластикові у будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів в 
с. Дружня, Бородянського району, капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) 
ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Сім'ї Клименків, 45 в с. Іванівка, Ставищенського 
району, капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Трипілля, 
Обухівського району, Київської області. 
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3. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок 
коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС 

 
У 2017 році від Київської області було подано для конкурсного відбору 

Мінрегіону України 6 проектів регіонального розвитку, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, 
розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального 
розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 
2015 року № 821. 

 
4. Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку 

через механізм державно-приватного партнерства 
 

Шляхи розв’язання проблемних питань, що гальмують процес 
залучення інвестицій через застосування механізму державно-приватного 
партнерства розглянуто на семінарі проведеному спільно з Київським 
відділенням Асоціації міст України для представників органів місцевого 
самоврядування для представників об'єднаних територіальних громад.  
 

5. Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації 
державних цільових, галузевих та бюджетних програм 

 
З метою підтримки інтегруючої ролі міст як центрів економічного 

та соціального розвитку Київської області у січні-вересні 2017 році у 
міських поселеннях введено в дію житла загальною площею 590,3 тис.кв.м , 
що на 31,9% більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року. 

Протягом 2017 року вживалися заходи щодо виконання Київської 
обласної програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури Київської області на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VІІ (зі змінами в редакції 
рішення Київської обласної ради від 22.06.2017 349-15-VII). 

Протягом звітного періоду в рамках Київської обласної програми 
будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської 
області на 2016-2018 роки в повному обсязі виконані роботи з реконструкції 
та капітального ремонту закладів освіти, зокрема: капітальний ремонт 
(термомодернізацію) ДНЗ ясла-садок «Теремок» комбінованого типу по вул. 
Софіївська, 34/35 смт Баришівка,  приміщення СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в смт 
Бородянка, Сквирського ДНЗ (ясел-садка) комбінованого типу № 6 
«Ромашка» Сквирської районної ради у м.Сквира, капітальний ремонт ДНЗ 
«Калинка» в м. Ржищів,  реконструкція даху Сквирського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – дитячий 
садок» в м. Сквира. З метою створення умов для поліпшення якості середньої 
освіти продовжуються роботи з будівництва ІІ черги Вишнівської 
загальноосвітньої середньої школи № 1 (м.Вищневе), реконструкції 
загальноосвітньої школи №17 ( м.Ірпінь), капітальний ремонт Славутицького 
ліцею (м.Славутич), ЗОШ №1 (м.Українки), ЗОШ №2 (м. Тараща). 



 4 

Продовжувалась робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
лікувальних закладів області. Зокрема, проведеноо роботи з будівництва КЗ 
«Вишгородська ЦРЛ» у м. Вишгород та капітальний ремонт хірургічного 
корпусу Броварської ЦРЛ у м.Бровари , відкрито пункт постійного базування 
екстреної медичної допомоги у містах Ірпінь та Вишневе Києво-
Святошинського району, амбулаторію загальної практики-сімейної медицини 
у м.Славутич. Крім цього, у м. Вишневе відремонтовано та оснащене 
сучасним обладнанням приміщення жіночої консультації.  

Міста Ірпінь та Славутич приєдналися до ініціативи ЄС "Мери за 
економічне зростання", що спрямована на підтримку та розвиток місцевої 
економіки країн "Східного партнерства" і передбачає сприяння діяльності мерів та 
муніципалітетів на місцевому рівні задля економічного зростання, створення 
нових робочих місць, розвитку їх потенціалу і технічних навичок.  

У рамках виконання Грантової угоди між Радою Європи та виконавчим 
комітетом Славутицької міської ради у м.Славутич відкрито Офіс підтримки 
громадських ініціатив, метою діяльності якого є створення механізму взаємодії 
між органами місцевого самоврядування та громадськістю для поліпшення 
прозорості щодо виконання етичних норм і контролю діючих етичних 
стандартів. 

У містах області продовжується робота у напрямку підвищення 
енергоефективності та енергозбереження. Так, у містах Біла Церква, Бровари, 
Буча, Переяслав-Хмельницький, Славутич прийнято рішення про 
затвердження місцевих програм відшкодування відсотків за "теплими" 
кредитами. Місто Славутич отримало сертифікат засновника Асоціації 
"Енергоефективні міста України". Задля проведення енергоаудиту – обстеження 
будівлі Фастівської міської лікарні м. Фастів відвідала делегація представників 
Регіонального енергетичного агентства м. Каунас (Республіка Литва) у рамках 
реалізації спільного проекту щодо зміцнення спроможності української влади в 
енергетичному секторі. 

Відповідно до кредитної програми міжнародної фінансової організації 
"Північна екологічна фінансова корпорація" (НЕФКО) "Енергозбереження" з 
муніципалітетом м.Фастів підписано кредитний договір, відповідно до якого 
місто отримає майже 9 млн грн. кредитних коштів на підвищення 
енергоефективності. Крім цього, місто отримає грант від 
Східноєвропейського Фонду партнерства з питань енергоефективності та 
екології (E5P) у сумі майже 160 тис. євро, що будуть спрямовані на заходи з 
енергоефективності у рамках реалізації вищевказаного проекту. Окупність 
проекту складає 7-8 років, загальна економія бюджетних коштів запланована 
на рівні 1,9 млн грн. щороку.  

У рамках реалізації грантового проекту Європейської Комісії "Пілотний 
проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Славутич до 
2020 року – здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів 
бюджетної сфери", відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі», 
через електронну систему закупівель "ProZorro", проведені відкриті торги на 
закупівлю робіт з капітального ремонту – термомодернізації будівель 
дошкільного навчального закладу №1 "Калинка" та загальноосвітньої школи 
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№2. За результатами проведеного електронного аукціону на виконання робіт з 
капітального ремонту – термомодернізації переможцями обрано Корпорацію 
"Укртрансбуд" та приватне підприємство "Укрпромбуд-Б". 

Місто Біла Церква відвідала делегація з концерну LOGSTOR A/S 
(Данія) з метою обговорення перспектив фінансування проектів щодо 
енергоефективності та енергозбереження у місті шляхом залучення 
інвестицій від Датського інвестиційного фонду. 

 
Для розвитку сільської місцевості у січні-вересні 2017 року введено 

в дію житла загальною площею 643,0 тис.кв.м, що на 11,8% менше, ніж у 
січні-вересні 2016 року. 

З метою поліпшення доступності та якості послуг закладів освіти, 
охорони здоров’я, культури, соціального захистк, фізкультури і спорту 
жителям сільської місцевості. Так, у 2017 в повному обсязі виконані роботи з 
капітального ремонту закладів освіти: зокрема  Ксаверівської 
загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів» у с.Ксаверівка Васильківського 
району, Северинівського навчально-виховного комплексу Таращанської 
районної ради у с. Северинівка Таращанського району Володимирівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Таращанської районної ради у 
с. Володимирівка, Таращанського району Київської області, Гостролуцькому 
навчально-виховного комплексу у с. Гостролуччя Баришівського району 
Київської області. 

Крім цього, після реконструкції (добудови) відкрито новий корпус ДНЗ 
"Веселка" у с. Гнідин Бориспільського району та дитячого садочка "Золотий 
ключик" у смт Калинівка Васильківського району, дошкільне відділення на 
базі Любомирівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів - дитячий садок" у Згурівському районі, додаткову групу 
у Ніжиловицькому навчально-виховному об'єднанні "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Макарівського району та у 
ДНЗ "Десняночка" у с.Пухівка Броварського району.  

Для поліпшення медичного обслуговування сільського населення 
відкрито пункт постійного базування екстреної медичної допомоги у селах 
Велика Димерка та Літки Броварського району, Мирне Бориспільського 
району, завершено будівництво фельдшерського пункту зі службовим 
житлом в с. Боденьки Вишгородського району за стандартом «пасивний дім, 
амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у Броварському і 
Васильківському районах, а також проведено капітальні ремонти у Києво-
Святошинській, Обухівській, Фастівській центральних районних лікарнях, 
Києво-Святошинській районній стоматологічній поліклініці та Києво-
Святошинському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Крім цього, 
після проведення ремонтних робіт введено в експлуатацію травматологічне 
відділення Бориспільської центральної районної лікарні, відділення 
невідкладної медичної допомоги Фастівського Центру первинної медико-
санітарної допомоги. У с. Капітанівка Києво-Святошинського району 
відкрився перший приватний онкологічний науковий центр імені Академіка 
Ю.П. Спіженка.  
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В області продовжується робота щодо будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту у сільських населених пунктах об`єктів культури та 
спорту. У 2017 році завершено будівництво спортивного майданчика зі 
штучним покриттям в с. Зазим'є Броварського району Київської області,  
проведено капітальний ремонт будинків культури у с. Розаліївка, 
Білоцерківського району, с. Поправка Білоцерківського району в с. Велика 
Вовнянка, Таращанського району 

 

У рамках реалізації заходів щодо розвитку інтелектуального 
капіталу у закладах освіти області продовжується реалізація 49 міжнародних 
освітніх програм і проектів, які сприяють розвиткові ключових 
компетентностей Нової української школи. До цієї діяльності залучено 490 
закладів освіти із 37 районів та міст області. Міжнародною освітньою 
діяльністю охоплено понад 7 тис. педагогів та майже 18 тис. школярів і 
студентів. 

У Київській області апробація нового Державного стандарту початкової 
освіти здійснюється у 60 навчальних закладах (4 – на всеукраїнському рівні, 56 – 
на регіональному). До апробації залучено 82 педагогічних працівники, 1713 
учнів. Крім цього, 4 заклади освіти Київської області проводять апробацію 
проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти на 
всеукраїнському рівні, а у двох закладах проводиться на всеукраїнському рівні 
апробація матеріалів з німецької та французької мов, які вивчаються у 2017/2018 
н.р. з 1 класу як іноземні. 

За підсумками 2017 року 56 ЗЗСО усіх районів та міст області (1483 учні) 
проводять на регіональному рівні дослідно-експериментальну роботу з теми 
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 
освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 
освіти». На створення нового освітнього простору в закладах освіти Київської 
області у 2017 році  витрачено більше 6 млн гривень. 

За кошти обласного бюджету для 4 ЗЗСО, які є учасниками дослідно- 
експериментальної роботи всеукраїнського рівня, придбано обладнання та 
техніку на суму понад 2 млн гривень. Окрім того з місцевих бюджетів на 
створення освітнього простору в ЗЗСО (заміну освітлення на 
енергозбережувальне, придбання меблів, комп’ютерної техніки, навчально-
методичного забезпечення) витрачено близько 2,6 млн гривень. 

Всі загальноосвітні навчальні заклади області 100% мають доступ до 
мережі Інтернет, з них 77% навчальних закладів приєднані до 
високошвидкісного Інтернету (у 2016 році – 74,9 відсотка). 

З метою впровадження новітніх виробничих технологій та підвищення 
якості підготовки робітничих кадрів у Київській області створено чотири 
навчально-практичні центри галузевого спрямування:  

- два – на базі державного професійно-технічного навчального закладу 
"Броварський професійний ліцей" з підготовки робітничих кадрів за 
професією "монтажник санітарно-технічних систем і устаткування" та 
"монтажник гіпсокартонних конструкцій" (будівельний напрям);  
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- один – на базі Державного професійно-технічного училища 
"Богуславське вище професійне училище сфери послуг" за професією 
"швачка, кравець, закрійник" (швейне виробництво); 

- один – на базі Тетіївського професійно-технічного училища відкрито 
навчально-практичний центр з підготовки робітників із професій "швачка, 
кравець, закрійник". 

В області продовжується робота з обдарованими дітьми. Протягом 2017 
року було проведено учнівські олімпіади з 22 навчальних дисциплін. За 
результатами змагань визначено 1,0 тис. переможців (42% від загальної 
кількості учасників), більшість з яких навчається у ЗНЗ сільського регіону 
(521 учень або 51,2% від загальної кількості переможців). 

Спостерігається підвищення рівня підготовки команд, які представляли 
Київську область на ІV (заключному) етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад. Результатом участі 76 учнів у цих змаганнях стало 39 призових 
місць або 51,3% від загальної кількості учасників (у 2016 році – 50,7%), з 
них: 5 перших, 14 других і 20 третіх місць. 

У 2017 році продовжено роботу над удосконаленням мережі ЗЗСО для 
здібних та обдарованих дітей. У 2017/2018 н.р. в області функціонує 87 ЗЗСО, з 
яких 13 створено у 2017 році, зокрема: 2 гімназії (у Богуславському р-ні та м. 
Василькові),  3 ліцеї  (у Ставищенському р-ні та містах Ірпені і П-
Хмельницькому), 8 спеціалізованих шкіл з поглиблених вивченням окремих 
предметів (у Бородянському, Обухівському, Володарському р-нах, м.Бучі та 
Пісківській ОТГ). 

У системі освіти Київської області функціонує 70 закладів 
позашкільної освіти: 67 комунальної форми власності, 2 – приватної, 1- 
державної. В системі освіти регіону позашкільною освітою охоплено 143187 
дітей та учнівської молоді, що становить 73,2% від загальної кількості учнів 
закладів загальної середньої освіти. Кількість дітей в гуртках, секціях, 
творчих об’єднаннях зросла на 6136 осіб ( у минулому році 137051 дитина, 
що становило 72,9 відсотка). 

За оперативними даними, у гуртках та творчих об’єднаннях закладів 
позашкільної освіти  навчається  74235 вихованців, що становить 37,9% від 
загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти області. 
Кількість вихованців позашкільних начальних закладів у порівнянні з 
попереднім роком збільшилась на 4483 дитини (у 2016 році навчалось 69752 
вихованці, що становило 37,1 відсотка). 

 

В області продовжується реалізація заходів щодо підвищення рівня 
інноваційної та інвестиційної спроможності Київської області. У рамках 
реалізації цих заходів значні кошти продовжують спрямовуватися на 
модернізацію виробничих потужностей підприємств з метою підвищення їх 
конкурентоспроможності, на будівництво, реконструкцію і капітальний 
ремонт об’єктів виробничої, соціальної, інженерної і транспортної 
інфраструктури. 

Протягом 2017 року завершено реалізацію наступних інвестиційних 
проектів: 
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- будівництво цеху з виготовлення м’ясних напівфабрикатів ВКФ 
"Укрпромпостач-9" у Переяслав-Хмельницькому районі, створено 18 
робочих місць; 

- введення в експлуатацію цеху з виробництва перово-пухових виробів 
ПП "Ярослав" у Богуславському районі, створено 45 робочих місць; 

- будівництво комплексу з вирощування та відгодівлі свиней, 
виробництва та переробки м’яса ТОВ МПЗ "Баварія" у Білоцерківському 
районі, створено 300 робочих місць; 

- введення в експлуатацію четвертої черги логістичного комплексу 
ТОВ "ФМ СЕ Десна" у Бориспільському районі, створено 200 робочих місць; 

- введення в експлуатацію п’ятої секції складського комплексу класу А 
(з високим рівнем енергозбереження) міжнародною логістичною провайдер 
компанією FM Logistic Україна у Бориспільському районі; 

- введення в експлуатацію першої черги Димерської СЕС компанією 
UDP Renewables у Броварському районі; 

- введення в експлуатацію другої черги з виробництва комплексних 
ліній розливу мінеральних вод відповідно до технічного замовлення ТОВ 
"Завод пакувального обладнання "Термо-Пак" у м.Біла Церква, створено 100 
робочих місць; 

- введено в експлуатацію завод з виробництва професійного штучного 
спортивного газону ТОВ «Федерація футболу України Продакшн» у 
Бориспільському районі, створено 50 робочих місць. 

Протягом звітного періоду продовжувалася реалізація наступних 
інвестиційних проектів:  

- ТОВ "Завод м’якої упаковки" (Васильківський район) – будівництво 
заводу з виробництва м’якої упаковки (планується створення 150-
300 робочих місць); 

- ТОВ «Інститут біохімічних технологій» (м. Обухів) – будівництво 
фармацевтичного заводу (планується створення 918 робочих місць);  

- будівництво комплексу з обробки деревини та виготовлення меблів 
ПП "Комфорт меблі" у Білоцерківському районі, планується створення 
300 робочих місць; 

- продовження розбудови центру культури та історії Київської Русі 
ТОВ "Град Кия" в Обухівському районі ("Парк Київська Русь"), планується 
створення 2000 робочих місць; 

- продовження розбудови оптового ринку сільськогосподарської 
продукції "Столичний" компанією "Столичний комфорт", Україна, у Києво-
Святошинському районі; 

- будівництво комбікормового заводу, елеватору ТОВ МПЗ "Баварія" у 
Білоцерківському районі, планується створення 300 робочих місць; 

- будівництво кондитерського цеху ТОВ "Перший столичний 
хлібозавод" ТОВ "Перший столичний хлібозавод" у Вишгородському районі, 
планується створення 100-200 роб. місць; 
  - будівництво заводу з глибокої переробки пшениці ТОВ "Грейн 
процесінг" у Білоцерківському районі, планується створення 200 робочих 
місць; 
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  - будівництво першої черги фабрики з виробництва виробів з борошна  
ТОВ "Бісквітний комплекс Roshen" у м.Бориспіль, планується створення 
500 робочих місць. 

- ТОВ "Агротехцентр сервіс" (Богуславський район) – будівництво 
репродуктивного свинокомплексу на 460 голів (планується створення 
25 робочих місць); 

- ТОВ "Комплекс Агромарс" (Вишгородський район) – будівництво 
інкубатора №4 (планується створення 50 робочих місць); будівництво 
бройлерних птахоферм (планується створення 50 робочих місць); 
 - ТОВ "Нива Переяславщини" (Яготинський район) – будівництво 
свинокомплекса (планується створення 20 робочих місць); 

- ТОВ "Аграрний інвестиційний союз" (с.Бовкун Таращанського 
району) – будівництво корівника (на 480 голів, планується створення 
10 робочих місць). 

Для обговорення шляхів активізації інвестиційної діяльності, 
запровадження дієвих механізмів залучення інвестицій та підтримки експорту, 
налагодження ефективного діалогу з представниками районів та міст області, 
визначення пріоритетів напрямків співпраці на 2017 рік у поточному році 
відбувся семінар "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти 
залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу".  

У Київській облдержадміністрації проведено засідання круглого столу на 
тему: "Залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, у 
тому числі за ЕСКО-механізмом у бюджетній сфері Київської області" за 
участю представників міжнародних фінансових установ, банків, приватних 
інвесторів та ЕСКО-компаній, на якій обговорено питання ефективності 
залучення ЕСКО-компаній у сфері енергозаощадження. 

З метою налагодження співпраці, обговорення питання інвестування 
пріоритетних проектів в області проведено зустріч з представниками 
інвестиційних компаній Китайської Народної Республіки. 

У рамках проекту FORBIO відбувся семінар "Перспективи вирощування 
сталої сировини для виробництва біопалив другого покоління в Україні". На 
семінарі представлені результати оцінки агрономічної та техніко-економічної 
доцільності вирощування енергетичних культур на покинутих та забруднених 
землях в Україні на прикладі ділянки компанії "УкрАгроЕнерго" в 
Іванківському районі з подальшим використанням даної сировини для 
виробництва біопалива другого покоління. 

Для покращення інвестиційного клімату, підвищення показників 
соціально-економічного розвитку, об’єднання ідей підприємців та експертів з 
можливостями, знаннями і досвідом інвесторів задля успішної реалізації 
інноваційних технологій та перспективних інвестиційних проектів відбувся 
Перший Інвестиційний форум «Фастівщина: погляд у перспективу» у м. Фастів. 

В м. Біла Церква відбулась бізнес-платформа «Біла Церква Інвестиційна»,  
організатором заходу виступила «Агенція стратегічного розвитку Білої 
Церкви», було продемонстровано економічний потенціал міста та особлива 
увага приділялась покращенню інвестиційного клімату в регіоні.  
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Для налагодження контакту бізнесу та представників органів місцевого 
самоврядування з інвесторами з арабських країн, залучення значних інвестицій 
для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів відбувся Перший 
Інвестиційний Форум за підтримки Українсько-Арабської Ділової Ради у 
м.Тетіїв. 

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 №216 «Про затвердження Порядку 
прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до 
Реєстру індустріальних (промислових) парків» продовжується робота зі 
створення індустріальних парків на території Київської області. У 2017 році 
до Реєстру індустріальних парків було включено «Фастіндастрі» у м. Фастів, 
а також Індустріальний парк «Київщина» розміщений у с. Нові Петрівці 
Вишгородського району. Це дає можливість розраховувати на державну 
фінансову підтримку щодо облаштування парку та активізувати пошук 
інвесторів. 

З метою введення у дію нових та модернізації діючих виробничих 
потужностей підприємств, збільшення виробництва експортоорієнтованої та 
імпортозамінної продукції за рахунок усіх джерел фінансування за період 2017 
року підприємствами та організаціями області освоєно 31,0 млрд. грн. 
капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 5,9% менше, ніж у 2016 
році. 

Зниження показника обумовлено завершенням у листопаді 2016 року 
будівництва об’єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС, фінансування якого 
здійснювалось за кошти міжнародних фінансових організацій. 

Капiтальнi інвестиції на одну особу у 2017 році склали 18,0 тис. грн. 
(2016 рік – 18,0 тис. гривень). 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% від загального 
обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 60,4% 
усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 
32,8 відсотка. 

У структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
найбільшу частку становили власні кошти підприємств та організацій, за 
рахунок яких у 2017 року освоєно 17,0 млрд грн. (54,7% загального обсягу 
капітальних інвестицій). Кошти іноземних інвесторів склали 4,0 млрд. грн. 
(12,8%), кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 4,5 млрд 
грн. (14,5%), банківські кредити – 0,6 млрд грн. (1,8%), бюджетні кошти – 
1,2 млрд грн. (3,8%), інші кошти – 3,9 млрд. грн. (12,4 відсотка). 

За видами економічної діяльності найбільшу частку інвестицій було 
спрямовано у розвиток промисловості (33,9% від загального обсягу 
капітальних інвестицій), будівництво (28,1%), а також сільське, лісове та 
рибне господарство (13,7 відсотка). 

Продовжується робота у напрямку залучення іноземних інвестицій в 
економіку області. Завдяки проведеній роботі у напрямку залучення 
потенційних іноземних інвесторів до реалізації інвестиційних проектів 
обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в 
економіку області з початку інвестування, станом на 01 жовтня 2017 року 
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склали 1591,6 млн. дол. США, що на 4,9% більше, ніж на початок 2017 року, та 
в розрахунку на одну особу населення становив 921,3 дол. США.  

У січні-вересні 2017 року в економіку Київської області іноземними 
інвесторами вкладено понад 12,7 млн. дол. США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу). 

Основні обсяги іноземних інвестицій надійшли з 62 країн світу. З країн 
Європейського Союзу з початку інвестування внесено 1421,9 млн. дол. 
інвестицій (89,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн – 
169,7 млн. дол. (10,7 відсотка). 

Основними країнами – інвесторами є Нідерланди – 541,0 млн. дол. 
(34,0% загального обсягу прямих інвестицій в область), Кіпр –  
348,3 млн. дол. (21,9%), Німеччина – 156,3 млн. дол. (9,8%), Польща –  
133,0 млн. дол. (8,4%), Велика Британія – 118,9 млн. дол. (7,5%) та Вiрґiнськi 
Острови (Брит.) – 53,8 млн. дол. (3,4%). 

На підприємствах промисловості зосереджено 837,4 млн. дол. США 
(52,6% загального обсягу прямих інвестицій в область), у тому числі 
переробної – 815,9 млн. дол. США, з постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – 13,0 млн. дол. США, добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів – 5,9 млн. дол. США, з водопостачання, каналізації, 
поводження з відходами – 2,7 млн. доларів США.  

На підприємствах з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 199,4 млн. дол. США 
(12,5%) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з 
нерухомим майном, – 193,1 млн. дол. США (12,1%), у сільському, лісовому 
та рибному господарстві – 85,5 млн. дол. США (5,4%), на підприємствах, що 
здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування – 82,8 млн. дол. США (5,2%), у будівництві – 73,9 млн. дол. 
США (4,6%), у транспорті, складському господарстві, поштовій та 
кур’єрській діяльності – 58,9 млн. дол. США (3,7%), в організаціях, що 
здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність – 24,4 млн. дол. 
США (1,5 відсотка). 

 

З метою розвитку підприємницького середовища та конкуренції на 
регіональних товарних ринках в області здійснюється реалізація завдань і 
заходів, спрямованих на покращення бізнес- клімату відповідно до 
затверджених місцевих програм розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2017-2018 роки. 

Київською облдержадміністрацією у рамках реалізації Програми 
USAID "Лідерство в економічному врядуванні" створено робочу групу по 
розробці проекту Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 
Київської області до 2020 року (розпорядження голови облдержадміністрації 
від 07.07.2017 № 359). 

Одним з пріоритетних напрямів роботи облдержадміністрації є питання 
дерегуляції та розвитку підприємницької діяльності, стан яких протягом 2017 
року розглядався на засіданнях координаційної ради з питань розвитку 
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підприємництва при Київській облдержадміністрації та регіональної ради 
підприємців у Київській області. 

Протягом 2017 року тривала робота із забезпечення ефективного 
впровадження Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності", здійснювалися заходи щодо забезпечення ефективного 
функціонування центрів надання адміністративних послуг, адміністраторів та 
організації їх взаємодії з представниками дозвільних органів, проводився 
моніторинг виконання райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст 
обласного значення) основних засад чинного законодавства з питань 
дозвільної системи та аналіз діяльності центрів надання адміністративних 
послуг області. 

Станом на 01.01.2018 в області функціонувало 43 центри надання 
адміністративних послуг, де працюють 138 адміністраторів. У 2017 році 
адміністраторами видано документів дозвільного характеру 9371, 
зареєстровано 3083 декларації, 1076 відмов у видачі документів дозвільного 
характеру та 481 відмову у реєстрації декларацій, надано 16 377 консультації. 

Проводилася робота, спрямована на удосконалення мережі 
інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва: бізнес-
центрів, бізнес-інкубаторів, технопарку, індустріальних парків, лізингових 
центрів, небанківських фінансово-кредитних установ, фондів підтримки 
підприємництва, інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 
інноваційного кластера та інформаційно-консультативних установ. 
Функціонують громадські об’єднання підприємців, з якими налагоджена 
дієва співпраця органів виконавчої влади. Активно працює Київська обласна 
торгово-промислова палата. 

За ініціативи Київської облдержадміністрації, представників бізнес-
об’єднань та громадськості за сприяння Програми USAID "Лідерство в 
економічному врядуванні" (ЛЕВ)" підготовлено проект Стратегії розвитку 
малого та середнього підприємництва Київської області до 2020 року та план 
реалізації вказаної Стратегії. 

За фінансової підтримки Програми USAID "Лідерство в економічному 
врядуванні» (ЛЕВ)" реалізується проект з розробки Дорожньої карти 
розвитку малого і середнього підприємництва для учасників АТО в місті 
Ірпінь та Приірпінні "Акселератор бізнесу 4.5.0". 

З метою оцінки стану та перспектив розвитку сектору малого і 
середнього підприємництва у Київській області розроблено та презентовано 
Регіональний профіль МСП та Експортний профіль Київської області.  

Для підприємців області проведено шести-модульний тренінг у рамках 
навчальної програми "Комплексний підхід до експорту як запорука 
міжнародного успіху компанії". 

Кількість фізичних осіб-підприємців у 2017 році, порівняно з  
2016 роком, зменшилась на 5,2% та склала 93,3 тис. осіб. Кількість суб’єктів 
малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування, 
збільшилась на 18,6% і склала 57,9 тис. осіб. Закономірність змін серед 
суб’єктів малого підприємництва, у тому числі фізичних осіб-підприємців, 
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викликано змінами в податковому законодавстві, що спричинило перехід 
останніх саме на спрощену систему оподаткування. 

За 2017 рік суб’єктами малого підприємництва, що працюють на 
спрощеній системі оподаткування (90,7 % з яких – фізичні особи), сплачено 
єдиного податку до місцевого бюджету – 1 337,2 млн грн. та до державного 
бюджету 33,4 млн грн, що на 417,6 млн грн (43,8%) більше показника 2016 
року. 
 

З метою раціонального використання природно-ресурсного 
потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних 
територій в області здійснювалися заходи щодо охорони навколишнього 
природного середовища відповідно до вимог Закону України "Про основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 
року", зокрема розширення мережі природно-заповідного фонду області.  

У звітному періоді затверджено регіональну програму розвитку 
природно-заповідного фонду Київської області "Київщина заповідна" на 
2017-2020 роки (рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №300-14-
VII).  

З метою збереження особливо цінних природних комплексів та об’єктів 
протягом 2017 року створено 7 територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення, загальною площею 501,54 га (регіональний 
ландшафтний парк «Пташиний рай», ботанічні пам’ятки природи місцевого 
значення «Дуб Гоголя», «Дуб Семена Палія», «Государ Великої Галявини», 
«Дідодуб» та «Телепень», ботанічний заказник місцевого значення 
«Черківщина»). У 2016 році створено 10 територій та об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення загальною площею 142,44 га. 

За результатами проведеної роботи, станом на 01.01.2018 на території 
Київської області налічується 214 територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду (у 2016 році – 207), загальною площею – 290,75 тис. га, що становить 
10,3% від адміністративної площі області, у тому числі: 

- 25 об’єктів загальнодержавного значення, загальною площею – 308,4 
тис. га (2 національних природних парки, 1 біосферний заповідник, 16 
заказників, 2 пам’ятки природи, 1 дендрологічний парк, 3 парки-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення); 

- 189 об'єктів місцевого значення, загальною площею 34,2 тис. га (85 
заказників, 73 пам’ятки природи, 11 парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва, 17 заповідних урочищ та 3 регіональні ландшафтні парки). 

Одночасно, за дорученням Мінприроди України здійснено заходи щодо 
погодження Проекту створення національного природного парку 
Дніпровсько-Тетерівський» загальною площею 30,4 тис.га на території 
Іванківського та Вишгородського районів області. Матеріали направлено до 
Мінприроди України для підготовки відповідного проекту Указу Президента. 
Крім цього, Київською облдержадміністрацією погоджено проект Указу 
Президента України «Про створення національного природного парку 
«Дніпровсько-Тетерівський». 
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З метою покращенню стану довкілля Київської області та забезпечення 
реалізації першочергових природоохоронних заходів за рахунок коштів 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
розроблено Програму охорони довкілля та раціональне використання 
природних ресурсів Київської області на 2017-2018 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 299-14-VІI), Програму 
поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-
2020 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 
№ 301-15-VІI), а також внесено зміни до Обласної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 
Дніпро на період до 2021 року (затверджені рішенням Київської обласної 
ради від 22.06.2017 № 352-15-VІI). 

Крім цього, затверджено перелік природоохоронних заходів на 2017 рік, 
що фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, на загальну суму 126,1 млн.грн. (затверджений 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №302-15-VІI). 

Протягом 2017 року на електронному сервісі "Інтерактивна мапа 
сміттєзвалищ" по Київській області зареєстровано 277 звернень щодо 
виявлених на території області стихійних сміттєзвалищ. Фактично 
ліквідовано 130 стихійних сміттєзвалищ, які підтверджено заявником, ще 21 
ліквідовано за даними райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 43 
звернення відхилено заявниками та по 83 надано відповідь, загалом ці 
показники є найкращими серед інших областей України. 

Станом на 01.01.2018 охоплено роздільним збором твердих побутових 
відходів 40 населених пунктів Київської області, з яких у 2017 році 
роздільний збір впроваджено у 8 населених пунктах, а також проведено 
відповідну роботу по облаштуванню сміттєсортувальних пунктів. 

Відповідно до Обласної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період 
до 2021 року (затверджена рішенням Київської обласної ради від 17.09.2013 
№663-34-VI) та з метою захисту від підтоплення прилеглих територій 
проведено роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 
водойми (урочище Канського) в м. Березань, м. Кагарлик, м. Ржищів, 
с. Сорокотяги Білоцерківського району, сіл Тадіївка, Тарасівка та Гайок 
Тадіївської сільської ради Володарського району, с. Дибинці Богуславського 
району, проведено розчищення лівої притоки р. Бобриця поблизу с. Липовий 
Скиток з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та 
територій Данилівської сілської ради Васильківського району. На реалізацію 
зазначених заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища освоєно 5,3 млн гривень. 

Для поліпшення стану навколишнього природного середовища, 
благоустрою, озеленення населених пунктів та прилеглих до них територій в 
Київській області розпорядженням голови облдержадміністрації від 
10.03.2017 № 95 організовано проведення двомісячника благоустрою 
населених пунктів з 13 березня по 13 травня 2017 року. 
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У період проведення весняного двомісячника виконано комплекс 
заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, у тому числі акціі 
"Посади своє дерево" та "Чистий четвер". Ліквідовано 1,6 тис. одиниць 
несанкціонованих сміттєзвалищ, обсяг зібраних відходів становить 
47,0 тис.куб.м, приведено в належний санітарний та естетичний стан 
5,0 млн.кв.м прибудинкових територій, 424 одиниці парків і скверів площею 
майже 9,0 млн.кв.м, впорядковано 1055,2 тис.кв.м доріг та вулиць населених 
пунктів, висаджено 16,6 тис. дерев, 13,9 тис. кущів, впорядковано 
1354 кладовища, 807 братських могил, 146 меморіальних комплексів, 
919 місць почесних поховань.  
 

Для диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 
рівня енергоефективності протягом 2017 року в області вжито ряд заходів. 
З метою практичного впровадження політики енергоефективності та 
енергозбереження в Київській області, утворено відокремлений підрозділ 
"Київський обласний експертний центр енергоефективності" державного 
підприємства "Київоблбудінвест". Центр надає методологічну та практичну 
допомогу органам місцевого самоврядування та виконавчої влади, зокрема, 
щодо: 

- розробки комплексних програм та інших актів з підвищення 
енергоефективності та енергозбереження;  

- управління інвестиційними, лізинговими і кредитними проектами, 
спрямованими на оптимізацію структури енергетичного балансу 
домогосподарств, підприємств, установ, організацій будь-якої форм 
власності; 

- надання послуг з проведення енергетичних аудитів будівель; 
- створення та встановлення автоматизованих систем обліку та аналізу 

енергоспоживання; 
- розробки та супроводження впровадження методик нормування та 

норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво 
продукції підприємств тощо. 

Необхідною умовою для фінансування робіт з термомодернізації є 
проведення енергетичних аудитів з визначенням класу енергетичної 
ефективності будівель, оцінки відповідності огороджувальних конструкцій  
та інженерного обладнання сучасним вимогам з енергозбереження, 
визначення  потенціалу економії енергоресурсів та розробки найбільш 
технічно та економічно доцільних заходів з підвищення ефективності  
використання  паливно-енергетичних ресурсів об’єктами енергоспоживання. 

За результатами проведених енергетичних аудитів на об`єктах 
бюджетної сфери в області (майже 120 об’єктів), зроблено висновок, що 95% 
будівель мають клас енергоефективності "F" (найнижчий). Потенціал 
енергозбереження дорівнює 51%, усі обстежувані будівлі потребують 
комплексної термомодернізації. 

Крім цього, у звітному періоді згідно з розпорядженням голови 
Київської облдержадміністрації від 18.05.2017 №271 утворено робочу групу з 
питань реалізації заходів з енергоефективності, в яку ввійшли провідні 
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фахівці у цій сфері, а також розроблено Концепцію підвищення 
енергоефективності Київської області до 2020 року.  

З метою активізації роботи щодо скорочення споживання енергетичних 
ресурсів розроблено Програму енергозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 313-14-VIІ), відповідно 
до якої передбачається реалізація 82 заходів на загальну суму майже 
171,1 млн.грн., з них кошти обласного бюджету – 124,3 млн.грн. та 
співфінансування за рахунок місцевих бюджетів – 46,7 млн. гривень. За 
рахунок вказаних коштів заплановано провести енергетичні аудити (9 
об’єктів), розробити проектно-кошторисну документацію на 
термомодернізацію (9 об’єктів), перевести 2 газові котельні на альтернативні 
види палива, встановити твердопаливні котли та модулі, провести 
термомодернізацію 43 об'єктів бюджетної сфери, впровадити 
енергозберігаючі технології на 3 підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства, провести реконструкцію та капітальний 
ремонт систем вуличного освітлення з заміною ламп на енергоефективні (9 
об`єктів), модернізацію та встановлення теплових пунктів з метою 
регулювання температури теплонососів (1 об`єкт) . 

Фактичне фінансування заходів Програми енергозбереження у 
2017 році склало 133,6 млн грн, у тому числі з державного бюджету – 
13,5 млн грн; обласного бюджету – понад 43,5 млн грн, місцевих бюджетів – 
62,4 млн грн, інших джерел – 14,2 млн грн, за рахунок яких реалізовано 
заходи з термомодернізації об’єктів бюджетної сфери (заміна та установка 
енергозберігаючих вікон та дверей, утеплення дахів та підвалів, утеплення 
між панельних швів та інше), модернізацію/встановлення теплових пунктів, 
впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства, реконструкцію зовнішнього 
освітлення. 

В області впроваджується система енергоменеджменту. Так, протягом 
травня цього року 38 дипломованих енергоменеджерів пройшли навчання у 
Національному технічному університеті України "КПІ" ім. Сікорського. Для 
районів і міст розроблено рекомендації щодо Порядку створення системи 
енергетичного менеджменту, Положення про роботу служб з 
енергоменеджменту та Посадові інструкції енергоменеджерів.  

У рамках Програми енергозбереження розпочато розробку Стратегії 
підвищення енергоефективності Київської області на 2017-2025 роки та 
перспективою до 2030 року – ключового документу Київської області у 
реалізації місії щодо досягнення європейських стандартів життя, 
економічного процвітання краю на основі реалізації комплексної політики 
енергоефективності, формування енергоефективних громад. 

Крім цього, між головами Київської облдержадміністрації та  
Держенергоефективності України підписано два Меморандуми, зокрема: 

- Меморандум про партнерство щодо запровадження систем 
енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності 
будівель бюджетних установ; 
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- Меморандум про партнерство щодо запровадження енергосервісу для 
підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ. 

З метою стимулювання населення, об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів 
(ЖБК) до здійснення енергоефективних заходів, спрямованих на зменшення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів, Програмою енергозбереження 
на 2017 рік було передбачено видатки на відшкодування з обласного 
бюджету частини тіла кредиту залученого фізичними особами (у сумі 
5,0 млн грн) та ОСББ і ЖБК (у сумі 7,0 млн гривень). У межах наявних 
коштів протягом 2017 року компенсацію по "теплих кредитах" отримали 557 
домогосподарств області на загальну суму майже 2,0 млн гривень. 

В області продовжено роботу щодо диверсифікації джерел 
енергопостачання шляхом переведення газових котелень на альтернативні 
види палива. Станом на 01.01.2018 в області обліковується 1362 котельні 
(включаючи автономні котельні бюджетної сфери). Із загальної кількості 
котелень тільки 945 працюють на газі, 49 – на вугіллі, 35 – електричні. Частка 
котелень, які використовують для виробництва теплової енергії виключно 
альтернативні види палива, збільшилась з 23,1 до 24,4%, їх кількість на 
кінець 2017 року склала 333 котельні (301 котельня працює на деревному 
паливі, 15 – на паливі з відходів сільського господарства, 13 – на вторинних 
енергетичних ресурсах, 4 – на інших альтернативних видах палива).  

Всього у 2017 році теплопостачальними підприємствами регіону, крім 
Трипільської та Білоцерківської ТЕЦ, вироблено 2095,2 тис.Гкал теплової 
енергії (з них 313,6 тис.Гкал – на альтернативних видах палива), що, у 
порівнянні з відповідним періодом 2016 року, більше на 20,7 відсотка.  

Завдяки переведенню частини котелень на альтернативні види палива і 
впровадженню інших енергозберігаючих заходів обсяги споживання 
природного газу за 2017 рік склали 1599,9 млн.куб.м, що менше 
попереднього року на 29,3 млн.куб.м або на 1,8% (у порівнянні з планом на 
2017 рік фактичне споживання природного газу більше 5,4 відсотка). 

Знижено обсяги споживання природного газу населенням (на 6,3%), 
підприємствами комунальної теплоенергетики (на 10,8%), бюджетними 
установами і організаціями (на 13,4%), водночас збільшено його споживання 
промисловими підприємствами (на 16,3 відсотка).  

 

Продовжується робота щодо захисту національних інтересів та 
недопущення порушення конституційних прав громадян України на 
тимчасово окупованій території України. Протягом звітного періоду 
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 та 
№ 509 зареєстровано та внесено до Єдиної інформаційної бази даних про 
взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції, 61530 осіб 
(27879 осіб працездатного віку, 15309 дітей, 2007 осіб з інвалідністю, 17960 
пенсіонерів), що на 7,9% більше, ніж у 2016 році (57032 внутрішньо 
переміщених осіб). 
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Протягом 2017 року комісія з надання адресної матеріальної допомоги 
та інших видів соціальної допомоги сім’ям Київської області, які опинились 
у складних життєвих обставинах розглянула та затвердила 1960 заяв, в тому 
числі 919 заяв військовослужбовців, які беруть участь в АТО, 106 заяв від 
поранених в зоні проведення АТО, 16 заяв від сімей, родичі яких загинули в 
зоні проведення АТО, 1 заяву полоненого в зоні АТО, 665 заяв 
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, 10 
військовослужбовців, які були демобілізовані з військової служби, 243 
сім’ям, загиблих в зоні АТО, які отримують щорічну допомогу. Загальна 
сума по усіх виплатах для військовослужбовців та їх родин склала майже 
18,0 млн гривень. 

В області успішно реалізуються заходи обласної комплексної Програми 
подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та 
реформування інтернатних закладів для дітей "Назустріч дітям" на 2008-2017 
роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням Київської обласної ради 
від 28.11.2013 № 725-35-VІ. На реалізацію заходів комплексної Програми 
станом на 01.01.2018 спрямовано 43,4 млн.грн. (70,4% від загальної суми 
фінансування, передбаченої на 2017 рік – 61,6 млн. гривень). 

 

У рамках реалізації заходів щодо узгодженості політики 
стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно 
менш розвинутих та депресивних територій у 2017 році було реалізовано 
ряд важливих інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію, 
технічне переснащення та розширення виробничих потужностей. Зокрема, 
введено в експлуатацію нові цехи у ТОВ "Бориспільський завод 
гумовотехнічних виробів" (Бориспільський район), ТОВ «Завод пакувального 
обладнання «Термо-Пак» (Білоцерківський район), запущено нову лінію з 
виробництва плодо-ягідного морозива у ПрАТ "Обухівський молочний 
завод" (м.Обухів), лінію стерилізації модернізовано на філії 
ПАТ "Яготинський маслозавод" "Яготинське для дітей" (Згурівський район), 
здійснено капітальний ремонт виробничих потужностей у 
ТОВ "Васильківхлібопродукт" (м.Васильків), запущено масштабний проект з 
модернізації виробничих потужностей у ПАТ "Київський картонно-
паперовий комбінат" (м.Обухів), продовжувалось будівництво ТОВ 
"Фастівський завод органічних рідин" (Фастівський район), кондитерського 
цеху ТОВ «Перший столичний хлібозавод» (Вишгородський район), цеху по 
виготовленню м’ясних напівфабрикатів ВКФ «Укрпромпостач-95» 
(Переяслав-Хмельницький район), цеху у ПП «Деліція» (м.Буча). 

Нові види конкурентоспроможної продукції освоєні у ВАТ «Вімм Біль 
Данн Україна», ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика», ДП «ЖМЗ «Візар» 
(Києво-Святошинський район), ПАТ «Яготинський маслозавод» (м.Яготин), 
ТОВ "Пивоварня Зіберта" (м.Фастів), ТОВ "Омакс Інтернешнл" (м.Обухів) та 
ТОВ "Київгума" (м.Бровари). 

Для стимулювання збуту виробленої підприємствами продукції 
вживалися заходи щодо забезпечення їх участі у виставково-ярмаркових 
заходах. Підприємства регіону взяли участь у Міжнародній виставці 
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"InterBuildExpo-2017", XVІІ Міжнародній спеціалізованій виставці 
виробників вікон і дверей, XXІІІ Міжнародній виставці виробників і 
постачальників продуктів харчування та напоїв, XVІІІ Міжнародній виставці 
пакувальної промисловості, спеціалізованій виставці «ЄвроСтройЕкспо» 
2017 та XVІ Міжнародному промисловому форумі.  Також протягом  2017 
року виробники продуктів харчування і товарів легкої промисловості 
здійснювали реалізацію своєї продукції на 6647 ярмаркових заходах, які 
проходили у районах та містах області. 

Протягом 2017 року з метою розвитку агропромислового комплексу 
продовжувалася робота щодо реалізації інвестиційних проектів у галузі 
тваринництва.  
 З цією метою завершено реконструкцію свинорепродуктора на 
460 основних свиноматок ТОВ "Агротехцентр-сервіс" у с.Дешки 
Богуславського району, завезено основне поголів’я, загальна вартість 
проекту склала 15,0 млн гривень. Крім цього, продовжувалося будівництво 
тваринницького приміщення ПАТ "Жміївське" в Іванківському районі, 
тваринницької ферми ТОВ "Аграрний холдинг "Екотехнології" у 
Макарівському районі, молочних комплексів ТДВ "Терезине" і 
ТОВ "Острійківське" у Білоцерківському районі та ТОВ "Ван Хоф Юкрейн 
ЛТД" у Згурівському районі, другої черги тваринницького комплексу з 
виробництва молока ТОВ "Аграрний інвестиційний союз" у Таращанському 
районі, молочно-товарної ферми для створення репродуктора м’ясного 
напрямку ПП "Євросем" у Переяслав-Хмельницькому районі, об’єкту з 
оброблення, зберігання та переробки побічних продуктів тваринного 
походження на органічне добриво ТОВ "Стейкагро" у Переяслав-
Хмельницькому районі, а також реконструкція телятника на 200 голів 
СТОВ "Відродження" у Фастівському районі. Тривають роботи з будівництва 
свиноферми СТОВ "Плосківське" у Таращанському районі та 
свинокомплексу на 1200 основних свиноматок ТОВ "Селекційний центр 
свинарства" у Білоцерківському районі. 

Підприємствами агропромислового комплексу області залучено 
1028,6 млн грн кредитних коштів, у тому числі одержано 890,0 млн грн 
короткострокових, 84,3 млн грн – середньострокових та 54,3 млн грн – 
довгострокових кредитів. Відсоткові ставки за кредитами у національній 
валюті становлять від 6,0% до 25% річних. 

 

З метою створення умов для продуктивної праці населення 
відповідно до завдань Програми зайнятості населення Київської області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 
16.05.2013 № 596-32-VІ, в області проводиться робота, спрямована на 
створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних 
умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення області та 
раціонального використання її трудового потенціалу. 

За останніми статистичними даними, чисельність безробітного 
населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці 
(далі – МОП) на Київщині у січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним 



 20 

періодом 2016 року зменшилась на 2,9 тис. осіб (з 52,9 до 50,0 тис. осіб). 
Рівень безробіття (за методологією МОП) у відсотках до економічно 
активного населення відповідної вікової групи по відношенню до січня-
вересня 2016 року зменшився з 6,8 до 6,4 відсотка. 

Чисельність безробітних осіб, які скористалися послугами служби 
зайнятості Київщини протягом 2017 року, становила 41,9 тис. осіб, що на 
12,3% менше у порівнянні з попереднім роком. Станом на 1 січня 2018 року 
на обліку перебували 13,5 тис. осіб, що мали статус безробітних громадян. 

З метою підбору підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні 
незайнятим та безробітним громадянам, ведеться активна робота щодо збору 
вакансій. Кількість наявних вакансій протягом 2017 року становила 35,5 тис., 
що на 17,3% більше, ніж у попередньому році, із яких майже 20,0 тис. 
вакансій укомплектовано службою зайнятості. Рівень укомплектування 
вакансій у звітному періоді становив 56,2 відсотка. Станом на 01.01.2018 
актуальними залишились 4657 вакансій. У середньому на одне вільне робоче 
місце претендувало 3 особи (на відповідну дату минулого року – 7 осіб). 

За сприяння служби зайнятості, протягом 2017 року працевлаштовано 
20051 особу з числа незайнятого та безробітного населення (на 2,1% більше, 
ніж попереднього року), з них 12067 осіб із числа зареєстрованих 
безробітних (94 особи – за рахунок виплати одноразової допомоги по 
безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю). Рівень 
працевлаштування безробітних склав 34,9% (у 2016 році – 30,9 відсотка). 

Протягом 2017 року шляхом надання компенсацій єдиного внеску 
роботодавцям в області було працевлаштовано 286 безробітних осіб (у тому 
числі 121 особу – з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню). 

З метою сприяння незайнятим громадянам у працевлаштуванні, 
службою зайнятості проводиться профорієнтаційна робота. Професійне 
навчання за направленням служби зайнятості проходили 4492 безробітні 
особи, що на 6,4% менше, ніж у попередньому році. Рівень охоплення 
безробітних цим видом послуг у порівнянні з попереднім роком підвищився 
на 0,6% та склав 10,7 відсотка. 

Крім цього, у 2017 році в області проведено 2,6 тис. інформаційно-
роз’яснювальних заходів з роботодавцями, зокрема, 930 інформаційних 
семінарів, понад 200 робочих засідань "круглих столів", конференцій, нарад, 
113 презентацій роботодавців тощо. Участь в цих заходах взяли майже 
9,0 тис. роботодавців. 

З метою підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці у 
громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру станом на 
01.01.2018 взяли участь 8528 осіб, що на 9,8% менше, ніж у 2016 році. 
Питома вага таких безробітних склала 19,9% (на 0,4% вище минулорічного 
показника). 

 

У рамках створення умов для розв’язання нагальних проблем 
переселенців протягом 2017 року соціальну допомогу отримали 1280 сімей 
учасників АТО, у тому числі сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 
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суму 20,2 млн грн, що становить 9% від загальної кількості сімей учасників 
АТО та 100% від потреби в соціальних послугах. 

Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
здійснено оцінку потреб 1933 сімей учасників АТО, з них охоплено 
соціальними послугами – 1895 сімей, що становить 13% від загальної 
кількості сімей учасників АТО та 98% від потреби в соціальних послугах. 

У 2017 році до Міністерства соціальної політики України було 
направлено інформацію про потреби для виплати грошової компенсації 
86 особам (з яких інваліди війни І-ІІ групи з числа учасників АТО – 58 осіб, 
член сім’ї загиблого військовослужбовця з числа учасників АТО – 28 осіб) на 
загальну суму 59,3 млн гривень. 

На сьогодні дуже важливим є питання адаптації у мирному середовищі 
та працевлаштування військовослужбовців, які повертаються з зони 
проведення АТО. Спеціалісти районних центрів зайнятості Київщини 
намагаються всіляко сприяти вирішенню цих питань. 

Послуги служби зайнятості Київської області отримували 2318 осіб з 
числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в 
антитерористичній операції, з них 2166 осіб отримали статус безробітного. 

Протягом 2017 року профорієнтаційні послуги в обласній службі 
зайнятості отримала 2121 безробітна особа із числа демобілізованих 
військовослужбовців.  

У звітному періоді за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 
640 осіб із числа демобілізованих, з них 403 особи – за направленням служби 
зайнятості, в т.ч. 25 особам призначено виплату одноразової допомоги по 
безробіттю для започаткування власної справи. 

У рамках реалізації заходів щодо підвищення стандартів життя в 
сільській місцевості у 2017 році відповідно до завдань, передбачених 
Загальнодержавною програмою "Питна вода України" на 2006-2020 роки" та 
Програмою «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 312-14-VII), виконано 
робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів 
водопостачання та водовідведення на загальну суму майже 61,2млн грн, з 
них: з обласного бюджету – 9,1 млн грн, з місцевих бюджетів – 20,7 млн грн, 
небюджетних джерел – 31,4 млн гривень. 

Враховуючи обмежені фінансові можливості бюджетів різних рівнів, 
відповідно до доведеного фінансового ресурсу у 2017 році проведено роботи з 
будівництва водозабору з підземних вод з свердловини та двох бюветів для 
господарсько-питного водопостачання смт Глеваха Васильківського району, 
капітального ремонту водозабірної свердловини у с. Лісне Києво-
Святошинського району, реконструкції водозабірних та водопровідних 
мереж з встановленням станції знезалізнення в с. Росава Миронівського 
району, реконструкції мереж водопостачання у с. Дмитрівка Києво-
Святошинського району, реконструкції існуючого водогону у с. Руда 
Сквирського району. 

Особлива увага приділяється спрямуванню на започаткування власної 
справи жителями сільської місцевості, оскільки це дозволить підняти рівень 
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зайнятості у сільській місцевості. З цією метою базові центри зайнятості 
активізують індивідуальну профорієнтаційну роботу з сільським населенням 
щодо спрямування їх на ведення ефективного власного господарства. 
Актуальним для села є професійне навчання безробітних за професіями 
сфери послуг. В результаті даної роботи майже 5 частина  молодих 
підприємців, які започаткували власний бізнес – жителі сільської місцевості. 
Безробітні отримали одноразово від 6 тис. до 60 тис. гривень. Всього 
протягом 2017 року центрами зайнятості Київської області для організації 
підприємницької діяльності з коштів Фонду загальнообов”язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття було 
надано одноразових виплат допомоги по безробіттю на суму на 
6436,5 тис. гривень. 

Протягом 2017 року для незайнятих громадян у сільській місцевості 
проведено 65 семінарів з питань започаткування власної справи у сфері 
сільського зеленого туризму. Консультації з питань започаткування власної 
справи в центрах зайнятості отримали 484 безробітних та 162 зайнятих 
особи. 

У результаті проведених заходів працевлаштовано 702 особи, які 
проживають у сільській місцевості, з напрямками профнавчання визначилися 
206 осіб, на започаткування власної справи зорієнтовані 13 осіб. 

Загальне виробництво продукції сільського господарства в усіх 
категоріях господарств у 2017 році склало понад 14,5 млрд грн (згідно з 
програмним значенням відповідний показник передбачався на рівні 15,9 млрд 
гривень). Виробництво продукції у порівнянні з 2016 роком зменшилось на 
6,5% (за прогнозними розрахунками передбачався приріст у розмірі 2,0%), у 
тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 8,1%, а у 
господарствах населення – на 3,5 відсотка. 

За обсягом сільськогосподарського виробництва Київщина посіла третє 
місце серед інших регіонів країни, частка області у загальному виробництві 
валової продукції сільського господарства в Україні за 2017 рік склала 
5,9 відсотка.  
 Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 
одну особу населення становив 8381,0 грн, цей показник дозволив області 
посісти десяте місце поміж інших областей України. 

Погодні умови (спека, мала кількість опадів, різкі перепади 
температури весною 2017 року) істотно вплинули на збиральні роботи та 
врожайність сільськогосподарських культур. За попередніми розрахунками, 
індекс обсягу виробництва продукції рослинництва у 2017 році порівняно з 
2016 роком становив 86,3%, у тому числі у сільськогосподарських 
підприємствах – 81,5%, у господарствах населення – 94,5 відсотка. 

З метою збільшення обсягу виробництва продукції сільського 
господарства та забезпечення продовольчої безпеки регіону господарствами 
області створені умови щодо організованого проведення в оптимальні строки 
необхідного комплексу польових робіт. Для проведення осінньо-польових 
робіт господарства області були забезпечені паливно-мастильними 
матеріалами на 102,0%., мінеральними добривами – на 101,0 відсотка. 
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Для поліпшення торговельного обслуговування сільського населення 
протягом 2017 року відкрились нові підприємства торгівлі у Баришівському, 
Богуславському, Бориспільському, Києво-Святошинському, 
Ставищенському, Сквирському, Яготинському, Іванківському районах. 
Серед них – продовольчі магазини у селах Гнідин та Щасливе 
Бориспільського району, два магазини "Червоний маркет", три об’єкти 
торгівлі у Баришівському районі, магазин фірмової торгівлі "Ярослав" у 
Богуславському районі та інші. 

Важливим сегментом споживчого ринку, здатним забезпечити 
населення широким асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів 
за доступними цінами, залишалися об'єкти ринкового господарства, частка 
яких у структурі обороту роздрібної торгівлі становила понад 20 відсотків. 

 

З метою модернізації системи освіти в області продовжується робота 
у напрямку будівництва, реконструкції та капітального ремонту дошкільних 
навчальних закладів. 

В області продовжується робота щодо розширення мережі дошкільних 
навчальних закладів (далі – ДНЗ) та збільшення кількості у них дітей. У 2017 
році на Київщині функціонувало 781 ДНЗ, мережа дошкільних навчальних 
закладів збільшилась на 28 одиниць (у 2016 році їх було 753), в яких 
дошкільну освіту здобували понад 73,9 тис. вихованців (у 2016 році – 71,5 
тис. дітей). 

З метою підвищення якості дошкільного виховання до мережі Інтернет 
підключено 86% ДНЗ, високошвидкісним доступом до мережі Інтернет 
забезпечено 75% ДНЗ області, персональні веб-сайти мають 74,9% ДНЗ. 

Усіма формами дошкільної освіти охоплено 97 % дітей віком від 3 до 6 
років, що перевищує відповідний показник 2016 року (90,4 відсотка). 
Охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою становить 100 відсотків. 

Протягом 2017 року вживалися необхідні заходи для забезпечення 
належного функціонування мережі закладів загальної середньої освіти 
області (далі – ЗЗСО), в якій налічується 712 ЗЗСО (у 2016/2017 н.р. – 720), з 
них 681 ЗЗСО комунальної форми власності, 23 приватних ЗЗСО, 7 вечірніх 
ЗЗСО та 1 ЗЗСО Міністерства охорони здоров’я.  

У 2017 році видано 32 ліцензії 26 закладам освіти на провадження 
освітньої діяльності (на 11 закладів освіти більше, ніж у 2016 році), кількість 
закладів дошкільної освіти – 22,  закладів загальної середньої освіти – 10, з 
них у складі НВК  6 закладів освіти (у 2016 році – 5 закладів). Це дало змогу 
створити 1380 місць  (у 2016 році – 760 місць) для дітей дошкільного віку та 
2716 місць (у 2016 році – 1801 місце) для дітей шкільного віку. 

В області функціонує 34 опорних ЗЗСО та 39 їх філій, де навчаються 
10719 учнів. До опорних ЗЗСО з 39 філій та 93 населених пунктів, в яких 
заклади освіти відсутні або були оптимізовані, підвозиться 3032 учні. У 2017 
році створено 11 опорних ЗЗСО. У 2017/2018 н.р. кількість учнів, які 
навчаються в опорних ЗЗСО, зросла на 4 421 особу (70%). Кількість учнів, які 
підвозяться до ЗЗСО, збільшилася  на 1249 осіб, або на 71 відсоток. 
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Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти складає 29 
закладів, де навчається 8390 осіб за 12 напрямами економічної діяльності з 82 
професій. 

Упродовж 2017 року підготовлено 5165 кваліфікованих робітників, з 
них робітничу кваліфікацію за кошти бюджету здобули 3675 осіб, за кошти 
юридичних і фізичних осіб – 1490 (29%) осіб. У 2017 році 77 % випускників 
здобули робітничу кваліфікацію з двох і більше робітничих професій. 

На базі закладів професійно-технічної освіти створено і функціонує 5 
сучасних навчально-практичних центрів, з них 2  створено у 2017 році (на 
базі Броварського професійного ліцею (за професією «маляр») та 
Тетіївського професійно-технічного училища («швачка; кравець, закрійник»). 

 

З метою створення умов для формування здорового населення в 
області у 2017 році реалізовувалися заходи Київської обласної програми 
розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 
роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 19.05.2017 № 291-14-VII. 
Відповідно до завдань вищезазначеної програми відремонтовано 405 
спортивних  майданчиків та спортивних залів, побудовано 40 об’єктів, у тому 
числі 10 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям та тренажерним 
обладнанням за рахунок кооперації коштів обласного та місцевих бюджетів.  

Проведено поточний ремонт покриття велосипедної траси у Києво-
Святошинському районі Київської області (с.Чабани) та розроблено 
проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї траси. 

Загальний обсяг фінансування робіт з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту спортивних споруд області протягом 2017 року 
становив 17,0 млн.грн при запланованих 36,0 млн грн (рівень виконання – 
47,2 відсотка). 

Незважаючи на обмежені обсяги фінансування, протягом 2017 року в 
області медичними закладами регіону вжиті необхідні заходи щодо 
забезпечення профілактики захворюваності населення, надання якісних 
медичних послуг, забезпечення закладів охорони здоров'я необхідними 
засобами лікування та діагностики захворювань, розвитку системи первинної 
медицини на сільських територіях, підвищення кваліфікації спеціалістів 
медичної галузі області. 

Зважаючи на стратегічні завдання реформування галузі охорони 
здоров’я, визначені Урядом, в Київській області створено 4 госпітальні 
округи: Білоцерківський (12 учасників), Бородянський (7 учасників), 
Васильківський (8 учасників) і Лівобережний (11 учасників). В липні 2017 
року створені Госпітальні Ради цих округів. Госпітальними радами 
готуються пропозиції з визначення у кожному госпітальному окрузі 
багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ) І та ІІ рівнів. 

Загальна кількість закладів охорони здоров`я Київської області 
становить 141 заклад, серед яких: 64 лікарняні заклади, 33 амбулаторно-
поліклінічних закладів (295 амбулаторії та 618 ФАПів є структурними 
підрозділами центрів первинної медико-санітарної допомоги та інших 
закладів).  
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Станом на 01.01.2018 мережа закладів сімейної медицини представлена 
295 амбулаторіями при центрах первинної медико-санітарної допомоги 
(ПМСД), що на 3 заклади більше, ніж на відповідну дату 2017 року (створено 
3 медичні амбулаторії в Обухівському медичному центрі ПМСД). Крім 
цього, у Білоцерківському центрі ПМСД відкрито 9 амбулаторій, що не 
мають статусу загальної практики сімейної медицини (всього 304 
амбулаторії). 

За результатами проведеного аналізу в Київській області є потреба в 
будівництві 57 нових медичних амбулаторій. У сільській місцевості 
необхідно побудувати 47 нових медичних амбулаторій, 16 сільських 
медамбулаторій потребують реконструкції, 5 – капітального ремонту. 

Протягом 2017 року продовжено роботу щодо зміцнення матеріально-
технічної бази лікувальних закладів області. Відкрито 6 пунктів постійного 
базування екстреної медичної допомоги (м. Ірпінь, м.Вишневе, с Велика 
Димерка та Літки Броварського району, с.Мирне Бориспільського району). 
Розпочали роботу 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 
(Броварському, Васильківському районах та м. Славутич). 

На розвиток сільської медицини Київської області у грудні 2017 року 
спрямована державна субвенція у розмірі 200,5 млн гривень. 

Впроваджено Урядову програму «Доступні ліки», яка передбачає на 
амбулаторному етапі лікування осіб, які страждають на серцево-судинні 
захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, відшкодування 
вартості лікарських засобів за рахунок видатків субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам. У вказаній програмі задіяні 25 районів та 2 
міста обласного значення Київщини. Визначено 33 розпорядники коштів 
субвенції – 29 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 3 міські 
лікарні (м. Ірпінь, Березань та Ржищів) та міська поліклініка м. Буча. 

На вказану Програму в 2017 році передбачено кошти субвенції 
загального фонду на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань в сумі 22,2 млн грн, які затверджені сесією 
Київської обласної ради 26 грудня 2016 року. 

В рамках виконання Київської обласної програми «Здоров’я» на 2017 
рік (затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 309-14-
VII) у 2017 році реалізовано заходів на загальну суму 30,9 млн гривень. За 
рахунок вказаних коштів забезпечено медичний супровід населення 
Київської області, що хворіє хворобами нирок, у тому числі потребуючих 
замісної ниркової терапії та трансплантації нирок, хворобами системи крові 
(у тому числі гемофілією), генетично детермінованими хворобами (у тому 
числі фенілкетонурія), хворобами органів зору, орфанними (рідкісними) 
хворобами, а також забезпечення засобами догляду інвалідів.  

В рамках 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, зміни від 
21.06.2012 №370-19-VІ) у 2017 році на посаду лікаря до закладів охорони 
здоров’я області працевлаштований 21 випускник Національного медичного 
університету ім. О.О.Богомольця. 
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У рамках реалізації заходів щодо соціокультурного розвитку 
здійснювалась робота, спрямована на збереження національно-культурної 
спадщини, забезпечення розвитку мережі закладів культури та покращення їх 
матеріально-технічної бази, а також створення сприятливих умов для 
всебічного задоволення культурних потреб населення. 

Протягом 2017 року в області вжито заходів щодо збереження 
основної мережі закладів культури: 836 клубних закладів, 877 бібліотек, 60 
шкіл естетичного виховання, 41 державного музею, 2 парків культури та 
відпочинку, 2 центрів культури і дозвілля, коледжу культури і мистецтв, 
курсів підвищення кваліфікації працівників культури, обласного центру 
народної творчості та культурно-освітньої роботи, центру охорони і наукових 
досліджень пам’яток культурної спадщини. Професійне мистецтво 
представлене Київським академічним обласним музично-драматичним 
театром iм.П.К.Саксаганського, Будинком органної та камерної музики, 
симфонічним оркестром "Академія". 

Відповідно до основних пріоритетів розвитку культури в області 
реаіізуються заходи, передбачені Програмою підтримки і розвитку 
театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2018 роки 
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 128-05-VІІ) 
та Програмою розвитку творчого потенціалу та культурного простору 
Київської області на 2017-2019 роки (затверджена рішенням Київської 
обласної ради від 19.05.2017 № 315-14-VII)  

За рахунок коштів місцевих бюджетів забезпечено проведення 
ремонтів приміщень закладів культури, зокрема проведено: поточні ремонти 
у 367 приміщеннях на загальну суму 17,5 млн. грн., капітальні ремонти у 73 
приміщеннях на загальну суму 35,9 млн. гривень. 

З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури 
області, зокрема на: ремонт, придбання звукового та світлового обладнання, 
на поповнення бібліотечних фондів, придбання музичних інструментів, 
меблів, оргтехніки, сценічних костюмів витрачено 6,5 млн гривень. 

В клубних закладах – головних осередках розвитку аматорського 
мистецтва та народної творчості – забезпечено умови для функціонування 
4611 художніх колективів та любительських об’єднань, з них 2169 – для 
дітей.  Протягом 2017 року в клубних закладах пройшло понад 46 тис. 
культурно- освітніх та розважальних заходів, відвідувачами яких були понад 
3,1 млн. осіб. 

Незважаючи на обмежені обсяги фінансування забезпечені умови 
функціонування 41 музею Київщини, з яких 2 заповідника і 6 музеїв 
обласного підпорядкування. У 2017 році їх відвідали понад 387 тис. осіб, 
кількість предметів основного фонду зросла майже на 9 тисяч, до 377 тис. 
одиниць обліку, проведено 10,8 тис. екскурсій, організовано 786 виставок.  

Велика увага в області приділялася проведенню культурно-мистецьких 
та просвітницьких заходів різних рівнів. Так, з нагоди 85-річчя утворення 
Київської області. 24 вересня 2017 року у м.Ірпінь відбулися обласні урочисті 
заходи «Благословенна Київщина моя», учасниками якого були провідні 
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фольклорні колективи області, майстри народної творчості Київщини, 
учасники Всеукраїнського фестивалю «Яскраві діти України». 

Протягом 2017 року в районах та містах області проходили регіональні 
тури культурно-мистецької акції "Київщина - колиска моєї душі", 
Міжнародний фестиваль дитячої творчості,  обласний фестиваль-конкурс 
дитячої творчості «Дебют», ІІІ-ій відкритий молодіжний фестиваль-конкурс 
сучасної патріотичної пісні «Шамраївські зорі», Обласний фестиваль 
бандурного та кобзарського мистецтва «Бандура – душа», Обласний 
фестиваль авторської поезії та пісні «Малишкові стежки», Гала – концерт 
лауреатів Х огляду - конкурсу хорових колективів ім. Кирила Стеценка 
(м.Біла Церква), Фольклорно-етнографічний фестиваль «Ржищівський вінок» 
(м. Ржищів), обласний захід відзначення Дня Святого Миколая в 
Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 
(м.Переяслав-Хмельницький) та інші заходи.  

 

З метою надання якісних послуг транспорту в області здійснювались 
заходи щодо оновлення рухомого складу та збільшення обсягів проведення 
реконструкції та ремонту існуючих автошляхів. Діюча мережа автобусних 
маршрутів області включає 170 приміських автобусних маршрутів загального 
користування та 343 міжміські автобусні маршрути. Перевезення пасажирів 
здійснюють майже 2,5 тис. автобусів 94 приватних перевізника. 

Послугами пасажирського транспорту за 2017 рік скористалися 
95,5 млн. пасажирів (на 2,3% більше у порівнянні з 2016 роком), з них 
автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-
підприємцями) - 86,7 млн пасажирів (на 9,0% менше прогнозного показника). 
Пасажирооборот становив 3102,1 млн пас. км, або 116,4% до обсягів 2016 
року. 

Розроблена та затверджена розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 27.06.2017 № 346 маршрутна мережа приміських та 
міжміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять 
за межі території Київської області, у тому числі тих, які проходять від міста 
Києва до населених пунктів Київської області. Це дало можливість 
систематизувати та поставити на обік всі автобусні маршрути Київської 
області. 

З метою забезпечення оптимізації існуючої маршрутної мережі, 
розміщення зупинок, пересадочних вузлів громадського транспорту для 
підвищення комфорту та ефективності послуг і безпеки перевезень 
розроблено обласну цільову програму «Смарт транспорт Київщини 
(Інтелектуальна транспортна система) на 2017 - 2018 роки» (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 314-14-VIІ), яка 
передбачає розробку мультимодальної транспортної моделі та створення 
єдиного диспетчерського центру Київської області. Відповідно до завдань 
цієї Програми у 2017 році проведено роботу щодо впровадження програмно-
технічного комплексу з просторового моніторингу транспортних засобів, 
який оперує на маршрутах по Київській області. 
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З метою розвитку інфраструктури автомобільних доріг області у 2017 
році виконано та профінансовано робіт на суму 551,0 млн грн (у 2016 році – 
451,5 млн грн), зокрема, поточний середній ремонт – 28,0 млн грн, поточний 
дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг – 551,0 млн грн (у 
2016 році – 451,5 млн гривень). 

На здійснення заходів у рамках проведення експерименту з розвитку 
автомобільних доріг загального користування було реалізовано 163 заходи із 
капітального, поточного та середнього ремонту доріг на суму 835,9 млн грн, з 
яких капітальний ремонт доріг виконано на суму 109,2 млн грн, поточний та 
середній ремонт доріг – на суму 726,7 млн гривень. 

У зв’язку з набранням чинності 01 січня 2018 року Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи 
управління автомобільними дорогами загального користування» щодо 
децентралізації автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення відповідно до розпорядження Київської обласної державної 
адміністрації від 10 листопада 2017 року №573 «Про передачу     
автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери 
управління Київської обласної державної адміністрації» з балансу Служби 
автомобільних доріг у Київській області на баланс Київської 
облдержадміністрації прийнято 6375,5 км доріг.  

Протягом 2017 року тривала робота з виготовлення проектно-
кошторисної документації для будівництва великої кільцевої автомобільної 
дороги навколо м. Києва (ВКАД). Рівень готовності виготовлення вказаної 
документації  на кінець 2017 року складає майже 95 відсотків. 

 
Протягом 2017 року в області вживалися необхідні заходи для 

надання населенню якісних житлово-комунальних послуг та, 
забезпеченн житлом. Підприємствами житлово-комунальної галузі протягом 
звітного періоду відповідно до укладених договорів усім категоріям 
споживачів надано житлово-комунальних послуг на суму 2957,6 млн грн (на 
41,3% більше, ніж у 2016 році), сплачено 2931,0 млн грн, що складає 99,1% (у 
2016 році – 108,3 відсотка).  

Протягом 2017 року виконано робіт з капітального ремонту житлового 
фонду за рахунок місцевих бюджетів на суму 35,9 млн грн, що становить 
83% від обсягів фінансування, передбачених місцевими бюджетами (у 
2016 році було освоєно 31,3 млн грн, що становило 87% від запланованого). 

В області продовжується робота щодо стимулювання створення 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 01.01.2018 в 
області працює 83 приватних підприємства на ринку управління 
багатоквартирними будинками. Активна робота із співвласниками 
багатоквартирних житлових будинків, які не виявили бажання створити 
ОСББ з укладання договорів на обслуговування з управляючими компаніями, 
ведеться у містах Біла Церква, Бориспіль, Буча, Богуслав, Ірпінь, Обухів та у 
населених пунктах Києво-Святошинського району. Кількість 
багатоквартирних житлових будинків, співвласниками яких визначено 
управителя, становить 1730 одиниць. 
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У місцевих засобах масової інформації постійно проводиться 
роз'яснювальна робота щодо переваг створення ОСББ. Органами місцевого 
самоврядування розповсюджуються пам’ятки, проводяться збори з 
мешканцями багатоквартирних житлових будинків.  

Станом на 01.01.2018 створено 837 таких об’єднань, з яких за 2017 рік – 
23 одиниці. Програмою передбачалося створити 400 вищевказаних об`єднань. 

В області діє ряд програм для забезпечення громадян житлом. 
Протягом 2017 року вживалися заходи щодо виконання Київської обласної 
програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» 
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 28.07.2005 № 269-25-ІV), 
яка дає можливість вирішити одну з найважливіших і найбільш гострих 
проблем – забезпечення населення житлом у сільській місцевості. За 2017 рік 
на виконання заходів цієї програми з державного бюджету надійшло коштів у 
сумі 2,3 млн грн або 100 % від запланованого обсягу фінансування. За 
рахунок вказаних коштів профінансовано 78 кредитних угод: на будівництво 
та добудову – 46, на купівлю – 31, на підведення інженерних мереж – 1 угод. 

 

З метою створення умов для зміцнення зв’язків між районами та 
громадами в області особлива увага приділяється розвитку туризму. 
Туристична галузь Київщини представлена майже 6 тис. пам’яток історико-
культурної спадщини, основою якої є 2010 пам’яток археології, 
1164 пам'ятки історії, 164 пам'ятки архітектури, більшість з яких є 
культовими спорудами XVI-XIX століть. Протягом 2017 року вживалися 
заходи щодо ефективного використання туристичного потенціалу області, 
збереження пам’яток історико-культурної спадщини. 

Серед найбільш відвідуваних туристами обласних музейних закладів 
області у 2017 році були Національний історико-етнографічний заповідник 
"Переяслав" (м.Переяслав-Хмельницький) з музейним комплексом з 24 
музеїв, у тому числі під відкритим небом, Вишгородський історико-
культурний заповідник (м.Вишгород), обласний археологічний музей 
Трипільської культури (с.Трипілля), Яготинський історичний музей, що 
включає музей-садибу народної художниці Катерини Білокур та ціла низка 
інших музеїв. 

Незважаючи на обмежені реальні доходи населення кількість 
розміщених осіб у 176 об’єктах колективного розміщення області (готелі, 
мотелі, хостели, туристські бази та ін.) у 2017 році складе 305,0 тис. осіб, що 
на 3,5% більше, ніж у 2016 році.  

Суттєве збільшилось відвідування туристами міст Чорнобиль та 
Прип’ять. За попередніми даними, у 2017 році у порівнянні з 2016 роком 
кількість відвідувань збільшиться у 1,5 рази та складе майже 50 тис. осіб. 
Серед відвідувачів дві третини становлять іноземні туристи, одну третину – 
внутрішні туристи (україніці). У 2017 році було проведено інфотур для 30 
французьких туристичних операторів, під час якого було презентовано 
найвідоміший техногенний об’єкт "Чорнобильська АЕС" з метою збільшення 
туристичного потоку між Україною та західноєвропейськими країнами. 



 30 

У червні 2017 року Переяслав-Хмельницький район прийняв учасників 
Всеукраїнського туру "Вишиваний Шлях" – дивовижної подорожі 
туристичними місцями України від Ужгорода до Слав’янська. У цьому ж 
районі започатковано щорічний "Селфі Веломарафон 1187".  

Туристичний потенціал Київської області було презентовано на 
міжнародному туристичному тижні, що відбувся у м.Одеса, на запорізькому 
фестивалі "Zaporizhia happy place" у м.Запоріжжя, на виставці "Харківщина: 
туристичні відкриття", що відбулася у м.Харків.  

Крім цього, Київську область було представлено на міжнародному 
туристичному форумі "Харків: партнерство в туризмі" та на презентації 
туристичного порталу "Zruchno.Travel", що організувала "Асоціація індустрії 
гостинності України". Для презентації туристичного потенціалу області 
організовано функціонування стенду на виставці UITT-2017 "Україна – 
подорожі та туризм" та "Україна UITМ – 2017". 

Розвитку зв’язків між районами та громадянами сприяє також 
проведення загальнообласних змагань. Протягом 2017 року було проведено 
фінальні обласні змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл з шкільного 
багатоборства, "Старти надій", "Стартують усі", з футболу: на приз клубу 
"Шкіряний м’яч", фестиваль "Футбольні надії Київщини", першість області з 
футболу "Дитяча ліга". Всього у звітному періоді проведено більше 1,5 
тисячі спортивно-масових заходів, в яких взяли участь понад 68,0 тис. 
учнівської молоді. 

Завершено спартакіаду Київської області «Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова  нація» для мешканців сільський територій 
Київщини, у змаганнях  з 13 видів спорту взяли участь 67 тис. учасників. 

 
Основними проблемами у реалізації протягом 2017 року плану роботи 

з виконання у 2015-2017 роках завдань Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року у Київській області є наступні: 

1. Обмежені інвестиційні можливості бюджетів усіх рівнів, погіршення 
фінансових можливостей підприємств, приватних вітчизняних та іноземних 
інвесторів значно уповільнюють реалізацію проектів, спрямованих на 
розв’язання актуальних проблем Київщини. 

2. Відсутність затвердженої в установленому порядку проектно-
кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт об’єктів соціально-гуманітарної сфери та житлово-комунального 
господарства негативно впливає на терміни реалізації окремих інвестиційних 
проектів. 

3. Відсутність фахівців з розробки проектів державно-приватного 
партнерства, а також недосконалість чинного законодавства, зокрема в 
частині відповідальності держави за своїми зобов’язанями, гальмує 
вирішення проблемних питань у житлово-комунальному господарстві  та 
дорожньому господарстві на основі використання механізмів державно-
приватного партнерства. 



Додаток 1

тих, що діють з 
початку виконання 

завдання

тих, що 
затверджені у 
звітному періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

прогнозо-ване 
значення 
індикатора

фактичне значення 
індикатора

відхилення 
(+/-)

Розроблення інвестиційних програм 
(проектів) регіонального розвитку на основі 
планів заходів з реалізації регіональних 
стратегій розвитку на 2015—2017 роки 

2015-2020 роки Київська обласна 
програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки (зі 
змінами в редакції 
рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 №349-15-
VII)

531,4 160,5 541,9 110,2 кількість проектів 
регіонального 
розвитку, 
затверджених 
державною комісією 
при Мінрегіоні, од.

19 8 -11 42,1% Обмежені обсяги 
фінансування

Забезпечення під час розроблення та внесення змін до 
державних цільових програм та галузевих програм 
спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених 
Державною стратегією регіонального розвитку на період 
до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (далі — 
Стратегія)

2015-2020 роки кількість державних 
цільових програм, 
заходи яких 
реалізуються у 
Київській області

5 програм на суму 
103,4 млн.грн. 

(згідно бюджетних 
запитів, 

направлених 
центральним 
органам 

виконавчої влади - 
головним 

розпорядникам 
бюджетних 
коштів)

7 програм на суму  50,8 
млн.грн.

2 Виконано Обмежені обсяги 
фінансування державних 
цільових програм

2. Фінансування програм 
(проектів) регіонального 
розвитку за рахунок коштів 
державного фонду 
регіонального розвитку

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 
забезпечення визначення переліку технічних завдань на 
інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на 
конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення 
оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і 
проектів, за результатами реалізації яких забезпечується 
підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, 
у тому числі створення додаткових постійних робочих 
місць, збільшення частки інноваційної продукції у 
загальному обсязі промислової продукції регіону, 
підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- 
та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів 
життя населення 

2015-2020 роки кількість семінарів, 
тренінгів, засідань 
обласної конкурсної 
комісії з відбору 
проектів 
регіонального 
розвитку, од.

семінарів – 2,       
тренінгів – 1,         

засідань комісії – 2

семінарів – 2,       
тренінгів – 1,         

засідань комісії – 2

0 Виконано Не вистачає тренерів-
консультантів з розробки 
проектів регіонального 
розвитку для надання 
кваліфікованої практичної 
допомоги розробникам 
проектів

3. Фінансування програм 
(проектів) регіонального 
розвитку за рахунок коштів 
секторальної бюджетної 
підтримки ЄС

Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, 
розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема 
програм регіонального розвитку, схвалених постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821

2015-2020 роки розроблені та подані 
до Мінрегіону 
проекти, од.

19 19 0 Виконано Обмежені обсяги 
фінансування на реалізацію 
проектів за рахунок коштів 
ДФРР

4. Розширення фінансування 
програм (проектів) 
регіонального розвитку 
через механізм державно-
приватного партнерства

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і 
консультаційної роботи з підготовки проектів державно-
приватного партнерства у регіонах, здійснення 
популяризації механізму державно-приватного 
партнерства, зокрема засідань за круглим столом, 
конференцій за участю представників бізнесу

2015-2020 роки збільшена щороку 
кількість проектів 
державно-приватного 
партнерства у 
регіонах

1 1 0 Виконано Не вистачає тренерів-
консультантів з розробки 
проектів державно-приватного 
партнерства для надання 
кваліфікованої практичної 
допомоги розробникам  
проектів

Звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року у Київській області за 2017 рік

1.Удосконалення механізму 
планування регіонального 

розвитку

Найменування 
завдання Стратегії

Найменування заходу

Дата початку/ 
завершення 
здійснення 
заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання 

завдання (з поясненням 
причини їх виникнення 

та зазначенням 
механізму вирішення)

 назва, дата та номер рішення про 
реалізацію програми (проекту) 
регіонального розвитку, що 
реалізується в рамках заходу 

Стан виконання 
завдання (з 
порівняльною 

оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)

фактично профінансований 
обсяг коштів за програмою 

(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується 
в рамках заходу, млн грн

Індикатори результативності виконання завдання

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується в 
рамках заходу, млн грн

Sergii Shepeliev




Розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час 
реалізації Державної цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування 
на 2013—2018 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний 
вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817);

2015-2020 роки План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2015 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області,                                                                                                             
План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2016 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області 

План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2017 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області

1371,4 456,4 1065,2 456,4 щільність 
автомобільних доріг 
загального 
користування з 
твердим покриттям 
державного та 
місцевого значення 
вищої категорії (I та 
II категорії) — 
кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів 
території

311 311 0 Виконано Висока вартість будівництва та 
реконструкції автодоріг не 
дозволяє спрямувати кошти на 
вказані цілі, тому вони 
використовуються лише на 
поточний ремонт автодоріг

Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного 
та соціального розвитку;

2015-2020 роки демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (міська 
місцевість), проміле

422,6 424,8 2,2 х Обмежені можливості міських 
бюджетів стримують 
фінансування реалізації 
інвестиційних проектів, 
зокрема на засадах державно-
приватного партнерства

поліпшення транспортної доступності в межах Київської 
області, у тому числі під час реалізації: Державної 
цільової економічної програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування на 2013—2018 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2013 р.№ 696 (Офіційний вісник України, 2013 
р., № 76, ст. 2817);

2015-2020 роки План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2015 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області,                                                                                                             
План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2016 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області 

План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2017 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області

1371,4 456,4 1065,2 456,4 щільність 
автомобільних доріг 
загального 
користування з 
твердим покриттям 
державного та 
місцевого значення 
вищої категорії (I та 
II категорії) — 
кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів 
території

311 311 0 Виконано Висока вартість будівництва та 
реконструкції автодоріг не 
дозволяє спрямувати кошти на 
вказані цілі, тому вони 
використовуються лише на 
поточний ремонт автодоріг

розвиток сільської місцевості, у тому числі під час 
реалізації: Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 
року; Державної цільової економічної програми розвитку 
рибного господарства на 2012-2016 рр, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 р. № 1245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 
95, ст. 3455); Державної цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування 
на 2013-2018 рр, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний 
вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817); галузевої 
програми “Стандартизація та технічне регулювання у 
сфері житлово-комунального господарства на 
2009—2020 роки”;

2015-2020 роки Обласна цільова 
програма 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)

1434,2 209,8 68,7 5,3 демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (сільська 
місцевість), проміле

541,8 543,4 1,6 х Обмежені інвестиційні 
ресурси, які спрямовуються на 
розвиток інфраструктури у 
сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських 
територій

розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час 
реалізації Державної цільової соціальної програми 
підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1311);

2015-2020 роки Обласна комплексна 
Програма підтримки 
сім'ї та забезпечення 
прав дітей "Назустріч 
дітям до 2017 року" 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
28.11.2013 №725-35-
VІ)

211,9 61,6 156 43,4 чисельність 
зайнятого населення 
(віком 15-70 років), 
тис. осіб                                
рівень охоплення 
дітей позашкільною 
освітою, %

739,1 *                                        
72,9%

736,3 *                                        
73,2%

                                      
х

99,6%                                                          
х                                                                       

підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 
спроможності регіонів, у тому числі під час реалізації 
Державної цільової науково-технічної програми 
розроблення і створення сенсорних наукоємних 
продуктів на 2008—2017 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395 
(Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3440; 2013 
р., № 52, ст. 1885);

2015-2020 роки Програма залучення 
інвестицій та 
поліпшення 
інвестиційного клімату 
в Київській області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
07.06.2016 №141-05-
VII)

283,4 103,6 0,1 0,1 частка капітальних 
інвестицій у 
промисловість до їх 
загального обсягу, %                                                        
обсяг прямих 
іноземних інвестицій 
у розрахунку на одну 
особу, доларів США

33,6%                     
920,6 дол.США*

33,9%                      921,3  
дол.США*

х                                 
0,7 дол. США

х                                                          
100,1%

Погіршення фінансового стану 
підприємств та обмежені 
можливості бюджетів всіх 
рівнів приватних та іноземних 
інвесторів не дозволяє 
збільшити у значних 
обсягахнеобхідні кошти на 
розвиток інноваційної 
діяльності

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, 
галузевих та бюджетних 

програм



розвиток підприємницького середовища та конкуренції 
на регіональних товарних ринках, у тому числі під час 
реалізації галузевої програми реконструкції 
гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів 
гідроенергетики на період до 2020 року;

2015-2020 роки Програма розвитку 
малого і середнього 
підприємництва у 
Київській області на 
2015-2016 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
23.06.2015 №954-49-
VІ)

36,3 18,1 24,5 8,9 частка малих та 
середніх підприємств 
у загальному обсязі 
реалізованої 
продукції (товарів, 
послуг),%                           
кількість найманих 
працівників на малих 
та середніх 
підприємствах, 
тис.осіб

52,8%                              
213,7 тис. осіб                   

57,1%                          
226,1 тис. осіб                   

х                          
12,4 тис.осіб                   

х                                                        
105,8%

раціональне використання природно-ресурсного 
потенціалу, збереження культурної спадщини та 
найцінніших природних територій;

2015-2020 роки Програма «Охорона 
довкілля та 
раціональне 
використання 
природних ресурсів 
Київської області на 
період до 2016 року» 
(Рішення Київської 
обласної  ради від 
28.12.2011 №249-14-
VI) 

Регіональна програма 
розвитку природно-
заповідного фонду 
Київської області 
"Київщина заповідна" 
на 2017-2020 роки" 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 
№300-14-VII)

3,7 2 2,2 1,9 загальна площа 
природно-заповідного 
фонду,  тис.га

169,6 290,7 121,1 171,4% Відсутні

розвиток транскордонного співробітництва 2015-2020 роки експорт товарів у 
розрахунку на одну 
особу, дол.США

1001,5 дол.США 1002,4 дол.США 0,9 дол.США 100,1%

диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 
рівня енергоефективності в регіонах, у тому числі під час 
реалізації галузевої програми енергоефективності та 
енергозбереження на період до 2017 року;

2015-2020 роки Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
період 2015-2016 року 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
30.04.2015 №923-48-VI 
(зі змінами)

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №313-14-
VII )

589,8 305,3 383,8 133,6 зниження обсягів 
споживання 
природного газу 
всіма категоріями 
споживачів, %

6,2% 4,4% х х                                                         

захист національних інтересів та недопущення 
порушення конституційних прав громадян України на 
тимчасово окупованій території України;

2015-2020 роки кільість осіб, які 
переміщені з 
тимчасово 
окупованої території 
України та районів 
проведення 
антитерористичної 
операції, тис.осіб

59,4 61,5 2,1 103,5%

 узгодженість політики стимулювання розвитку “точок 
зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та 
депресивних територій, у тому числі під час реалізації 
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року;

2015-2020 роки наявний дохід у 
розрахунку на одну 
особу, тис.грн.                                             
обсяг капітальних 
інвестицій на 1 особу, 
тис. грн.

31,3 тис.грн.**                   
17,9 тис.грн.

38,7 тис.грн.**                   
18,0 тис.грн.

7,4 тис.грн.                          
0,1 тис.грн.

123,6%                                                         
100,6%

створення умов для продуктивної праці населення; 2015-2020 роки Програма зайнятості 
населення Київської 
області на 2013-2017 
роки (Рішення 
Київської обласної 
ради 
від 16.05.2013 
№ 596-32-VI)

33,6 8,3 23,3 5,1 рівень безробіття за 
методологією 
Міжнародної 
організації праці, %                
чисельність 
зайнятого населення 
(віком 15-70 років), 
тис. осіб

6,5% *                                
739,1 *

6,4%*                            
736,3 *

х                            -
1,2 тис.осіб

 х                                                              
99,6%

створення умов для розв’язання нагальних проблем 
переселенців;

2015-2020 роки адресна допомога 
внутрішньо 
переміщеним особам, 
які опинились в 
складних життєвих 
обставинах, млн.грн.                 

16,4 18 1,6 109,7% Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів задля  
створення умов для 
розв’язання нагальних 
проблем переселенців, 
зокрема для будівництва житла

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, 
галузевих та бюджетних 

програм



підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у 
тому числі під час реалізації: Загальнодержавної 
цільової програми “Питна вода України” на 2011—2020 
роки; плану заходів на 2013—2016 роки щодо реалізації 
Стратегії реформування системи надання соціальних 
послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 962);

2015-2020 роки Програма забезпечення 
населення Київської 
області якісною питною 
водою в достатній 
кількості на 2011 -
2020 роки (Рішення 
Київської обласної 
ради від 24.03.2011
№061-05-VІ (зі 
змінами)

Програма «Питна 
вода Київщини на 
2017-2020 роки» 
(Рішення  Київської 
обласної ради від 19 
травня 2017 року № 
312-14-VII)

220,5 122,8 79,8 61,2 демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (сільська 
місцевість), проміле

541,8 543,4 х х Обмежені інвестиційні 
ресурси, які спрямовуються на 
розвиток інфраструктури у 
сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських 
територій

 модернізація системи освіти; 2015-2020 роки Обласна програма 
"Шкільний автобус" на 
2015-2017 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
23.06.2015 №970-49-
VI),                              
Обласна програма 
розвитку системи 
освіти Київської 
області на 2016-2018 
роки (Рішення  
Київської обласної 
ради
від 07.06.2016           № 
127-05-VII)

321,0 104,6 259,2 118,9 створення 
додаткових місць у 
ДНЗ, місць

3005 3280 275 109,1% Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів, на 
модернізацію закладів освіти, 
зокрема на впровадження 
новітніх технологій у 
навчальний процес

створення умов для формування здорового населення, у 
тому числі під час реалізації: Загальнодержавної 
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки; галузевої програми 
стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року

2015-2020 роки Київська обласна 
Програма “Здоров’я” 
на 2016 рік (Рішення 
Київської обласної 
ради від 07.06.2016 
№126-05-VII)

Київська обласна 
програма "Здоров'я" 
на 2017 рік (Рішення 
Київської обласної 
ради від 19.05.2017 
№309-14-VII)

149,8 39,8 133,4 30,9 кількість амбулаторій 
загальної практики 
сімейної медицини, 
од.

302 304 2 100,7% За результатами проведеного 
аналізу в Київській області є 
потреба в будівництві 57 нових 
медичних амбулаторій. У 
сільській місцевості необхідно 
побудувати 47 нових медичних 
амбулаторій, 16 сільських 
медамбулаторій потребують 
реконструкції, 5 – капітального 
ремонту.

соціокультурний розвиток; 2015-2020 роки Програма розвитку 
творчого потенціалу 
та культурного 
простору Київської 
області на 2017-2019 
роки (Рішення 
Київської обласної 
ради від 19.05.2017 
№ 315-14-VII)

3,0 3,0 0 0 кількість відвідувань 
музейних закладів 
області, тис. осіб                              
чисельність учнів 
шкіл естетичного 
виховання, тис.осіб

385 тис. осіб                          
17,3 тис.осіб

387,0 тис. осіб                          
18,5 тис.осіб

2 тис. осіб                                           
1,2 тис. осіб

100,5%                                                         
106,9%

Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів, на 
розвиток музейної справи та 
шкіл естетичного виховання

надання якісних послуг транспорту та зв’язку, у тому 
числі під час реалізації Державної цільової програми 
розвитку міського електротранспорту на період до 2017 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2006 р. № 1855 (Офіційний вісник 
України, 2007 р., № 1, ст. 41; 2013 р., № 68, ст. 2466);

2015-2020 роки Обласна цільова 
програма „Смарт 
транспорт Київщини 
(Інтелектуальна 
транспортна система) 
на 2017 – 2018 роки” 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 № 314-14-
VIІ). 

2,0 2,0 1,2 1,2 обсяг пасажирських 
перевезень 
автомобільним 
транспортом, 
млн.осіб                             
обсяг вантажних 
перевезень 
автомобільним 
транспортом, 
млн.тонн

88,2 млн.осіб                     
6,4 млн.тонн

86,7 млн.осіб                     
6,9 млн.тонн

1,5 млн. осіб       
0,5 млн.тонн                      

98,3%                                                         
111,1%

Обмежені інвестиційні 
можливості підприємств 
транспорту для оновлення 
рухомого складу

надання якісних житлово-комунальних послуг, 
забезпечення житлом, у тому числі під час реалізації: 
Загальнодержавної цільової програми “Питна вода 
України” на 2011—2020 роки; Державної цільової 
соціально-економічної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2010—2017 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 92, ст. 3108); Державної програми 
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник України, 
2012 р., № 81, ст. 3261); галузевої програми 
“Стандартизація та технічне регулювання у сфері 
житлово-комунального господарства на 2009-2020 
роки”;

2015-2020 роки Програма будівництва 
доступного житла  у 
Київській області на 
2010-2017 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради 
від 21.10.2010 №843-35-
V)

944,3 183,2 203,5 0 обсяг введеного в 
експлуатацію житла, 
тис.кв.м                                                        
обладнання 
житлового фонду 
водопроводом, %

1780 тис.кв.м *                               
63,0%

1825 тис.кв.м *               
64,0%               

45 тис.кв.м                                           
х

102,5%                                                         
х

Обмежені інвестиційні ресурси 
для оновлення інфраструктури 
та технічного переоснащення 
обєктів житлово-комунального 
господарства

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, 
галузевих та бюджетних 

програм



Додаток 1

тих, що діють з 
початку виконання 

завдання

тих, що 
затверджені у 
звітному періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

прогнозо-ване 
значення 
індикатора

фактичне значення 
індикатора

відхилення 
(+/-)

Розроблення інвестиційних програм 
(проектів) регіонального розвитку на основі 
планів заходів з реалізації регіональних 
стратегій розвитку на 2015—2017 роки 

2015-2020 роки Київська обласна 
програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки (зі 
змінами в редакції 
рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 №349-15-
VII)

531,4 160,5 541,9 110,2 кількість проектів 
регіонального 
розвитку, 
затверджених 
державною комісією 
при Мінрегіоні, од.

19 8 -11 42,1% Обмежені обсяги 
фінансування

Забезпечення під час розроблення та внесення змін до 
державних цільових програм та галузевих програм 
спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених 
Державною стратегією регіонального розвитку на період 
до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (далі — 
Стратегія)

2015-2020 роки кількість державних 
цільових програм, 
заходи яких 
реалізуються у 
Київській області

5 програм на суму 
103,4 млн.грн. 

(згідно бюджетних 
запитів, 

направлених 
центральним 
органам 

виконавчої влади - 
головним 

розпорядникам 
бюджетних 
коштів)

7 програм на суму  50,8 
млн.грн.

2 Виконано Обмежені обсяги 
фінансування державних 
цільових програм

2. Фінансування програм 
(проектів) регіонального 
розвитку за рахунок коштів 
державного фонду 
регіонального розвитку

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 
забезпечення визначення переліку технічних завдань на 
інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на 
конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення 
оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і 
проектів, за результатами реалізації яких забезпечується 
підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, 
у тому числі створення додаткових постійних робочих 
місць, збільшення частки інноваційної продукції у 
загальному обсязі промислової продукції регіону, 
підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- 
та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів 
життя населення 

2015-2020 роки кількість семінарів, 
тренінгів, засідань 
обласної конкурсної 
комісії з відбору 
проектів 
регіонального 
розвитку, од.

семінарів – 2,       
тренінгів – 1,         

засідань комісії – 2

семінарів – 2,       
тренінгів – 1,         

засідань комісії – 2

0 Виконано Не вистачає тренерів-
консультантів з розробки 
проектів регіонального 
розвитку для надання 
кваліфікованої практичної 
допомоги розробникам 
проектів

3. Фінансування програм 
(проектів) регіонального 
розвитку за рахунок коштів 
секторальної бюджетної 
підтримки ЄС

Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, 
розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема 
програм регіонального розвитку, схвалених постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821

2015-2020 роки розроблені та подані 
до Мінрегіону 
проекти, од.

19 19 0 Виконано Обмежені обсяги 
фінансування на реалізацію 
проектів за рахунок коштів 
ДФРР

4. Розширення фінансування 
програм (проектів) 
регіонального розвитку 
через механізм державно-
приватного партнерства

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і 
консультаційної роботи з підготовки проектів державно-
приватного партнерства у регіонах, здійснення 
популяризації механізму державно-приватного 
партнерства, зокрема засідань за круглим столом, 
конференцій за участю представників бізнесу

2015-2020 роки збільшена щороку 
кількість проектів 
державно-приватного 
партнерства у 
регіонах

1 1 0 Виконано Не вистачає тренерів-
консультантів з розробки 
проектів державно-приватного 
партнерства для надання 
кваліфікованої практичної 
допомоги розробникам  
проектів

Звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року у Київській області за 2017 рік

1.Удосконалення механізму 
планування регіонального 

розвитку

Найменування 
завдання Стратегії

Найменування заходу

Дата початку/ 
завершення 
здійснення 
заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання 

завдання (з поясненням 
причини їх виникнення 

та зазначенням 
механізму вирішення)

 назва, дата та номер рішення про 
реалізацію програми (проекту) 
регіонального розвитку, що 
реалізується в рамках заходу 

Стан виконання 
завдання (з 
порівняльною 

оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)

фактично профінансований 
обсяг коштів за програмою 

(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується 
в рамках заходу, млн грн

Індикатори результативності виконання завдання

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується в 
рамках заходу, млн грн



Розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час 
реалізації Державної цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування 
на 2013—2018 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний 
вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817);

2015-2020 роки План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2015 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області,                                                                                                             
План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2016 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області 

План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2017 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області

1371,4 456,4 1065,2 456,4 щільність 
автомобільних доріг 
загального 
користування з 
твердим покриттям 
державного та 
місцевого значення 
вищої категорії (I та 
II категорії) — 
кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів 
території

311 311 0 Виконано Висока вартість будівництва та 
реконструкції автодоріг не 
дозволяє спрямувати кошти на 
вказані цілі, тому вони 
використовуються лише на 
поточний ремонт автодоріг

Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного 
та соціального розвитку;

2015-2020 роки демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (міська 
місцевість), проміле

422,6 424,8 2,2 х Обмежені можливості міських 
бюджетів стримують 
фінансування реалізації 
інвестиційних проектів, 
зокрема на засадах державно-
приватного партнерства

поліпшення транспортної доступності в межах Київської 
області, у тому числі під час реалізації: Державної 
цільової економічної програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування на 2013—2018 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2013 р.№ 696 (Офіційний вісник України, 2013 
р., № 76, ст. 2817);

2015-2020 роки План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2015 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області,                                                                                                             
План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2016 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області 

План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2017 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області

1371,4 456,4 1065,2 456,4 щільність 
автомобільних доріг 
загального 
користування з 
твердим покриттям 
державного та 
місцевого значення 
вищої категорії (I та 
II категорії) — 
кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів 
території

311 311 0 Виконано Висока вартість будівництва та 
реконструкції автодоріг не 
дозволяє спрямувати кошти на 
вказані цілі, тому вони 
використовуються лише на 
поточний ремонт автодоріг

розвиток сільської місцевості, у тому числі під час 
реалізації: Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 
року; Державної цільової економічної програми розвитку 
рибного господарства на 2012-2016 рр, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 р. № 1245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 
95, ст. 3455); Державної цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування 
на 2013-2018 рр, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний 
вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817); галузевої 
програми “Стандартизація та технічне регулювання у 
сфері житлово-комунального господарства на 
2009—2020 роки”;

2015-2020 роки Обласна цільова 
програма 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)

1434,2 209,8 68,7 5,3 демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (сільська 
місцевість), проміле

541,8 543,4 1,6 х Обмежені інвестиційні 
ресурси, які спрямовуються на 
розвиток інфраструктури у 
сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських 
територій

розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час 
реалізації Державної цільової соціальної програми 
підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1311);

2015-2020 роки Обласна комплексна 
Програма підтримки 
сім'ї та забезпечення 
прав дітей "Назустріч 
дітям до 2017 року" 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
28.11.2013 №725-35-
VІ)

211,9 61,6 156 43,4 чисельність 
зайнятого населення 
(віком 15-70 років), 
тис. осіб                                
рівень охоплення 
дітей позашкільною 
освітою, %

739,1 *                                        
72,9%

736,3 *                                        
73,2%

                                      
х

99,6%                                                          
х                                                                       

підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 
спроможності регіонів, у тому числі під час реалізації 
Державної цільової науково-технічної програми 
розроблення і створення сенсорних наукоємних 
продуктів на 2008—2017 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395 
(Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3440; 2013 
р., № 52, ст. 1885);

2015-2020 роки Програма залучення 
інвестицій та 
поліпшення 
інвестиційного клімату 
в Київській області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
07.06.2016 №141-05-
VII)

283,4 103,6 0,1 0,1 частка капітальних 
інвестицій у 
промисловість до їх 
загального обсягу, %                                                        
обсяг прямих 
іноземних інвестицій 
у розрахунку на одну 
особу, доларів США

33,6%                     
920,6 дол.США*

33,9%                      921,3  
дол.США*

х                                 
0,7 дол. США

х                                                          
100,1%

Погіршення фінансового стану 
підприємств та обмежені 
можливості бюджетів всіх 
рівнів приватних та іноземних 
інвесторів не дозволяє 
збільшити у значних 
обсягахнеобхідні кошти на 
розвиток інноваційної 
діяльності

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, 
галузевих та бюджетних 

програм



розвиток підприємницького середовища та конкуренції 
на регіональних товарних ринках, у тому числі під час 
реалізації галузевої програми реконструкції 
гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів 
гідроенергетики на період до 2020 року;

2015-2020 роки Програма розвитку 
малого і середнього 
підприємництва у 
Київській області на 
2015-2016 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
23.06.2015 №954-49-
VІ)

36,3 18,1 24,5 8,9 частка малих та 
середніх підприємств 
у загальному обсязі 
реалізованої 
продукції (товарів, 
послуг),%                           
кількість найманих 
працівників на малих 
та середніх 
підприємствах, 
тис.осіб

52,8%                              
213,7 тис. осіб                   

57,1%                          
226,1 тис. осіб                   

х                          
12,4 тис.осіб                   

х                                                        
105,8%

раціональне використання природно-ресурсного 
потенціалу, збереження культурної спадщини та 
найцінніших природних територій;

2015-2020 роки Програма «Охорона 
довкілля та 
раціональне 
використання 
природних ресурсів 
Київської області на 
період до 2016 року» 
(Рішення Київської 
обласної  ради від 
28.12.2011 №249-14-
VI) 

Регіональна програма 
розвитку природно-
заповідного фонду 
Київської області 
"Київщина заповідна" 
на 2017-2020 роки" 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 
№300-14-VII)

3,7 2 2,2 1,9 загальна площа 
природно-заповідного 
фонду,  тис.га

169,6 290,7 121,1 171,4% Відсутні

розвиток транскордонного співробітництва 2015-2020 роки експорт товарів у 
розрахунку на одну 
особу, дол.США

1001,5 дол.США 1002,4 дол.США 0,9 дол.США 100,1%

диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 
рівня енергоефективності в регіонах, у тому числі під час 
реалізації галузевої програми енергоефективності та 
енергозбереження на період до 2017 року;

2015-2020 роки Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
період 2015-2016 року 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
30.04.2015 №923-48-VI 
(зі змінами)

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №313-14-
VII )

589,8 305,3 383,8 133,6 зниження обсягів 
споживання 
природного газу 
всіма категоріями 
споживачів, %

6,2% 4,4% х х                                                         

захист національних інтересів та недопущення 
порушення конституційних прав громадян України на 
тимчасово окупованій території України;

2015-2020 роки кільість осіб, які 
переміщені з 
тимчасово 
окупованої території 
України та районів 
проведення 
антитерористичної 
операції, тис.осіб

59,4 61,5 2,1 103,5%

 узгодженість політики стимулювання розвитку “точок 
зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та 
депресивних територій, у тому числі під час реалізації 
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року;

2015-2020 роки наявний дохід у 
розрахунку на одну 
особу, тис.грн.                                             
обсяг капітальних 
інвестицій на 1 особу, 
тис. грн.

31,3 тис.грн.**                   
17,9 тис.грн.

38,7 тис.грн.**                   
18,0 тис.грн.

7,4 тис.грн.                          
0,1 тис.грн.

123,6%                                                         
100,6%

створення умов для продуктивної праці населення; 2015-2020 роки Програма зайнятості 
населення Київської 
області на 2013-2017 
роки (Рішення 
Київської обласної 
ради 
від 16.05.2013 
№ 596-32-VI)

33,6 8,3 23,3 5,1 рівень безробіття за 
методологією 
Міжнародної 
організації праці, %                
чисельність 
зайнятого населення 
(віком 15-70 років), 
тис. осіб

6,5% *                                
739,1 *

6,4%*                            
736,3 *

х                            -
1,2 тис.осіб

 х                                                              
99,6%

створення умов для розв’язання нагальних проблем 
переселенців;

2015-2020 роки адресна допомога 
внутрішньо 
переміщеним особам, 
які опинились в 
складних життєвих 
обставинах, млн.грн.                 

16,4 18 1,6 109,7% Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів задля  
створення умов для 
розв’язання нагальних 
проблем переселенців, 
зокрема для будівництва житла

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
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галузевих та бюджетних 

програм



підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у 
тому числі під час реалізації: Загальнодержавної 
цільової програми “Питна вода України” на 2011—2020 
роки; плану заходів на 2013—2016 роки щодо реалізації 
Стратегії реформування системи надання соціальних 
послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 962);

2015-2020 роки Програма забезпечення 
населення Київської 
області якісною питною 
водою в достатній 
кількості на 2011 -
2020 роки (Рішення 
Київської обласної 
ради від 24.03.2011
№061-05-VІ (зі 
змінами)

Програма «Питна 
вода Київщини на 
2017-2020 роки» 
(Рішення  Київської 
обласної ради від 19 
травня 2017 року № 
312-14-VII)

220,5 122,8 79,8 61,2 демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (сільська 
місцевість), проміле

541,8 543,4 х х Обмежені інвестиційні 
ресурси, які спрямовуються на 
розвиток інфраструктури у 
сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських 
територій

 модернізація системи освіти; 2015-2020 роки Обласна програма 
"Шкільний автобус" на 
2015-2017 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
23.06.2015 №970-49-
VI),                              
Обласна програма 
розвитку системи 
освіти Київської 
області на 2016-2018 
роки (Рішення  
Київської обласної 
ради
від 07.06.2016           № 
127-05-VII)

321,0 104,6 259,2 118,9 створення 
додаткових місць у 
ДНЗ, місць

3005 3280 275 109,1% Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів, на 
модернізацію закладів освіти, 
зокрема на впровадження 
новітніх технологій у 
навчальний процес

створення умов для формування здорового населення, у 
тому числі під час реалізації: Загальнодержавної 
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки; галузевої програми 
стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року

2015-2020 роки Київська обласна 
Програма “Здоров’я” 
на 2016 рік (Рішення 
Київської обласної 
ради від 07.06.2016 
№126-05-VII)

Київська обласна 
програма "Здоров'я" 
на 2017 рік (Рішення 
Київської обласної 
ради від 19.05.2017 
№309-14-VII)

149,8 39,8 133,4 30,9 кількість амбулаторій 
загальної практики 
сімейної медицини, 
од.

302 304 2 100,7% За результатами проведеного 
аналізу в Київській області є 
потреба в будівництві 57 нових 
медичних амбулаторій. У 
сільській місцевості необхідно 
побудувати 47 нових медичних 
амбулаторій, 16 сільських 
медамбулаторій потребують 
реконструкції, 5 – капітального 
ремонту.

соціокультурний розвиток; 2015-2020 роки Програма розвитку 
творчого потенціалу 
та культурного 
простору Київської 
області на 2017-2019 
роки (Рішення 
Київської обласної 
ради від 19.05.2017 
№ 315-14-VII)

3,0 3,0 0 0 кількість відвідувань 
музейних закладів 
області, тис. осіб                              
чисельність учнів 
шкіл естетичного 
виховання, тис.осіб

385 тис. осіб                          
17,3 тис.осіб

387,0 тис. осіб                          
18,5 тис.осіб

2 тис. осіб                                           
1,2 тис. осіб

100,5%                                                         
106,9%

Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів, на 
розвиток музейної справи та 
шкіл естетичного виховання

надання якісних послуг транспорту та зв’язку, у тому 
числі під час реалізації Державної цільової програми 
розвитку міського електротранспорту на період до 2017 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2006 р. № 1855 (Офіційний вісник 
України, 2007 р., № 1, ст. 41; 2013 р., № 68, ст. 2466);

2015-2020 роки Обласна цільова 
програма „Смарт 
транспорт Київщини 
(Інтелектуальна 
транспортна система) 
на 2017 – 2018 роки” 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 № 314-14-
VIІ). 

2,0 2,0 1,2 1,2 обсяг пасажирських 
перевезень 
автомобільним 
транспортом, 
млн.осіб                             
обсяг вантажних 
перевезень 
автомобільним 
транспортом, 
млн.тонн

88,2 млн.осіб                     
6,4 млн.тонн

86,7 млн.осіб                     
6,9 млн.тонн

1,5 млн. осіб       
0,5 млн.тонн                      

98,3%                                                         
111,1%

Обмежені інвестиційні 
можливості підприємств 
транспорту для оновлення 
рухомого складу

надання якісних житлово-комунальних послуг, 
забезпечення житлом, у тому числі під час реалізації: 
Загальнодержавної цільової програми “Питна вода 
України” на 2011—2020 роки; Державної цільової 
соціально-економічної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2010—2017 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 92, ст. 3108); Державної програми 
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник України, 
2012 р., № 81, ст. 3261); галузевої програми 
“Стандартизація та технічне регулювання у сфері 
житлово-комунального господарства на 2009-2020 
роки”;

2015-2020 роки Програма будівництва 
доступного житла  у 
Київській області на 
2010-2017 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради 
від 21.10.2010 №843-35-
V)

944,3 183,2 203,5 0 обсяг введеного в 
експлуатацію житла, 
тис.кв.м                                                        
обладнання 
житлового фонду 
водопроводом, %

1780 тис.кв.м *                               
63,0%

1825 тис.кв.м *               
64,0%               

45 тис.кв.м                                           
х

102,5%                                                         
х

Обмежені інвестиційні ресурси 
для оновлення інфраструктури 
та технічного переоснащення 
обєктів житлово-комунального 
господарства

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
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галузевих та бюджетних 
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Додаток 2

Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 
2015—2017 роки 

кількість проектів регіонального 
розвитку, затверджених державною 
комісією при Мінрегіоні, од.

19 8 42,1% Обмежені обсяги фінансування

Забезпечення під час розроблення та внесення змін до державних цільових програм та галузевих програм спрямування коштів на реалізацію 
завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 серпня 2014 р. № 385 (далі — Стратегія)

кількість державних цільових 
програм, заходи яких реалізуються 
у Київській області

5 програм на суму 103,4 млн.грн. 
(згідно бюджетних запитів, 

направлених центральним органам 
виконавчої влади - головним 
розпорядникам бюджетних 

коштів)

7 програм на суму  50,8 
млн.грн.

Виконано Обмежені обсяги фінансування державних цільових 
програм

2. Фінансування програм (проектів) 
регіонального розвитку за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, 
розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за 
результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створення додаткових 
постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення 
продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення 

кількість семінарів, тренінгів, 
засідань обласної конкурсної комісії 
з відбору проектів регіонального 
розвитку, од.

семінарів – 2,                     тренінгів 
– 1,                      засідань комісії – 

2

семінарів – 2,       тренінгів – 
1,         засідань комісії – 2

Виконано Не вистачає тренерів-консультантів з розробки 
проектів регіонального розвитку для надання 
кваліфікованої практичної допомоги розробникам 
проектів

3. Фінансування програм (проектів) 
регіонального розвитку за рахунок 
коштів секторальної бюджетної 
підтримки ЄС

Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної 
бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821

розроблені та подані до Мінрегіону 
проекти, од.

19 19 Виконано Обмежені обсяги фінансування на реалізацію 
проектів за рахунок коштів ДФРР

4. Розширення фінансування програм 
(проектів) регіонального розвитку 
через механізм державно-приватного 
партнерства

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, 
здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за круглим столом, конференцій за участю 
представників бізнесу

збільшена щороку кількість 
проектів державно-приватного 
партнерства у регіонах

1 1 Виконано Не вистачає тренерів-консультантів з розробки 
проектів державно-приватного партнерства для 
надання кваліфікованої практичної допомоги 
розробникам  проектів

Розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час реалізації Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування на 2013—2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України, 
2013 р., № 76, ст. 2817);

щільність автомобільних доріг 
загального користування з твердим 
покриттям державного та місцевого 
значення вищої категорії (I та II 
категорії) — кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів території

311 311 Виконано Висока вартість будівництва та реконструкції 
автодоріг не дозволяє спрямувати кошти на вказані 
цілі, тому вони використовуються лише на поточний 
ремонт автодоріг

Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку; демографічне навантаження на 1 
тис. осіб постійного населення віком 
16-59 років (міська місцевість), 
проміле

422,6 424,8 х Обмежені можливості міських бюджетів стримують 
фінансування реалізації інвестиційних проектів, 
зокрема на засадах державно-приватного 
партнерства

поліпшення транспортної доступності в межах Київської області, у тому числі під час реалізації: Державної цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013—2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2013 р.№ 696 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817);

щільність автомобільних доріг 
загального користування з твердим 
покриттям державного та місцевого 
значення вищої категорії (I та II 
категорії) — кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів території

311 311 Виконано Висока вартість будівництва та реконструкції 
автодоріг не дозволяє спрямувати кошти на вказані 
цілі, тому вони використовуються лише на поточний 
ремонт автодоріг

розвиток сільської місцевості, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року; Державної цільової економічної програми розвитку рибного 
господарства на 2012-2016 рр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1245 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 95, ст. 3455); Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 
рр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817); 
галузевої програми “Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009—2020 роки”;

збільшення обсягу валової продукції 
сільського господарства (до  
показників 2015 року), %         
демографічне навантаження на 1 
тис. осіб постійного населення віком 
16-59 років (сільська місцевість), 
проміле

541,8 543,4 х Обмежені інвестиційні ресурси, які спрямовуються 
на розвиток інфраструктури у сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських територій

Звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року                                                                                                                                                                        
у Київській області за  2017 рік

1.Удосконалення механізму 
планування регіонального розвитку

5. Виконання та фінансування 
завдань Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, галузевих та 
бюджетних програм

Прогнозне значення 
індикатора

Фактичне значення 
індикатора

Проблемні питання, їх вплив на виконання 
завдання (з поясненням причини їх 
виникнення та зазначенням механізму 

вирішення)

Найменування завдання 
Стратегії Найменування заходу Базове значення іникатора

Стан виконання 
завдання (з 
порівняльною 

оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)



розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час реалізації Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1311);

чисельність зайнятого населення 
(віком 15—70 років), тис. осіб                                
рівень охоплення дітей 
позашкільною освітою, %

739,1 *                                        
72,9%

736,3 *                                        
73,2%

99,6%                                                          
х                                                                       

підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, у тому числі під час реалізації Державної цільової науково-технічної 
програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008—2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2007 р. № 1395 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3440; 2013 р., № 52, ст. 1885);

частка капітальних інвестицій у 
промисловість до їх загального 
обсягу, %                                                        
обсяг прямих іноземних інвестицій у 
розрахунку на одну особу, доларів 
США

33,6%                                                            
920,6 дол.США*

33,9%                                                    
921,3  дол.США*

х                                                          
100,1%

Погіршення фінансового стану підприємств та 
обмежені можливості бюджетів всіх рівнів приватних 
та іноземних інвесторів не дозволяє збільшити у 
значних обсягахнеобхідні кошти на розвиток 
інноваційної діяльності

розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках, у тому числі під час реалізації галузевої програми 
реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів гідроенергетики на період до 2020 року;

частка малих та середніх 
підприємств у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг),%                           кількість 
найманих працівників на малих та 
середніх підприємствах, тис.осіб

52,8%                                                             
213,7 тис. осіб                   

57,1%                          226,1 
тис. осіб                   

х                                                        
105,8%

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій; загальна площа природно-
заповідного фонду,  тис.га

169,6 290,7 171,4% Відсутні

розвиток транскордонного співробітництва експорт товарів у розрахунку на 
одну особу, дол.США

1001,5 дол.США 1002,4 дол.США 100,1%

диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах, у тому числі під час реалізації галузевої програми 
енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року;

зниження обсягів споживання 
природного газу всіма категоріями 
споживачів, %

6,2% 4,4% х                                                         

захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території України; реалізація проекту 59,4 61,5 103,5%

 узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій, у тому 
числі під час реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року;

наявний дохід у розрахунку на одну 
особу, тис.грн.                                             
обсяг капітальних інвестицій на 1 
особу, тис. грн.

31,3 тис.грн.**                                                                  
17,9 тис.грн.

38,7 тис.грн.**                   
18,0 тис.грн.

123,6%                                                         
100,6%

створення умов для продуктивної праці населення; рівень безробіття за методологією 
Міжнародної організації праці, %                
чисельність зайнятого населення 
(віком 15-70 років), тис. осіб

6,5% *                                                         
739,1 *

6,4%*                            736,3 *  х                                                              
99,6%

створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців; адресна допомога внутрішньо 
переміщеним особам, які опинились 
в складних життєвих обставинах, 
млн.грн.                 

16,4 18 109,7% Недостатні обсяги коштів, які виділяються за 
рахунок бюджетів увіх рівнів задля  створення умов 
для розв’язання нагальних проблем переселенців, 
зокрема для будівництва житла

підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової програми “Питна вода 
України” на 2011—2020 роки; плану заходів на 2013—2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 962);

демографічне навантаження на 1 
тис. осіб постійного населення віком 
16-59 років (сільська місцевість), 
проміле

541,8 543,4 х Обмежені інвестиційні ресурси, які спрямовуються 
на розвиток інфраструктури у сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських територій

 модернізація системи освіти; створення додаткових місць у ДНЗ, 
місць

3005 3280 109,1% Недостатні обсяги коштів, які виділяються за 
рахунок бюджетів увіх рівнів, на модернізацію 
закладів освіти, зокрема на впровадження новітніх 
технологій у навчальний процес

створення умов для формування здорового населення, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки; галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року

кількість амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини, од.

302 304 100,7% За результатами проведеного аналізу в Київській 
області є потреба в будівництві 57 нових медичних 
амбулаторій. У сільській місцевості необхідно 
побудувати 47 нових медичних амбулаторій, 16 
сільських медамбулаторій потребують реконструкції, 
5 – капітального ремонту.

соціокультурний розвиток; кількість відвідувань музейних 
закладів області, тис. осіб                              
чисельність учнів шкіл естетичного 
виховання, тис.осіб

385 тис. осіб                                                              
17,3 тис.осіб

387,0 тис. осіб                          
18,5 тис.осіб

100,5%                                                         
106,9%

Недостатні обсяги коштів, які виділяються за 
рахунок бюджетів увіх рівнів, на розвиток музейної 
справи та шкіл естетичного виховання

надання якісних послуг транспорту та зв’язку, у тому числі під час реалізації Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту 
на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855 (Офіційний вісник України, 2007 р., 
№ 1, ст. 41; 2013 р., № 68, ст. 2466);

обсяг пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом, 
млн.осіб                             обсяг 
вантажних перевезень 
автомобільним транспортом, 
млн.тонн

88,2 млн.осіб                                   
6,4 млн.тонн

86,7 млн.осіб                     6,9 
млн.тонн

98,3%                                                         
111,1%

Обмежені інвестиційні можливості підприємств 
транспорту для оновлення рухомого складу

5. Виконання та фінансування 
завдань Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, галузевих та 
бюджетних програм




