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1.1.1.1) Впровадження транспортно-
логістичних кластерів у транспортну систему

Розбудова транспортної 
інфраструктури,  реалізація 
транзитного потенціалу 
Київської області

Київська область 2016-2017 
роки

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

Відсутність методології 
відбору учасників, які 
братимуть участь у 
впровадженні проекту.

1.1.1.2) Будівництво та відновлення 
інфраструктури (дороги).

Поліпшення доступу 
населення до соціальних, 
комунальних, 
адміністративних та інших 
послуг

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцевий 
бюджет ,    Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

105,2 105,2 36,1 36,1 36,1 36,1 Влаштування 
асфальто-
бетонного та 
білощебеневого 
покриття

тис.кв.м 282,1 76,5 -205,6 За 9 місяців 2016 року 
було укладено 76,5 
тик.кв.м 
асфальтобетонного 
покриття. Виконання 
окремих заходів проекту 
продовжується. 

-

1.1.2.1) Створення інноваційного 
технологічного парку «Славутич»

м.Славутич 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

Проект у стадії 
розроблення

Пошук приміщення для 
розміщення 
технологічного парку

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

Створення нових робочих 
місць в сільській місцевості; 
збільшення обсягів 
виробництва продукції 
тваринництва

Білоцерківський  
район                           
смт Терезине

2015-2017  
роки

2015-2017  
роки

Власні кошти, 
млн.грн.

24,0 10,0 4,0 12,0 22,0 22,0 Поголів'я свиней голів 1200 600 -600 Стан виконання проекту - 
80%

-

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

Раціональне поводження з 
твердими побутовими 
відходами і ефективне їх 
використання для генерації 
газу

м.Ірпінь 2016-2017 
роки

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

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

1.1.4.2) Вирощування енергетичної верби та 
виробництво паливних брикетів

Збільшення обсягів 
виробництва 
альтернативного палива 
(паливних брикетів)

Іванківський та 
Поліський райони

2016-2017 
роки

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

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

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

Збільшення обсягів випуску 
газового обладнання 
нового покоління

Київська область 2016-2017 
роки

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

Одна або кілька цілей, які 
будуть будуть досягнуті в 
результаті реалізації 

проекту

Назва проектів регіонального розвитку, що 
включені до програми регіонального розвитку

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

причини їх виникнення та 
зазначенням механізму 

вирішення)

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 
регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела 
фінансування у 
звітному періоді

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді

Сума вибраних 
коштів у звітному 

періоді

Сума вибраних 
коштів з початку 
реалізації проектів

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів

Звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 9 місяців 2016 року

Стан виконання плану 
заходів (з порівняльною 
оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)



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

Збільшення обсягів 
залучених інвестицій для 
реалізації інноваційних 
проектів

Іванківський та 
Поліський райони

2016-2017 
роки

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

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

Створення умов для 
впровадження наукових 
розробок Науково-
інженерного центру 
"Матеріалообробка 
вибухом" Інституту 
електрозварювання ім. 
Є.О.Патона НАН України

Васильківський 
район                           
смт Глеваха

2016-2017 
роки

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

1.2.1.1) Проведення щорічного 
Інвестиційного форуму в Київській області

Поліпшення інвестиційної 
привабливості Київської 
області, збільшення обсягів 
залучення іноземних 
інвестицій у пріоритетні 
галузі економіки регіону

м.Бровари 2016рік 2016 рік Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
приватний бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

- - - - - - Кількість заходів од. 1 1 0 Виконано (проведено в 
м.Бровари у травні 2016 
року)

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

Збільшення виробництва 
плодів і ягід з метою 
насичення внутрішнього 
продовольчого ринку 
конкурентоспроможними 
продуктами та розширення 
їх експорту

Переяслав-
Хмельницький 
район

2016-2017 
роки

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

1.2.3.1) Створення бізнес-інкубатору Створення сприятливих 
умов для стартового 
розвитку малих 
підприємств через надання 
їм певного комплексу 
послуг і ресурсів

м.Біла Церква 2016-2017 
роки

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

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

Створення умов для 
реалізації бізнес-ідей 
студентської молоді 

м.Біла Церква                  
м.Ірпінь         
м.Переяслав-
Хмельницький

2016-2017 
роки

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

1.3.2.1) Сучасне брендування міста Славутича Поліпшення інвестиційної 
та туристичної 
привабливості м.Славутич

м.Славутич 2016-2017 
роки

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

1.3.3.1) Підтримка експортоорієнтованого 
виробництва продукції АПК

Підвищення експортного 
потенціалу підприємств 
АПК

Київська область 2016-2017 
роки

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



1.3.3.2) Створення Центру розвитку 
експортного потенціалу Київської області

Забезпечення підтримки 
зовнішньоекономічної 
діяльності суб'єктів малого 
та середнього 
підприємництва

Київська область 2016-2017 
роки

Проект в стадії 
розроблення

Формується база даних 
експортоорієнтованих 
підприємств та 
потенційних експортерів

1.4.1.1) Консолідація рекламно-інформаційної 
роботи різних учасників туристичного ринку

Створення сприятливих 
умов для відпочинку 
мешканців і гостей регіону, 
збереження культурно-
історичної та природної 
спадщини

Київська область 2016-2017 
роки

Формується база даних 
суб'єктів туристичного 
ринку

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

Поліпшення транзитного 
потенціалу Київської 
області

Київська область 2016-2017 
роки

Проект в стадії 
розроблення

Відсутність вільних 
земельних ділянок для 
розміщення площадок для 
відстою вантажного 
транспорту 

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

Забезпечення умов для 
збереження культурно-
історичної спадщини 
області

Тетіївський район          
с.П'ятигори

2016-2017 
роки

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

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

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

Забезпечення умов для 
збереження природної 
спадщини Київської області

м.Біла Церква 2016-2017 
роки

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

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

1.4.3.1) Розробка та просування туристичного 
бренду Київщини

Формування сприятливих 
умов розвитку 
туристичного потенціалу 
Київщини

Київська область 2016-2017 
роки

- Проект подано Мінрегіону 
України для фінансування 
за рахунок коштів ДФРР

Кошти за рахунок ДФРР 
не виділялись

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

Підвищення обізнаності 
населення про стан довкілля 
Київщини

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Обласний, 
місцевий 
бюджети

- - - - - - Кількість заходів Од. 3 2 -1 Стан виконання проекту - 
66%

2.1.2.1) Очищення області від непридатних та 
заборонених до використання пестицидів 

Покращення стану довкілля 
окремих територій  та 
зменшення соціальної 
напруги серед населення

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

- - - - - - Знешкоджено 
пестицидів 

тонн 336,2 0 -336,2 Не виконано Захід виключено з 
проекту внесення змін та 
доповнень до Переліку 
природоохоронних 
заходів на 2016 рік

2.1.2.2) Реконструкція очисних споруд 
обраних міст Київської області 

Зменшення навантаження на 
навколишнє природне 
середовище за рахунок 
підвищення якості очистки 
стічних вод

Макарівський, 
Бородянський та 
Іванківський 
райони

2016-2017 
роки

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

Поліпшення санітарного 
стану населених пунктів 
Києво-Святошинського 
району

Києво-
Святошинський 
район

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Розробка схем 
санітарного 
очищення міст і 
селищ Київської 
області

од. 33 33 0 Виконано

2.1.4.1) Відродження річки Рось Поліпшення технічного та 
екологічного стану річки 
Рось та її приток

Тетіївський, 
Білоцерківський 
Рокитнянський, 
Таращанський, 
Воладарський та 
Богуславський 
райони, м.Біла 
Церква

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

28 3,0 8,8 0,9 31,5 19,4 Кількість заходів Од. 41 25 16 В стадії виконанння, 
відхилення - 39%.

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

Задоволення додаткових 
освітніх потреб учнів, 
зокрема, з особливими 
потребами

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Обласний 
бюджет, Фонд 
регіонального 
розвитку, 
позабюджетні 
кошти, млн.грн.

- - 0,5 - 1,2 - Об'єм навчального 
контенту (кількість 
предметів)

од. 15 17 2 Виконано згідно з планом Унормування питань 
організації дистанційного 
навчання на державному 
рівні



2.2.1.2) Освіта впродовж життя Задоволення освітніх 
потреб населення області

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Обласний 
бюджет, Фонд 
регіонального 
розвитку, 
позабюджетні 
кошти, млн.грн.

- - 0,3 - 0,8 - Особи, які 
отримали 
додаткові освітні 
послуги

особи 200 270 70 Виконано згідно з планом Недостатня зацікавленість 
батьків в отриманні таких 
послуг

2.2.1.3) Будівництво загальноосвітніх шкіл в 
області

Поліпшення якості освітін 
послуг, які надаються 
населенню Київської 
області

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцевий 
бюджет ,   Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

28,1 28,1 5,5 5,5 5,5 5,5 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. - - - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

2.2.1.4) Будівництво дошкільних навчальних 
закладів в області

Забезпечення дітей  
дошкільного віку місцями у 
дитячих дошкільних 
закладах

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцевий 
бюджет ,   Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

33,7 33,7 6,6 6,6 6,6 6,6 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. - - - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

2.2.2.1) Розвиток лідерських та 
підприємницьких якостей

Забезпечення розвитку 
лідерських та 
підприємницьких якостей у 
учнівської та студентської 
молоді

Київська область 2016-2017 
роки

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

2.2.3.1) Створення інтерактивного веб-порталу 
інформаційної підтримки населення 

Покращення 
поінформованості 
мешканців області в 
економіко-правових та 
соціально-політичних 
питаннях

Київська область 2016-2017 
роки

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

2.2.4.1) Київщині – європейську якість 
медицини

Оптимізація роботи 
медичних закладів, 
зниження смертності 
населення області

Київська область 2016-2017 
роки

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

2.2.4.2) Створення базових навчальних 
закладів як центрів освітніх округів 

Забезпечення  базових шкіл  
висококваліфікованими 
педагогічними кадрами

Київська область 2016-2017 
роки

ДФРР, обласний 
бюджет, 
позабюджетні 
кошти,млн.грн.

- - 8,9 8,9 8 - Кількість 
реконструйованих 
приміщень

од. 61 61 - У 2016/2017 навчальному 
році на Київщині створено 
23 опорних навчальних 
заклади та 36 базових 
навчальних закладів.

2.2.4.3) Організація роботи центрів надання 
адміністративних послуг у сучасних умовах 

Досягнення максимальної 
прозорості та відкритості в 
наданні адміністративних 
послуг 

Київська область 2016-2017 
роки

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



2.2.4.4) Розробка обласної програми протидії 
корупції до 2017 року

Створення умов для 
запобігання проявів 
коріпційних дій у Київській 
області

Київська область 2016-2017 
роки

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

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

Профілактика асоціальних 
та негативних явищ у 
підлітковому та 
молодіжному середовищі

Київська область 2016-2017 
роки

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

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

Забезпечення високої якісті 
життя людей шляхом 
підвищення доступності та 
ефективності надання 
медичної допомоги 
мешканцям Київської 
області

Київська область 2016-2017 
роки

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

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

Скорочення черговості 
серед психічно хворих 
жінок 

м.Переяслав-
Хмельницький 

2015-2016 
роки

2015-2016 
роки

Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн.

- - 1,5 - 1,5 - Профінансовано млн. грн. 1,5 0 -1,5 Протягом IV кварталу 2016 
року передбачається 
виділити з ДФРР кошти в 
сумі 1500,0 тис. грн. для 
проведення І етапу 
реконструкції 
приміщення.

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

2.3.4.1) Будівництво мережі спортивних 
майданчиків для екстремальних видів спорту

Залучення молоді до 
активного заняття спортом 
та розвиток екстремальних 
видів спорту в Київській 
області

Київська область 2016-2017 
роки

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

2.3.4.1) Будівництво об’єктів спортивного 
призначення в області

Створення умов для 
алучення населення до 
активного заняття спортом

Київська область 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

Місцевий 
бюджет ,   Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

- - - - - - Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

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

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

Сприяння в соціальній 
адаптації громадянам 
звільненим з місць 
позбавлення волі та 
безхатченкам та залучення 
їх до активного життя

Таращанський 
район

2016-2017 
роки

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

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



2.3.5.2) Реалізація пілотного проекту з 
інклюзивного навчання

Створення умов для 
навчання і розвитку дітей з 
особливими освітніми 
потребами у 
загальноосвітніх  
навчальних  закладах, 
дошкільних навчальних 
закладах

Київська область 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

ДФРР, обласний 
бюджет, 
позабюджетні 
кошти,млн.грн.

- - 7 - 21 - Надання 
консультацій 
батькам

од. 900 953 53 Відсутність 
(недостатність)коштів для 
повноцінного 
забезпечення 
фінансування інклюзивної 
освіти.

2.3.5.3) Створення реабілітаційного центру 
для учасників АТО

Надання соціально-
реабілітаційних послуг 
ветеранам війни та праці, 
інвалідам всіх нозологій а 
також учасникам 
антитерористичної 
операції

смт Ворзель 2016-2017 
роки

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

Відсутність фінансування 
вказаних заходів, впливає 
на низькій рівень 
соціального захисту та 
підтримку учасників АТО, 
крім того в області не 
функціонує  жодної 
установи чи закладу для 
таких осіб. Для вирішення 
зазначеного питання 2.3.6.1) Ресурсне забезпечення розвитку і 

функціонування медичної допомоги 
репродуктивної медицини Київської області

Поліпшення надання 
медичної допомоги 
новонародженим, 
зменшення рівня малюкової 
смертності

Київська область 2016-2017 
роки

Обласний 
бюджет, млн.грн.

Проведено процедуру 
закупівлі, укладені 
договори поставки. 
Поставка буде проведена у 
листопаді-грудні 2016 
року.

2.3.6.2) Будівництво закладів охорони 
здоров'я в області

Поліпшення якості 
медичних послуг, що 
надаються населенню 
області

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцевий 
бюджет ,     Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

16,6 16,6 4,3 4,3 4,3 4,3 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. - - - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

2.3.7.1) Модернізація системи соціальної 
підтримки населення

Забезпечення 
функціонування 
альтернативних форм 
догляду дітей, відмінних 
від інтернатних

Київська область 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

Обласний 
бюджет, млн.грн.

43,2 - 1,6 - 1,6 - Кількість дітей з 
особливими 
потребами, 
направлених на 
відпочинок та 
оздоровлення

осіб 950 979 49 Виконано згідно з планом

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

Покращення рівня 
забезпечення населення 
області якісною питною 
водою 

Київська область 2016 рік 2016 рік Державний 
бюджет, місцеві 
бюджети,     інші 
джерела, млн.грн.

- - 0,6                                                         
17,9                                                        
2,2

0,6                            
8,9                                      
1,2

0,6                                                         
17,9                                                        
2,2

0,6                            
8,9                                      
1,2

Кількість 
реалізованих 
проектів

од. 16 11 -5 В стадії виконання

2.4.2.1) Термомодернізація закладів 
бюджетної сфери обласної комунальної 
власності

Зменшення споживання 
енергетичних ресурсів, в 
першу чергу теплової 
енергії та природного газу

м.Біла Церква 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

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

т.у.п. 27,8 27,8 0 В стадії виконання

2.4.2.2) Виконання пріоритетних заходів з 
переведення газових котелень на альтернативні 
види палива по Київській області відповідно 
до Програми енергозбереження Київської 
області на 2015-2016 роки  (встановлення 
модульної транспортабельної твердопаливної 
котельні ТМ-700)

Перехід на альтернативні 
види опалення

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

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

тис. грн. 
(/т.у.п.)

  41,6                                  
420,0

  41,6                                  
420,0

0 Виконано (встановлено 
твердопаливну котельню 
ТМ-700)

2.4.2.3) Економне освітлення об'єктів 
соціальної сфери.

Запровадження LED- 
технологій в освітленні 
приміщень комплексу 
житлово-комунального 
господарства і об'єктів 
соціальної сфери

Київська область 2016-2017 
роки

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



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

Перехід на альтернативні 
види опалення

м.Обухів 2016-2017 
роки

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

2.4.2.5) Теплий дім Проведення 
термомодернізації будівель 
житлового фонду

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

2 2 4,6 4,6 4,6 4,6 Зниження обсягів 
споживання газу

% 16 16 В стадії виконання

2.4.3.1) Забезпечення можливості надання 
приватними підприємствами послуг з ремонту 
та обслуговуванню житла

Поліпшення рівня 
конкурентності на ринку 
послуг з обслуговування 
житлового фонду

Київська область 2016 рік 2016 рік Загальна кількість 
багатоквартирних 
житлових 
будинків, 
співвласниками 
яких визначено 
управителя

од. 800 795 -5 В області працюють 33 
компанії, які проводять 
роботу з співвласниками 
на предмет кладання 
договорів з управління 
багатоквартирними 
будинками. Загальна 
кількість багатоквартирних 
житлових будинків, 
співвласниками яких 
визначено управителя, 
складає 795 одиниць. 
Робота щодо створення 
приватних підприємств 
продовжується та 
знаходиться на контролі 
місцевого самоврядування 
області.

2.5.1.1) Будівництво культурно-розважального 
центру «Букарня»

Підвищення якості послуг 
закладів культури для 
населення

смт Баришівка 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

ДФРР, обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
публічно-
приватне 
партнерство, 
млн.грн.

- - 0,3 - 0,3 - Кількість 
відвідувачів

тис.осіб      10 0 -10 Не виконано будівництво 
центру, який включатиме: 
кав’ярню, книгарню 
електронну  бібліотеку, зал 
для відпочинку

Відсутність технічної 
документації,
комплексної будівельної 
державної експертизи, 
відсутність фінансування

2.5.1.2) Будівництво закладів культури та 
об’єктів культурної спадщини

Підвищення якості послуг 
закладів культури для 
населення

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцевий 
бюджет ,  Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

14,5 14,5 3,2 3,2 3,2 3,2 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. - - - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

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

Виявлення, заохочення та 
підтримки обдарованих 
дітей, підвищення 
виконавської майстерності 
солістів та творчих 
колективів 

Бориспільський 
район                              
с.Велика 
Олександрівка                       

2015-2016 
роки

2015-2016 
роки

ДФРР, обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
міжнародні 
інвестори, 
приватний бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

7,8 7,8 2 2 2 2 Кількість учнів 
шкіл естетичного 
виховання           

тис.осіб               17,8 0 -17,8 Здійснено у попередні 
роки: проектна будівельна 
документація (69,9 
тис.грн.) – завершено; 
робоча будівельна 
документація (267,2 
тис.грн.) – завершено; 
Комплексна будівельна 
державна експертиза (10,4 
тис. грн.) – отримано 
позитивний висновок. 
Державна експертиза щодо 
розгляду кошторисної 
частини проектної 
документації за робочим 
проектом від 28.07.2015 
(17,0 тис. грн.). Не 
розпочато будівництво 
школи.

Вся технічна 
документація оформлена. 
Кошти на будівництво не 
виділялися.



2.5.3.1) Історія міст і сіл Київщини Визначення місця і ролі 
Київщини в розвитку та 
становленні української 
державності

Київська область 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

Приватний 
бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

- - 0,3 - 0,3 - Друковане 
видання - 
енциклопедія

од. 1 0 -1 За результатами засідання 
під головуванням 
М.Царенка від 30.09.2016 
було прийнято рішення 
про еобхідність відміни 
дії доручення голови 
КОДА щодо створення 
енциклопедії "Київщина" в 
2016 році та про 
перенесення даного 
питання на невизначений 
термін.

2.5.3.2) Система патріотичного виховання 
нової еліти «Сила Землі»

Активізація патріотичного 
виховання молоді 
Київщини

Київська область 2016-2017 
роки

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

2.5.4.1) Організація проведення фестивалю 
«Шевченко-фест»

Популяризація  творчості Т. 
Г.Шевченка

Київська область 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

Приватний 
бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

- - 0,3 - 0,3 - Кількість 
відвідувачів 
фестивалю

тис. осіб 5 0 -5 Не виконано Відсутність належного 
фінансування

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

Стимулювання населення до 
використання покинутих 
присадибних ділянок у 
населених пунктах, що 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Іванківський та 
Поліський райони

2016-2017 
роки

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

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

Створення умов для 
винесення та розміщенню 
київських підприємств у 
населених пунктах області

Київська область 2016-2017 
роки

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

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

Підвищення рівня 
зайнятості та рівня життя 
сільського населення через 
збільшення прибутковості 
господарювання фермерів 

Київська область 2016-2017 
роки

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

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

Консолідація зусиль 
дрібних сільських  
товаровиробників  з метою 
підвищення 
конкурентноздатності їх 
господарської діяльності

Ставищенський 
район

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Власні кошти 
членів 
кооперативу, 
млн.грн.

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

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

Відсутність ініціатив 
щодо створення нових 
обслуговуючих 
кооперативів

3.2.1.1) Створення та забезпечення розвитку 
Агенції регіонального розвитку Київської 
області 

Забезпечення підтримки 
щодо розроблення і 
виконання проектів 
регіонального розвитку, 
включених до Плану 
реалізації  Стратегії 
розвитку Київської області 
на період до 2020 року

Київська область 2016-2017 
роки

В стадії виконання

3.2.1.2) Участь громади Білоцерківського 
району у забезпеченні якості освіти

Забезпечення права 
громади сіл на визначення 
пріоритетних завдань 
розвитку в т.ч. і врахування 
права кожного жителя села 
на якісну освіту

Білоцерківський 
район

2016-2017 
роки

Районний 
бюджет, тис.грн.

- - 10 - 25 - Кількість осіб 
(організацій), які 
надають 
підтримку 
розвитку освіти 
району

17 17 Станом на 01.10.2016 
організовано виступ на 
місцевому радіо, 
визначено опорний 
навчальний заклад, 
розроблено план 
модернізації мережі ЗНЗ 
на 2016-2018 роки.

Відсутність 
(недостатність) коштів у 
місцевих бюджетах для 
повноцінного розвитку 
культурно-освітнього 
середовища регіону, 
оптимізації мережі 
закладів освіти.



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

Створення умов для 
розроблення, проведення 
експертизи та реалізації 
інвестиційних проектів у 
Київській області

Київська область 2016-2017 
роки

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

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

Згуртування молодих 
людей, що мають активну 
життєву, позицію в 
розбудові Київської області

Київська область 2016-2017 
роки

З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано 
на розгляд для 
фінансування за рахунок 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми3.2.3.1) Розроблення схем планування 

територій
Забезпечення сталого 
соціально-економічного 
розвитку відповідних 
адміністративно-
територіальних одиниць

Території 
об'єднаної 
Калитянської 
селищної 
територіальної 
громади, 
Бориспільського, 
Броварського, 
Васильківського, 
Вишгородського, 
Києво-
Святошинського, 
Обухівського 

2016 рік 2016 рік Районні 
бюджети, 
обласний 
бюджет, млн.грн.

0,9 0,9 - 0,6 - 0,6 Затвердження 
схем планування 
територій 
Київської області

проект 
схеми

7 6 -1 В стадії виконання: 4 
проекти в розробці, 2 - на 
підготовці вихідних даних

3.2.3.2) Модернізація освітлення 
(впровадження світлодіодних технологій)

Отримання населенням 
якісного освітлення, 
зниження витрат на 
електроенергію, 
підвищення надійності 
системи освітлення 

Київська область 2016-2017 
роки

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

3.2.3.3)"Сільський магазин – ТЗП" Підвищення якості 
торговельного 
обслуговування населення у 
сільській місцевості 

Київська область 2016-2017 
роки

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

3.2.4.1) Будівництво соціального житла для 
переселенців із зони АТО

Створення умов для 
забезпечення житлом 
переселенців із зони АТО

Київська область 2015-2016 
роки

2015-2016 
роки

ДФРР, обласний 
бюджет, 
іноземні донори

- - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано 
на розгляд для 
фінансування за рахунок 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми3.2.4.2) Масове житлове будівництво 

(доступне житло)
Покращення житлових умов 
жителів Київщини

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

3 3 3 3 0,3 0,3 Родини, 
забезпечені 
житлом

кількість 
родин

1 Станом на 01.10.2016 
Іпотечним центром в 
м.Києві та Київській 
області Державної 
спеціалізованої установи 
"Державий фонд сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву" надано 1 
кредит на придбання 
житла.

Виконання заходів 
проекту відбувається в 
межах доведених обсягів 
фінансування

3.2.4.3) Доступне житло Поліпшеня житлових умов 
громадян пільгових 
категорій та з низьким 
рівнем доходів

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Державний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
млн.грн.

- - - - - - У звітному періоді на 
реалізацію заходів 
Програми будівництва 
(придбання) доступного 
житла на 2010-2017 роки 
(затверджена рішенням 
Київської обласної ради 
від 21.10.2010 №843-35-
V) кошти не надходили.

Відсутність фінансування



3.2.5.1) Забезпечення розробки генеральних 
планів населених пунктів

Створення умов для 
розвитку виробничої та 
соціальної інфраструктури 
населених пунктів 
Київщини

Київська область 2016 рік 2016 рік Місцевий  
бюджет, або 
кошти не 
заборонені 
законом

- - - - - - Затвердження 
містобудівної 
документації 
низки населених 
пунктів області

проект ген. 
плану 
населеного 
пункту

25 32 7 Перевиконано (на 28%)

3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в смт 
Іванків Київської області 

Забезпечення санітарної 
очистки та зменшення 
впливу сміття на екологічну 
ситуацію в Іванківському і 
Поліському районах

Іванківський та 
Поліський райони

2016-2017 
роки

Не виконано Відсутня експертиза по 
Проекту 

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

Поповнення вітчизняного 
ринку високоякісними 
органічними  екологічно 
чистими молочними 
продуктами

Баришівський 
район

2016-2017 
роки

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

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

Створення економічних і 
технологічних умов для 
сталого розвитку 
бджільництва та збільшення 
його експортних поставок

Миронівський 
район

2016-2017 
роки

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

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

Вирощування  та реалізація 
дефіцитних високоякісних 
сортів 
сільськогосподарських  та  
лісових культур

Поліський, 
Іванківський 
райони

2016-2017 
роки

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

3.3.4.1) Збереження культурної спадщини 
Полісся

Активізація прикордонного 
співробітництва для 
збереження та 
популяризації культурної 
спадщини Полісся

Поліський, 
Іванківський 
райони

2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

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

Виконуючий обов’язки  директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Д.З.Берулава


