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Київщина серед інших регіонів
Середньомісячна 

заробітна плата, гривеньОбсяг прийнятого в експлуатацію
 житла на 10 тис. осіб населення, кв. метрів

м. Київ

Донецька

Київська

Україна

Дніпропетровська 6 939
7 104
7 188

7 764
11 135

5 075
5 183
5 229
5 989
8 648

2016 рік 2017 рік

м.Київ

Київська

Дніпропетровська

Полтавська

Миколаївська 8,6
10,3

12,3
17,8

41,2

7,8
7,5
9,4
17,9
32,9

Обсяг капітальних інвестицій на 
одну особу населення, тис. гривень

м. Київ

Дніпропетровська

Київська

Полтавська

Ів.-Франківська

Обсяг прямих іноземних інвестицій
 на одну особу населення, доларів США

8623,5 7997,5

2176,6 1182,2

961,1 900,2
702,7 742,7
614,0 660,3

Київська

м. Київ

Ів.-Франківська

Львівська

Рівненська

11923,2 10496,8
6000,8

3488,2 4538,4
3415,2 3815,2
2795,3 3398,5

4640,2

м.Київ

Київська

Дніпропетровська

Одеська

Полтавська 5,9
6,3

6,8
7,4

11,1

4,4
4,2
5,2
4,8
9,1

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів),
 у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень

Одеська

Івано-Франківська

Київська

Житомирська

Рівненська 109,3
109,5
110,3
112
112,2

98,1
105,7
106,2
95,5
109,2

Індекс промислової продукції
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Основні показники Київської області

1
місце

Обсяг житлового 
будівництва 

1,8 млн.кв. метрів 31,0 млрд. гривень

Обсяг капітальних
 інвестицій

3
місце

1,6 млрд.дол. США

3
місце

Обсяг прямих іноземних
інвестицій

7,2 тис. гривень

Середньомісячна номінальна
заробітна плата

3 
місце

14,5 млрд. гривень
3

місце

Обсяг продукції 
сільського господарства

110,3 відсотка

Індекс промислового
 виробництва

3
місце

5,8 млрд. гривень
5

місце

Обсяг виконаних
будівельних робіт

55,1 млрд. гривень
5

місце

Оборот роздрібної
 торгівлі

94,3 млрд. гривень

Обсяг реалізованої
 промислової продукції

7
місце
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Національно-патріотичне виховання

На Київщині утворено вперше в Україні структурний 
підрозділ КОДА за напрямом національно-патріотичне 
виховання
Затверджена Програма національно-патріотичного виховання 
в Київській області на 2017-2020 роки. Це найбільша в 
Україні обласна програма НПВ за обсягами фінансування. У 
2017 році використано 1,7 млн. грн.

Спільно з експертною спільнотою розроблено концепцію та 
виготовлено типовий проект центру Національно-патріотичного 
виховання молоді та суспільної інтеграції ветеранів АТО 
“Домівка героїв”

У м. Буча розпочато будівництво першого в Україні 
Пластового вишкільного центру

Створено обласний навчальний заклад «Переяслав-
Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» та 3 центри 
військово-патріотичного виховання
На Київщині сформована найбільша мережа військово-
патріотичних клубів (28).
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Освітній простір

У 30 закладах освіти проведено ремонти, заходи з енергозбереження, 
створено новий освітній простір, закуплено сучасне обладнання для 
кабінетів (використано 134,8 млн. гривень)

Київщина зайняла 1 місце за кількістю новозбудованих закладів 
дошкільної освіти - 6 закладів
1 місце за кількістю створених нових місць для дошкільнят - 3280 
місць
У 2017 році створено 11 опорних закладів загальної середньої 
освіти, 13 ЗНЗ для здібних та обдарованих дітей, додатково 
організовано профільне навчання у 41 ЗНЗ

Розпочато будівництво першого в Україні обласного інклюзивно-ресурсного центру.
Підписано Меморандум щодо реалізацію Всеукраїнського проекту «Інклюзивна 
освіта – рівень свідомості нації»
Київщина є лідером у запровадженні інклюзивної форми навчання, функціонує 
300 закладів з інклюзивною формою навчання, в інклюзивних класах 
навчається 8% від загальної кількості дітей з особливостями розвитку
Для інклюзивних навчальних закладів закуплено спеціальні інтерактивні  
корекційно-розвивальні  комплекси. Створено 10 ресурсних кімнат та 2 
медіатеки
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Охорона здоров’я

Створено Єдину диспетчерську службу Центру екстреної медичної 
допомоги та медицини  катастроф Київської області, 
закуплено 9 автомобілів екстреної медичної допомоги на суму 
17,08 млн. гривень
Створено 4 госпітальні округи і 4 госпітальні ради
Відкрито 6 пунктів постійного базування екстреної медичної допомоги
Розпочали роботу 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини  

Розпочато будівництво першої соціальної будівлі на 
території України за стандартом «Пасивний дім» - 
фельдшерський пункт зі службовим житлом в с. Боденьки 
Вишгородського району

На виконання Програми “Доступні ліки”  відшкодовано вартість ліків на суму  
25,9 млн. гривень
Закуплено обладнання та медичне устаткування для бригад Центру екстреної 
медичної допомоги та медицини  катастроф області служби на суму 1,7 млн. грн
Придбано нове медичне обладнання вартістю 125,5 млн. гривень
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Спортивна Київщина

Започатковано проведення в загальноосвітніх навчальних закладах 
Київської області відкритих уроків “Ти зробиш якщо зміг зробити Я” за 
участі видатних спортсменів Київщини
До складу Національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських 
входять 480 представників Київщини 

Побудовано 40 об’єктів спортивної інфраструктури, 
відремонтовано 405 спортивних майданчиків та залів

Проведено 62 чемпіонати та Кубка Київської області
Спортсменами Київської області здобуто срібну медаль на 
Всесвітніх іграх, 4 срібні медалі на Дефлімпійських іграх, а також На 
офіційних чемпіонатах, Кубках світу серед дорослих з олімпійських 
видів спорту 58 медалей, з неолімпійських видів – 66 медалей 
серед юнаків і кадетів – 3 медалі  в чемпіонатах та Кубках України 
здобуто 151 медаль



Соціальний захист населення

Виплачено державних соціальних допомог 111,1 
тис. осіб на загальну суму 2,1 млрд.грн.

Виплачено державних соціальних 
допомог, млрд. грн.

2016 р. 2017 р.

2,1

1,9

2016 р. 2017 р.

3,6

2,5

Призначення субсидій для
 відшкодування витрат на житлово-
комунальні послуги, млрд. грн.

Субсидію для відшкодування витрат на житлово-
комунальні послуги призначено для 320,8 тис. сімей, 
що на 2,5% менше ніж у 2016 році і на 21,4% менше 
програмного показника (408,0 тис. сімей) , 
Загальна сума субсидій на житлово-комунальні 
послуги нарахована на суму майже 3,6 млрд.грн. (на 
30,0% більше, ніж у 2016  році, та на 12,5% більше у 
порівнянні з прогнозом);

Київська обласна державна адміністрація
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За підсумками 2017 року Київщина стала 
лідером серед інших областей з надання 
земельних ділянок учасникам АТО та 
родинам загиблих воїнів.

З метою гарантування соціального захисту  військовослужбовців, які 
виконують завдання в зоні проведення АТО та членів їх сімей, ГУ 
Держгеокадастру у Київській області протягом 2017 року прийнято 
17763 заяв від учасників АТО або членів родин загиблих воїнів про 
надання їм земельних ділянок. 

За результатами опрацювання, учасникам АТО та родинам загиблих 
воїнів передано у власність 

земельних ділянок 

та надано 

наказів про надання дозволу на 
розроблення землевпорядної 
документації щодо відведення 
земельних ділянок.

8597

7987

Надання у власність земельних 
ділянок учасникам АТО



Грошові доходи населення

Показники:

• Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника області у 2017 році 
становила 7188 грн., що на 37,5% більше, ніж у 2016 році; 

• Реальна заробітна плата штатних працівників у 2017 році по відношенню до 2016 року збільшилась 
на 19,5 відсотка; 

• Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2018 року становила 
129,7 млн.  гривень. У порівнянні з 01.01.2017 сума боргу зменшилася на 8,3 млн.грн. або на 6,8 
відсотка; 

• У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати борги економічно активних 
підприємств становили 9,6%, економічно неактивних підприємств – 0,3%, підприємств-банкрутів – 
90,1 відсотка; 

• Заборгованість працівникам економічно активних підприємств, у порівнянні з 01.01.2017, зросла на 
8,1 млн.грн. або у 2,9 рази і станом на 01.01.2018 склала 12,4 млн. гривень.

2016 р.

2017 р. 7 188,0

5 229,0

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн.
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Децентралізація та обʼєднання 
територіальних громад

Позитивні висновки 
затверджені 

розпорядженням голови 
КОДА

2017 2016 2017 2016

10Протягом 2017 року розпорядженнями 
голови Київської обласної державної 
адміністрації затверджено 10 
позитивних висновків щодо 
відповідності  Конституції і законам 
України проектів рішень «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад».

У Київській області триває активна робота 
щодо продовження процесу децентралізації 
розпочатого в 2015 році.

29 жовтня 2017 року відбулися вибори в 
Фурсівській, Дівичківській,  Медвинській 
сільських та Великодимерській селищній ОТГ, 
а 24 грудня 2017 року - в Тетіївській, 
Узинській міських та Студениківській сільській 
ОТГ відповідно.

Звернення КОДА
до ЦВК про 

призначення 
перших місцевих 

виборів

Фурсівська
Дівичківська
Медвинська

Великодимерська
Тетіївська
Узинська

Студениківська 
Пісківська Калитянська

Проведені вибори

2017 2016 2015

11
34

Вибори в об’єднаних 
територіальних громадах
У Київській області 
утворено 9 ОТГ
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Енергозбереження та енергоефективність

Підготовлено 41 інвестиційний проект для ЕСКО-сервісних компаній,   залучено в 
енергомодернізацію об’єктів   бюджетної сфери   Баришівського району біля 10 млн.грн. 
за ЕСКО-механізмом, оголошено 16 процедур закупівель енергосервісу 
Залучено фінансування та гранти на реалізацію інвестиційних проектів в містах-
підписантах проекту ЄС Угода Мерів. Результатом є 5 міст-партнерів Німецького фонду 
GIZ (міста Обухів, Славутич, Васильків, Переяслав-Хмельницький та Українка). 12 нових 
міст-підписантів проекту, 1 млн. Євро гранту для міста Українка на автоматизацію 
системи енергомоніторингу та термомодернізацію  2-х об'єктів бюджетної сфери

Київська область єдина з усіх регіонів України, яка впровадила   систему енергетичного  
менеджменту за стандартами ISO 50001 в усіх райдержадміністраціях та міськвиконкомах 
з метою постійного контролю споживання і витрат енергетичних ресурсів та прийняття  
на місцях управлінських рішень щодо їх ефективного використання та  сформувала 
команду дипломованих енергоменеджерів. Розроблено платформу дистанційного 
навчання голів райдержадміністрацій, міських, сільських, селищних голів.

Встановлено Автоматизовану систему енергомоніторингу «Київщина енергоефективна», 
якою охоплено 2700 будівель бюджетної сфери сіл, селищ та міст Київської області. 
Система дає можливість отримати дані про енергоспоживання у будівлях районів та 
населених пунктів, як по окремому ресурсу так і в цілому та сформувати реальний 
енергетичний баланс Київської області



Екологія
Автоматизована система моніторингу довкілля (відкрита інформаційна система) Київської 
області діє на постійній основі та дає можливість вчасно приймати управлінські рішення для 
покращення стану довкілля та своєчасно реагувати на кризові зміни екологічного стану 
регіону. 

• Веб-додаток «Моніторинг довкілля» 
http://www.ecomon.iisd.com.ua

• Дані онлайн з 4 стаціонарних постів 
спостереження (9 показників) міста 
Васильків, Богуслав, Вишгород, 
Бориспіль

• Дані з екологічної мобільної 
лабораторії

• Дані з 5 постів спостереження ЦГО 
(4 показника) міста Біла Церква (2), 
Бровари, Обухів, Українка

• Місця видалення твердих побутових 
відходів 

• Об’єкти природно-заповідного фонду 
з нанесеними межами 

• Підприємства області, які 
здійснюють викиди ЗР в атмосферне 
повітря з інформацією про дозвільні 
документи

Київська обласна державна адміністрація

http://www.ecomon.iisd.com.ua


Екологія

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Виконує наступні функції:
• вимір концентрацій аналізованих компонентів
• збір, обробка і зберігання результатів
• представлення результатів в різних форматах, 

передача даних.
Оснащена приладами для вимірювання 
концентрацій в повітрі NO2, CO, H2S, рівня 
радіаційного забруднення та метрологічних 
показників.
Визначення забруднюючих речовин у воді, вмісту 
нерозчинених часток, каламутності, солоності, 
рівня рН, вмісту кисню, ЕПР.

Київська обласна державна адміністрація



Екологія
ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ СТВОРЕНІ 

В 2017 РОЦІ 

• Регіональний ландшафтний парк 
«Пташиний рай» – м.Вишгород

• Ботанічний заказник місцевого 
значення «Черківщина» – 
Фастівський р-н

• Ботанічна пам’ятка природи 
місцевого значення «Дуб Семена 
Палія» – м. Біла Церква 

• Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Государ Великої Галявини» – 

м. Біла Церква 
• Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Дідодуб» – Богуславський р-н 
• Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Телепень» – Яготинський р-н

• Ботанічна пам’ятка природи 
місцевого значення «Дуб Гоголя» – 
Кагарлицький р-н 

• Загальна площа створених територій 
становить 501,53 га 

• 10,33% становлять заповідні 
території від площі Київської області

Київська обласна державна адміністрація



Будівельна діяльність

2016 рік 2017 рік

1010,6
1175,9

814,4883,9

у міських поселеннях у сільській місцевості

Показники:

• Виконано будівельних робіт на суму понад 5,8 млрд. гривень. Індекс будівельної продукції у 
звітному році порівняно з 2016 роком становив 121,8 відсотка;

• Прийнято в експлуатацію понад 1,8 млн.кв.м. загальної площі житла, у тому числі у міських 
поселеннях – 814,4 тис.кв.м  і у сільській місцевості – понад 1,0 млн. кв.м;

• За рахунок коштів обласного бюджету виконано дорожньо-будівельних та ремонтних робіт на 90 
дорогах та вулицях населених пунктів області, проведено капітальний ремонт та реконструкцію 
7 шкіл та 3 дошкільних навчальних закладів, 4 закладів культури та спорту, 3 медичних закладів, 
5 об’єктів житлово-комунального господарства.

 Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис. кв. м
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Транспорт та дорожнє господарство

2016 2017

Загальний фінансовий ресурс, залучений 
на ремонт автодоріг, млн. гривень

Бюджетні кошти, залучені 
на ремонт доріг, млн. гривень

Обласний та інші 
місцеві бюджети

111,6
Надходження від 
перевиконання

 митних платежів

835,9

Державний бюджет

617,0{
З метою забезпечення оптимізації існуючої 
маршрутної мережі розроблено обласну цільову 
програму “Смарт транспорт Київщини на 2017-2018 
роки”

За рахунок перевиконання митних платежів 
проведено 163 заходи з капітального, поточного 
та середнього ремонту доріг.

Виконано будівельно-ремонтні роботи на 90 дорогах та вулицях населених 
пунктах області ( укладено 263,1 тис. кв. м дорожнього покриття)
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Нульова смертність

Проведено обласний форум «Нульова смертність на дорогах 
Київщини»

Розроблено схеми організації дорожнього руху для 
кожного району області

Розроблена електронна мапа дорожньо-транспортних 
пригод на дорогах Київщини 

Розроблена інтерактивна карта Київської області

Проведено дослідження дорожньо-транспортної аварійності, 
травматизму та смертності на дорогах Київської області

Облаштовано 13 безпечних нерегульованих переходів (острівців 
безпеки) на дорогах загального значення Київської області

Встановлено точкове контрастне освітлення на 11 пішохідних  
переходах



Інвестиційна діяльність
З метою збільшення обсягів залучених інвестицій проведено: 
• Перший Інвестиційний форум ,,Фастівщина: погляд у перспективу” у м. Фастів 
• Бізнес-платформа ,,Біла Церква Інвестиційна” 
• Перший Інвестиційний Форум за підтримки Українсько-Арабської Ділової Ради у м.Тетіїв 

До Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк ,,Фастіндастрі” у м.  Фастів та індустріальний 
парк ,,Київщина” у с. Нові Петрівці Вишгородського району. Всього у Київській області  4 індустріальних парки 
Для захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств при Київській облдержадміністрації 
створена та функціонує ,,гаряча лінія”

12,4 %
1,8 %

14,5 %

12,8 %
54,7 %

3,8 %

Бюджетні кошти Власні кошти підприємств
Кошти іноземних інвесторів Кошти населення на житлове будівництво 
Кредити банків Інші

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок 
усіх джерел фінансування у фактичних 
цінах за джерелами фінансування

Обсяг прямих іноземних інвестицій 
наростаючим підсумком на кінець 

року, млн. дол. США

2016 р. 2017 р.

1 565,1
1 502,5

3 місце 
по Україні
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Інвестиційна діяльність

Київська обласна державна адміністрація

Будівництво заводу з виробництва ліній розливу мінеральних вод та 
прохолодних напоїв ТОВ “Завод пакувального обладнання “Термо-Пак” 
у м.Біла Церква, створено 100 робочих місць

Введення в експлуатацію найбільшої сонячної електростанції в 
області компанією UDP Renewables у смт  Велика Димерка 
Броварського району, запущення першої черги Димерської СЕС з 
потужністю 6МВт

Будівництво комплексу з вирощування та відгодівлі свиней, 
виробництва та переробки м’яса ТОВ МПЗ “Баварія” у 
Білоцерківському районі, створено 300 робочих місць

Будівництво четвертої черги логістичного комплексу компанії FM 
Logistic ТОВ "ФМ СЕ Десна" у Бориспільському районі, створено 200 
робочих місць



Зовнішньоекономічна діяльність

2016 р. 2017 р.

3 403,9
2 944,7

1 748,51 696,6

експорт імпорт

5,7 %
10,6 %

23,3 %

20,2 %
6,6 %
10,7 %

22,9 %

інші товари
готові харчові продукти
машини та обладнання
продукти рослинного походження
продукти тваринного походження
жири та олії тваринного або рослинного походження
вироби з деревини та картону або інших волокнистих целюлозних матеріалів

Товарна структура експорту Обсяг експорту та імпорту товарів, 
млн.дол.США +15,3%

+2,5%

Проведено зустріч з послом США щодо децентралізації, налагоджено співпрацю з Нижньоселезьким воєводством Польщі 
та 50 зустрічей з дипломатичним корпусом іноземних держав та  представниками зарубіжних компаній з країн Іспанії, 
Республіки Польща, Федеративна Республіка Німеччина, Китайська Народна Республіка, Японія, Турецька Республіка, 
Великобританія, Словацька Республіка.
Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо сталого розвитку між Програмою розвитку Організації Об`єднаних 
Націй («ПРООН»), Київською обласною державною адміністрацією і Київською обласною радою.
Голова Київської облдержадміністрації взяв участь у навчальній поїздці до Фінляндії з метою вивчення системи діяльності 
молодіжних центрів, механізмів їх фінансування та взаємодії.

Проведено роботу щодо присвоєння статусу міжнародного пункту пропуску ,,Вільча” Поліського району

Зовнішня торгівля товарами проводилася з партнерами із 171 країни світу
Обсяг експорту до країн ЄС зріс на 22,8% і склав 642,5 млн. дол. США ( 36,7% від загального обсягу). Найвагоміші експортні 
поставки серед інших країн світу здійснювалися до Єгипту - 6,2%, Індії - 5,6%, Китаю - 3.7%, Білорусі - 3,3%
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Бізнес-клімат
Реалізовано Програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) та 
Проект Міністерства розвитку Республіки Польща «Підвищення інвестиційної 
привабливості України та конкурентоспроможності регіонів»
Впроваджено Дорожню карту розвитку малого і середнього підприємництва для 
учасників АТО в місті Ірпінь та Приірпінні «Акселератор бізнесу 4.5.0»

Започатковано співпрацю суб’єктів підприємницької діяльності Київської області з 
Офісом бізнес-омбудсмена України Альгірдаса Шемети
В області створені 2 Центри розвитку підприємництва у Києво-Святошинському районі 
та  м. Біла Церква на базі центрів зайнятості

Проведено шести-модульний тренінг для 200 підприємців області в 
рамках навчальної програми «Комплексний підхід до експорту як 
запорука міжнародного успіху компанії» 

2016 р. 2017 р.

12,8
10,0

Надходження від суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до бюджетів усіх рівнів, млрд. грн

+21,5%
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Адміністративні послуги

у 2017
✓ м. Боярка
✓ смт Гостомель
✓ ОТГ Калитянська

514,0 тис.
надано адміністративних послуг

+22,7 % (+95,0 тис.полуг)

Організовано надання сервісних послуг з 
оформлення паспортних документів ЦНАПами 
при Білоцерківській, Вишневій міських радах та 
Києво-Святошинський райдержадміністрації

✓Адміністраторами видано 9371 документ дозвільного характеру
✓Зареєстровано 3083 декларації
✓Надано 16377 консультацій

43
ЦНАП



Агропромисловий комплекс

Показники:

• Обсяг виробництва продукції сільського господарства, в усіх категоріях господарств - понад 14,5 
млрд. грн. (по Програмі 15,9 млрд. грн. що на 6,5% менше, ніж у 2016 році (по Програмі - 2,0%); 

• Частка області у загальному виробництві валової продукції сільського господарства в Україні-  
5,9% 

• Валовий збір зернових та зернобобових культур склав 2,6 млн.т зерна, що на 21,3% менше, ніж у 
2016 році; 

• Усіма категоріями господарств вироблено 309,1 тис.т м’яса, 436,5 тис.т молока, понад 2,9 млрд. 
штук яєць.

2016 р.

2017 р. 14,5

15,6

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях
господарств у постійних цінах 2010 року, млрд. грн.
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Фінанси

Розроблено концепцію нового порядку розподілу бюджету Київської області, відповідно до 
якого у 2018 році планується направляти кошти бюджету розвитку обласного бюджету 
бюджетам районів, міст, сіл, селищ та ОТГ шляхом надання субвенції.

Рівень доходу загального фонду Київської області

Місцеві бюджети Обласний бюджет ОТГ
46,21 565,4

10 540,7

35,31 195,3

7 925,6

м. Київ
Одеська

Харківська

Дніпропетровська

Київська

Львівська 168 797
194 643,3

225 463,4
234 701,4

264 287,9
449 382,6

80 633,4
107 000,6
109 479,4
152 459,9
160 533,9
275 378,1 Київська

Рівненська

Тернопільська

Волинська

Херсонська

Україна 105,8
111,4
111,8
112,9
112,9

113,0

112,9
116,0
111,6
116,8
113,5
127,5

2016 рік 2017 рік

Надходження податку на нерухоме 
майно, тис. грн

Виконання річних затверджених 
показників по податку на доходи 

фізичних осіб, у %



Виконання обласних цільових програм

Структурний підрозділ КОДА
Визначено програмою  
з обласного бюджету

тис. грн

Проведені видатки 
з обласного бюджету 

тис. грн

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 40000,0 0,0

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
обладержадміністрації 673961,54 225268,44

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 251699,7 63485,3

Управління з питань молодіжної політики та національно-партіотичного виховання 
облдержадміністрації 4477,0 3901,88

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації настілдків Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації 14986,3 0,0

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 32820,8 2034,5

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації 3554,5 0,0

Управління інфраструктури облдержадміністрації 2000,0 1159,1

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації 700,0 0,0

Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації 14500,0 11449,91

Управління інформації та зв’язків з громадскістю облдержадміністрації 27290,3 19092,0

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 6635,5 749,0

Служба у справах дітей та молоді облдержадміністрації 58715,0 43443,7

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 44214,6 42253,6

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 230666,88 85602,3

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 105626,7 88987,8

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 30810,5 25841,5

Апарат КОДА 4192,4 48,0
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