
Звіт з оцінки результативності реалізації  
Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року  

та Плану заходів з її реалізації у 2015-2017 роках 
за 2017 рік 

 
Протягом 2015-2017 років Київською облдержадміністрацією відповідно 

до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 "Про 
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" 
здійснювався моніторинг результативності реалізації Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської 
обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI, а також моніторинг виконання 
Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської 
області на період до 2020 року (далі – План заходів), затвердженого рішенням 
Київської обласної ради від 23 червня 2015 року № 960-49-VI. 

Ресурсне забезпечення реалізації передбачених ними завдань 
здійснювалося через цільові обласні програми, заходи яких фінансувалися за 
рахунок різних джерел фінансування, зокрема, державний бюджет, обласний 
бюджет Київської області, інші місцеві бюджети та небюджетні джерела 
фінансування (власні кошти підприємств і організацій, кошти інвесторів та 
міжнародних фінансових організацій тощо). 

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

Основна мета Програми 1 "Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки" – це створення 
спроможності регіону залучати стратегічні інвестиції, створення та розвиток 
малого та середнього бізнесу, сприяння диверсифікації через розвиток 
внутрішнього туризму та підтримка менш економічно розвинених 
периферійних районів. Програма включала в себе 21 проектну ідею із 
загальною орієнтовную вартістю 448,7 млн грн на весь період реалізації Плану 
заходів, із них у 2017 році – 131,9 млн гривень.  

Основна мета Програми 2 "Висока якість життя людини" – надання 
можливостей для людини адекватно відповідати на виклики регіонального, 
національного та глобального масштабу з метою забезпечення як власного 
добробуту, так і розвитку країни та регіону. Програма складалася з 
39 проектних ідей, орієнтовний фінансовий план на весь період реалізації 
становив 2503,8 млн грн, з них у 2017 році – 1006,2 млн гривень. 

Програма 3 "Збереження та розвиток територій" була зосереджена на 
економічних, соціальних та інфраструктурних аспектах, які є важливими для 
покращення якості життя в сільській місцевості. До її складу входило 
20 проектних ідей, загальна орієнтовна вартість яких за весь період реалізації 
становила 792,6 млн грн, з них у 2017 році – 327,0 млн гривень. 
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У Звіті про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів 
планові обсяги реалізованих проектів регіонального розвитку визначені на 
основі проектно-кошторисної документації. 

По кожній проектній ідеї, включеній до Плану заходів, було визначено її 
результативність шляхом порівняння фактичного значення індикатора 
(показника) з прогнозованим. Здійснити узагальнення показників неможливо 
через їх неоднорідність, тому узагальненим показником результативності 
виконання Плану заходів є загальна фактична вартість реалізованих проектів у 
порівнянні з прогнозованими обсягами їх фінансування. Крім цього, до Звіту 
включені проекти, не передбачені Планом заходів, але спрямовані на 
реалізацію пріоритетних завдань Стратегії і були включені до відповідних 
обласних цільових програм або щорічних програм соціально-економічного та 
культурного розвитку Київської області. 

Територіальна спрямованість впровадження відповідних проектів, 
спрямованих на реалізацію проектної ідеї, не завжди співпадала з їх фактичним 
місцем розташування. Крім цього, ряд проектів передбачалось реалізувати на 
територіях районів та міст, які не були ініціаторами проектних ідей, але 
використали їх для реалізації власних проектів. Тому територіальну 
спрямованість проектів було визначено як "Київська область". Проте, через 
обмежені фінансові можливості відповідних місцевих бюджетів реалізація 
частини запропонованих проектів так і не розпочалася. Зокрема, це стосується 
проектних ідей 1.1.5.2, 1.2.3.1, 1.4.2.1, 2.4.2.4, 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1, 3.2.3.2, 
3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.3.2 та 3.3.4.1. 

 

У рамках Програми 1 "Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки" у 2015-2017 роках 
реалізовувались 6 проектів загальною вартістю фінансування 367,8 млн грн, або 
92% відповідно до планових обсягів фінансування (400,8 млн грн), зокрема, у 
2017 році – 122,0 млн грн, або 95,0% від планових обсягів фінансування (129,0 
млн гривень). 

Найбільші обсяги фінансування у 2015-2017 роках вказаної Програми 
було спрямовано на будівництво та відновлення інфраструктури (дороги) – 
315,3 млн грн. (при планових обсягах – 322,3 млн грн), із них у 2017 році – 
111,6 млн грн (118,6 млн гривень). 

За рахунок вказаних коштів протягом 2017 року виконано дорожньо-
будівельних та ремонтних робіт на 90 дорогах та вулицях населених пунктів 
області. При цьому укладено 263,1 тис.кв.м дорожнього покриття, у тому числі 
254,3 тис кв м. в результаті капітального ремонту, 8,3 тис кв.м – реконструкції 
та 450,3 кв.м поточного ремонту міських вулиць та доріг. 

Крім цього, за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році 
профінансовані роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
автомобільних доріг загального користування області на загальну суму 66,5 
млн грн (при планових обсягах фінансування - 86,8 млн.грн), а також виконано 
обсяг робіт з дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автодоріг на 
загальну суму 551,0 млн грн. (при запланованих обсягах фінансування - 
456,4 млн гривень). 
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З метою реалізації пріоритетного завдання Стратегії 1.1.1 
"Впровадження транспортно-логістичних кластерів у транспортну 
систему" в рамках Програми "Смарт транспорт Київщини (інтелектуальна 
транспортна система) на 2017-2018 роки", затвердженої рішенням Київської 
обласної ради від 19.05.2017 № 314-14-VII, здійснено придбання обладнання 
для просторового моніторингу рухомого складу перевізників області на 
загальну суму 1,2 млн грн. при запланованих обсягах фінансування 2,0 млн 
гривень. Це дало можливість забезпечити здійснення просторового 
моніторингу рухомого складу перевізників на 100 автобусних маршрутах. 

Відповідно до пріоритетного завдання Стратегії 1.1.2 "Модернізація 
промислових виробництв на новій технологічній базі, зокрема шляхом 
створення і розвитку індустріальних та технологічних парків", реалізовано 
46 інвестиційних проектів, зокрема, у 2015 році – 14 проектів, у 2016 році – 18, 
у 2017 році – 14 проектів. Найважливішими з них є: введення в експлуатацію 
новітнього біофармацевтичного науково-виробничого комплексу ПрАТ 
"Біофарма" (м.Біла Церква), найпотужнішого в Європі біогазового заводу ПАТ 
"Рокитнянський цукровий завод" (смт Рокитне, Рокитнянський район), 
запущено першу чергу Димерської СЕС компанії UDP Renewables – найбільшої 
в області сонячної електростанції (смт Велика Димерка Броварського району), 
заводу з виробництва ліній розливу мінеральних вод та прохолодних напоїв 
ТОВ "Завод пакувального обладнання "Термо-Пак" (м. Біла Церква), комбінату 
з виробництва харчових продуктів ДП "Зееландія" (м.Бровари), заводу з 
виробництва професійного штучного спортивного газону ТОВ "Федерація 
футболу України Продакшн" (Бориспільський район). 

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. З цією метою 
спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами відібрано 16 земельних 
ділянок від 15 до 110 га загальною площею майже 600 гектарів. Потенційним 
інвесторам і компаніям направлено запрошення стати учасниками майбутніх 
індустріальних парків для будівництва нових підприємств або перенесення вже 
діючих у Київську область. 

До Реєстру індустріальних парків включено "Перший український 
індустріальний парк", який розміщений у смт Велика Димерка Броварського 
району, а також індустріальний парк "Мироцьке" у с.Мироцьке Києво-
Святошинського району. У 2017 році до їх переліку включено індустріальний 
парк "Фастіндастрі" у м. Фастів та індустріальний парк "Київщина" у с.Нові 
Петрівці Вишгородського району. Це дасть можливість розраховувати на 
державну фінансову підтримку щодо облаштування парків та активізувати 
пошук інвесторів. 

Відповідно до пріоритетного завдання Стратегії 1.1.3 "Розвиток 
високотехнологічного сільськогосподарського виробництва" Макарівською 
райдержадміністрацією було запропоновано проектну ідею щодо будівництва 
свинокомплексу за європейськими стандартами, але конкретний інвестиційний 
проект реалізовувався у смт Терезине Білоцерківського району. Вказаний 



 4 

свинокомплекс розрахований на утримання 1200 голів основних свиноматок. 
Станом на 01.01.2018 освоєно 51,3 млн грн інвестицій. Працює повноцінно 
перша черга підприємства, де утримується 600 голів свиней. Рівень готовності 
об’єкту складає 95 відсотків. 

Крім цього, в рамках вказаного пріоритетного завдання протягом 2015-
2017 років здійснювалась реалізація інвестиційних проектів щодо будівництва 
комплексу з виробництва молока ТОВ "Острійківське" (Білоцерківський район), 
ТОВ "Аграрний інвестиційний союз" (Таращанський район), ТОВ "Ван Хоф 
Юкрейн ЛТД" (Згурівський район), другої черги тваринницького комплексу з 
виробництва молока ТОВ "Аграрний інвестиційний союз" (Таращанський 
район). 

Відповідно до пріоритетного завдання Стратегії 1.1.4 "Покращення 
управління енергетичними ресурсами" З метою практичного впровадження 
політики енергоефективності та енергозбереження в Київській області, 
імплементації енергоефективних технологій, сприяння розробленню та 
реалізації загальнодержавних, регіональних та місцевих програм із 
запровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження, 
розроблення проектів законодавчих актів, спрямованих на стимулювання 
запровадження політики енергоефективності та енергозбереження для 
населення, у бюджетній, комунальній сфері, установах та підприємствах будь-
якої форми власності утворено Відокремлений підрозділ «Київський обласний 
експертний центр енергоефективності» Державного підприємства 
«Київоблбудінвест» (далі – Центр енергоефективності). 

Центр енергоефективності надає методологічну та практичну допомогу 
органам місцевого самоврядування та виконавчої влади та ОСББ, зокрема щодо 
управління інвестиційними, лізинговими і кредитними проектами, 
направленими на оптимізацію структури енергетичного балансу 
домогосподарств, підприємств, установ, організацій будь-якої форм власності. 
Так, у 2017 році було проведено 21 семінар для представників органів 
місцевого самоврядування, ОСББ та ЖБК з питань енергоефективності, в т.ч. 
стосовно роз’яснення законодавства щодо кредитування енергоефективних 
заходів.  

Упродовж 2017 року у Київський області запроваджено автоматизовану 
систему «Київщина енергоефективна». Система дозволяє вести чіткий, 
оперативний та достовірний облік використання енергоресурсів, обробляє дані 
щодо споживання всіх ресурсів з великої кількості будівель та допомагає 
визначити будівлі або споруди, де можливо оптимізувати споживання. Станом 
на 01.01.2018 до системи підключено  2834 будівлі бюджетних установ і 
організацій. 

За участю керівників Держенергоефективності України та 
представництва Фонду Еберта в Україні та ЕСКО-кампаній проведено семінар з 
впровадження енергосервісу та енергоменеджменту в Київській області, 
учасниками якого було  понад 200 осіб. Темою семінару було стимулювання 
практичного впровадження механізму енергосервісу та системи 
енергоменеджменту в бюджетній сфері. 

Для залучення фінансових ресурсів з інших джерел –  Міжнародних 
фінансових інститутів та ЕСКО-сервісних компаній у реалізацію 
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енергоефективних проектів, департаментом підготовлено перелік потенційно 
цікавих для інвестицій об`єктів бюджетної сфери з потенціалом 
енергозбереження понад 56 %. «Портфель» налічує 41 проект з необхідним 
обсягом інвестицій близько 162,0 млн грн. За підрахунками, економія 
енергоресурсів (протягом опалювального періоду) від їх реалізації може 
скласти 65 % або 22,4 млн грн/рік, в еквіваленті природного газу – майже 
2,0 млн м.куб./рік, скорочення викидів СО2 – 411тон/рік. 

З метою  реалізації  пріоритетних  завдань  операційної  цілі Стратегії 1.2. 
"Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів" у 
травні 2016 року було проведено форум "Інвестиційні можливості для 
регіонального розвитку Київщини" у м.Бровари за участю представників 
підприємств, малого та середнього бізнесу, представники Мінекономрозвитку 
України, ділових асоціацій, фінансових установ; науковці, представників 
міжнародних організацій, голів райдержадміністрацій, мерів міст (близько 
500 учасників). У рамках форуму було приділено значну увагу питанням 
інвестицій та інновацій в сфері агробізнесу, промисловості, туризму. 

Для реалізації пріоритетних завдань операційної цілі Стратегії 1.3. 
"Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 
підприємництва" 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". 

Мережа інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва 
становить 12 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори,  11 лізингових центрів, 63 
небанківські фінансово-кредитні установи, 11 фондів підтримки підприємництва, 
8 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 1 інноваційний кластер та 101 
інформаційно-консультативну установу. Функціонує 109 громадських об’єднань 
підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця органів виконавчої влади. 
Активно працює Київська обласна торгово-промислова палата. 

З метою  реалізації  пріоритетних  завдань  операційної  цілі Стратегії 1.4. 
"Розвиток туристичного потенціалу" підготовлено і подано на розгляд 
облдержадміністрації для схвалення в установленому порядку проект Програми 
розвитку туризму та туристичної інфраструктури в Київській області на 2018-
2020 роки. 

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

Для збільшення туристичного потоку між Україною та 
західноєвропейськими країнами проведено інфотур для 30 французьких 
туристичних туроператорів, під час якого було презентовано найвідоміший 
техногенний об’єкт "Чорнобильська АЕС". 

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

Спільно з державним підприємством «Навчально-консультаційний центр 
по туризму», започатковано проект фахової підготовки «Екскурсоводи 
Київщини», в рамках якого навчання проводяться постійні виїзні заняття на 
об’єктах туристичної інфраструктури Київської області.  

Для підвищення якості надання послуг у сфері зеленого туризму спільно з 
Національним університетом біоресурсів і природокористування проведено  
курси підвищення кваліфікації з сільського зеленого туризму для представників 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, власників особистих селянських та фермерських 
господарств. 

У рамках Програми 2 "Висока якість життя людини" у 2015-2017 
роках реалізовувались 20 проектів загальною вартістю фінансування 1332,0 млн 
грн, або 81 % відповідно до планових обсягів фінансування (1648,9 млн грн), 
зокрема, у 2017 році – 737,3 млн грн, або 75,4 % від планових обсягів 
фінансування (977,4 млн гривень). 

Найбільші обсяги фінансування у 2015-2017 роках вказаної Програми 
було спрямовано на будівництво та відновлення інфраструктури (дороги) – 
315,3 млн грн (при планових обсягах – 322,3 млн грн), із них у 2017 році – 
111,6 млн грн (118,6 млн гривень). 

З метою  реалізації  пріоритетних  завдань  операційної  цілі Стратегії 2.1 
"Збереження навколишнього природного середовища" та поліпшення 
інформування населення Київщини про стан довкілля забезпечено реалізацію 
проекту проведення протягом 2015-2017 років на Київській державній 
телерадіокомпанії 10 радіопередач на екологічну тематику, з них у 2017 році – 
3 передачі. 

Враховуючи актуальність нагальних проблем санітарного очищення 
населених пунктів Київської області відповідно до Програми поводження з 
твердими побутовими відходами в Київській області на 2012-2016 роки (рішення 
Київської обласної ради від 30.03.2007 №116-10-V (зі змінами) проектною 
організацією ПрАТ "СТЕК" розроблено проект санітарного очищення населених 
пунктів Київської області. У рамках цього проекту протягом 2015-2016 років 
було виконано розробку схем санітарного очищення 33 міст і селищ області на 
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загальну суму 995,0 тис.грн., зокрема, у Києво-Святошинському районі 
розроблені схеми санітарного очищення для міст Боярка та Вишневе.На даний 
час проводиться робота щодо визначення місць та територій Київської області 
для будівництва сміттєпереробних комплексів. 

З метою покращення санітарно-екологічного стану р.Рось реалізується 
проект "Відродження річки Рось", в рамках якого здійснюються заходи з 
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, поліпшення 
технічного та екологічного стану річки Рось та її приток. 

Відповідно до Обласної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року (рішення Київської обласної ради від 17.09.2013 №663-34-VІ (зі 
змінами) протягом 2015-2017 років в рамках цього проекту реалізовано 40 
заходів із запланованих 41, на виконання яких з обласного бюджету та 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 
39,3 млн грн при запланованих 48,3 млн гривень. 

У 2017 році у рамках проекту реалізовано 7 заходів, у тому числі: 3 з 
поліпшення технічного стану та благоустрою водойм з метою захисту від 
підтоплення с. Дибинці Богуславського району, с. Сорокотяги Білоцерківського 
району та сіл Тадіївка, Тарасівка, Гайок Володарського району; 3 з 
реконструкції каналізаційних систем м. Богуслав та с. Фурси Білоцерківського 
району, а також будівництво полігону твердих побутових відходів в 
смт Рокитне. Обсяг фінансування вказаних робіт становив 13,7 млн грн, що 
становить 95,1% від запланованої суми (14,4 млн гривень). 

З метою  реалізації  пріоритетних  завдань  операційної  цілі Стратегії 2.2 
"Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що 
змінюється" в рамках Програми будівництва, реконструкції та модернізації 
об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2018 роки (рішення 
Київської обласної ради від 22.06.2017 №349-15-VІІ) протягом 2015-2017 років  
згідно з пріоритетним завданням 2.2.1.3. "Будівництво загальноосвітніх шкіл 
в області" протягом 2015-2017 років виконано у повному обсязі роботи з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту 41 загальноосвітнього 
закладу з 53 запланованих. На 12 об’єктах роботи будуть продовжені у 2018 
році). Загальний обсяг фінансування вказаних робіт протягом 2015-2017 років 
становив 110,9 млн грн, що становить 72,7% від запланованої суми (152,6 млн 
грн). У 2017 році вказані обсяги фінансування становили 96,0 млн.грн при 
запланованих 137,7 млн грн (рівень виконання – 69,7 відсотка). 

З метою реалізації пріоритетного завдання 2.2.1.4. "Будівництво 
дошкільних навчальних закладів" виконано у повному обсязі роботи з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту 17 дошкільних нвчальних 
закладів з 24 запланованих. На 7 об’єктах роботи будуть продовжені у 2018 
році. Загальний обсяг фінансування вказаних робіт протягом 2015-2017 років 
становив 79,2 млн грн, що становить 88,9% від запланованої суми (89,1 млн 
грн). У 2017 році вказані обсяги фінансування становили 70,7 млн.грн при 
запланованих 80,6 млн грн ( рівень виконання – 87,7 відсотка). 

Відповідно до пріоритетного завдання 2.2.4.2 "Створення базових 
навчальних закладів як центрів освітніх округів" протягом 2015-2017 років 
у Київській області створено 34 опорних заклади загальної середньої освіти (23 
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опорних заклади загальної середньої освіти та 28 філій відкрито у 2016 році; 11 
опорних закладів та 11 філій – у 2017 році). В опорних закладах освіти області у 
2017/2018 н.р. навчається 10719 учнів, з них у філіях – 1533 учні. Загальний 
обсяг фінансування заходів щодо створення базових навчальних закладів 
протягом 2015-2017 років становив 130,0 млн грн, що становить 47,8% від 
запланованої суми (272,0 млн гривень). У 2017 році вказані обсяги 
фінансування становили 30,0 млн.грн при запланованих 66,0 млн грн (рівень 
виконання – 45,5 відсотка). 

До опорних шкіл з 39 філій та 93 населених пунктів, в яких заклади 
освіти відсутні або були оптимізовані, підвозиться 3032 учні (100%). 
Організоване підвезення до опорних шкіл забезпечують 59 шкільних автобусів, 
з яких 10 були придбані у 2017 році. Протягом 2015 – 2017 років за кошти 
бюджетів усіх рівнів в рамках реалізації Обласної програми «Шкільний 
автобус» на 2015-2017 роки закуплено 66 шкільних автобусів. 

Відповідно до пріоритетного завдання 2.2.4.3 "Організація роботи 
центрів надання адміністративних послуг у сучасних умовах" та з метою 
поліпшення якості надання адміністративних послуг юридичним і фізичним 
особам протягом 2015-2017 років за рахунок коштів місцевих бюджетів 
відкриті нові сучасні приміщення центрів надання адміністративних послуг у 
м.Березань, м.Буча, м.Ірпінь, м.Боярка, м.Славутич, смт Гостомель та 
Калитянській об’єднаній територіальній громаді. Центри оснащені сучасною 
комп’ютерною технікою, працює електронна черга. 

У 2017 році на забезпечення діяльності ЦНАПів Київської області, 
зокрема на проведення капітального ремонту та технічне переоснащення 
протягом 2015-2017 років було витрачено 9,2 млн грн., з них у 2017 році – 
4,9 млн гривень. 

З метою реалізації пріоритетного завдання 2.3.2.1 "Ресурсне 
забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в 
сільській місцевості Київської області" протягом 2015-2017 років у 
результаті будівництва, реконструкції та капітального ремонту приміщень 
відкрито 5 амбулаторій загальнох практики сімейної медицини у селах 
Броварського, Васильківського та Обухівського районів та придбано медичне 
обладнання на загальну суму 168 млн гривень. 

Загальний обсяг фінансування заходів щодо ресурсного забезпечення 
розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в сільській місцевості 
протягом 2015-2017 років становив 441,3 млн грн, що склав 92,6% від 
запланованої суми (476,4 млн гривень). У 2017 році вказані обсяги 
фінансування становили 266,8 млн.грн при запланованих 282,6 млн грн (рівень 
виконання – 94,4 відсотка). 

Відповідно до пріоритетного завдання 2.3.4.1 "Будівництво об’єктів 
спортивного призначення в області" протягом 2015-2017 років введено в дію 
101 спортивну споруду із запланованих 104. Загальний обсяг фінансування 
робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд 
області у 2015-2017 роках становив 89,2 млн грн, що становить 71,1% від 
запланованої суми (125,4 млн гривень). У 2017 році вказані обсяги 
фінансування становили 17,0 млн.грн при запланованих 36,0 млн грн (рівень 
виконання – 47,2 відсотка). 
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У 2017 році в рамках Програми розвитку фізичної культури та спорту на 
2017-2020 роки "Київщина спортивна", затвердженої рішенням Київської 
обласної ради від 19.05.2017 № 291-14-VII, 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. 

З метою реалізації пріоритетного завдання Стратегії 2.3.5.2 "Реалізація 
пілотного проекту з інклюзивного навчання" у 2017 році прийнято рішення 
про створення 35 інклюзивно-ресурсних центрів в районах та містах області. 
Будується обласний інклюзивно-ресурсний центр у м. Обухів. 

На підтримку освіти дітей з особливими освітніми потребами, створення 
умов для їх навчання, забезпечення необхідним обладнанням використано близько 
30 млн грн, з них 10,716 млн грн - кошти субвенції  на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами, близько 8 млн грн - кошти 
обласного бюджету та близько 9 млн грн - коштів обласного бюджету. 

Для інклюзивних навчальних закладів закуплено спеціальні інтерактивні  
корекційно-розвивальні  комплекси. У 2017 році в Київській області розпочато 
створення ресурсних кімнат та сучасних медіатек у закладах загальної 
середньої освіти. Створено 8 ресурсних кімнат та 2 медіатеки у Броварському, 
Богуславському, Васильківському, Іванківському  районах, містах Бровари, 
Біла Церква. 

Згідно з пріоритетним завданням 2.3.6.2. "Будівництво закладів 
охорони здоров'я в області" в рамках Програми будівництва, реконструкції та 
модернізації об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2018 роки 
(рішення Київської обласної ради від 22.06.2017 №349-15-VІІ) протягом 2015-
2017 років виконано у повному обсязі роботи з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту 17 закладів охорони здоров'я з запланованих 21. На 4 
об’єктах роботи будуть продовжені у 2018 році. Загальний обсяг фінансування 
вказаних робіт протягом 2015-2017 років становив 42,8 млн грн, що складає 
84,2% від запланованої суми (50,8 млн грн). У 2017 році вказані обсяги 
фінансування становили 37,1 млн.грн при запланованих 45,1 млн грн (рівень 
виконання – 82,3 відсотка). 

Зокрема, у 2017 році проведено будівництво та облаштування огорожі з 
воротами та шлагбаумом КЗ "Вишгородська ЦРЛ" у м. Вишгород, капітальний 
ремонт хірургічного корпусу Броварської ЦРЛ (заміна вікон) у м. Бровари. 
Крім цього, реалізовано проект енергоефективної будівлі «Фельдшерський 
пункт зі службовим житлом у с. Боденьки Вишгородського району Київської 
області за стандартом «пасивний дім». 

Згідно з пріоритетним завданням Стратегії 2.4.1.1. "Розвиток та 
реконструкція систем водопостачання та водовідведення для забезпечення 
населення якісною питною водою" відповідно до заходів Програми "Питна 
вода Київщини на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
19.05.2017 № 312-14-VІI протягом 2015-2017 років комунальними 
підприємствами області виконано повний комплекс ремонтних і підготовчих 
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робіт для забезпечення сталого функціонування об’єктів водопостачання та 
водовідведення на 10 об'єктах із 24 запланованих. На 14 об’єктах роботи будуть 
продовжені у 2018 році. Загальний обсяг фінансування вказаних робіт протягом 
2015-2017 років становив 31,1 млн грн, що складає 96,3% від запланованої суми 
(32,3 млн грн). У 2017 році вказані обсяги фінансування становили 3,1 млн грн 
при запланованих 11,6 млн грн (рівень виконання – 26,7 відсотка). 

 Відповідно до пріоритетного завдання Стратегії 2.4.2.1. 
"Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної 
власності" згідно з завданнями Програми енергозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, затвердженої 
рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI та Програми 
енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-
2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 
№ 313-14-VII, протягом 2015-2017 років були реалізовані заходи з 
термомодернізації на усіх запланованих 43 об'єктах бюджетної сфери. 

Загальний обсяг фінансування вказаних робіт протягом 2015-2017 років 
становив 262,3 млн грн, що складає 113,3% від запланованої суми 
(231,6 млн гривень). У 2017 році вказані обсяги фінансування становили 
133,0 млн грн при запланованих 183,0 млн грн (рівень виконання – 
72,7 відсотка). 

Згідно з пріоритетним завданням Стратегії 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" у 2015 році 
встановлено на території котельні №2 смт Ставище модульну транспортабельну 
твердопаливну котельню ТМ-700, що забезпечило економію природного газу 
420 т.у.п. 

Відповідно до пріоритетного завдання Стратегії 2.4.2.5. "Теплий дім" 
згідно з завданнями Програми енергозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, затвердженої 
рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI та Програми 
енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-
2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 
№ 313-14-VII, протягом 2015-2017 років 3812 домогосподарств отримали з 
обласного бюджету відшкодування за «теплими кредитами»на загальну суму 
10,6 млн грн, що становить 68,0% від запланованих обсягів фінансування 
(15,6 млн гривень). 

У 2017 році компенсацію по «теплих кредитах» отримали 
557 домогосподарств Київської області на загальну суму майже 2,0 млн грн, що 
складає 40% від запланованих обсягів фінансування (5,0 млн. гривень). 

Згідно з пріоритетним завданням Стратегії 2.5.1.2. "Будівництво 
закладів культури та об’єктів культурної спадщини" в рамках Програми 
будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Київської 
області на 2016-2018 роки (рішення Київської обласної ради від 22.06.2017 
№349-15-VІІ) протягом 2015-2017 років виконано у повному обсязі роботи з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту 14 закладів культури та 
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об’єктів культурної спадщини при запланованих 25 об'єктах. На 11 об’єктах 
роботи будуть продовжені у 2018 році. 

Загальний обсяг фінансування вказаних робіт протягом 2015-2017 років 
становив 41,5 млн грн, що складає 83,2% від запланованої суми (49,9 млн грн). 
У 2017 році вказані обсяги фінансування становили 32,4 млн грн при 
запланованих 40,7 млн грн (рівень виконання – 79,6 відсотка). 

У рамках Програми 3 "Збереження та розвиток територій" у 2015-2017 
роках реалізовувались 5 проектів загальною вартістю фінансування 8,7 млн грн, 
або 38,0 % відповідно до планових обсягів фінансування (23,2 млн грн), 
зокрема, у 2017 році – 2,7 млн грн, або 34,2 % від планових обсягів 
фінансування (7,9 млн гривень). 

З метою реалізації пріоритетних завдань операційної цілі 3.1. 
"Підвищення рівня зайнятості сільського населення" протягом 2015-2017 
року профорієнтаційні послуги в обласній службі зайнятості отримали: 24,8 
тис. осіб, що проживають у сільській місцевості. Враховуючи те, що 
працевлаштування безробітних селян на запропоновані роботодавцем вакансії 
досить часто потребувало додаткового професійного навчання, підвищення 
кваліфікації або стажування на виробництві у 2017 році за направленням 
служби зайнятості професійне навчання проходило 3,8 тис таких осіб. 

Крім цього, послугами Центрів розвитку підприємництва, створених при 
Києво-Святошинському та Білоцерківському центрах зайнятості, скористалися 
у 2017 році понад 1,8 тис. фізичних осіб підприємців із сільських населених 
пунктів, з яких 286 взяли участь у бізнес-тренінгах .Послуги з експерт-
оцінювання бізнес-плану надані 30 особам. Допомогу по безробіттю 
одноразово для започаткування власної справи отримали 14 безробітних, з них 
– 8 осіб із числа молоді. 

.Відповідно до пріоритетного завдання Стратегії 3.1.4.1. "Підтримка 
кооперативного руху на селі" в області проводиться робота щодо сприяння 
створенню і організації діяльності дієздатних сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів із заготівлі і переробки м’яса . Протягом  2015-
2017 років у Ставищенському районі здійснювали діяльність із заготівлі та 
переробки м'яса 2 сільських обслуговуючих кооператива: "Гарт" (с.Гостра 
Могила) та "Лідер" (с.Бесідка). 

Згідно з пріоритетним завданням Стратегії 3.2.3.1. "Розроблення схем 
планування територій" в рамках Програми забезпечення Київської області 
містобудівною документацією на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 07.06.2016 № 130-05-VII, протягом 2015-2017 років 
розроблено 19 схем планування територій адміністративних районів області, у 
тому числі 16 районних схем і схема планування території Калитянської 
об’єднаної територіальної громади за рахунок коштів обласного бюджету, а 
схеми Білоцерківського, Кагарлицького, Фастівського районів – за кошти 
місцевих бюджетів. Загальний обсяг фінансування вказаних робіт протягом 
2015-2017 років становив 1,7 млн грн, що складає 65,4% від запланованої суми 
(2,6 млн грн). У 2017 році вказані обсяги фінансування становили 0,5 млн грн 
при запланованих 0,9 млн грн (рівень виконання – 55,5 відсотка). 

Відповідно до пріоритетного завдання Стратегії 3.2.4.2. Масове житлове 
будівництво (доступне житло) в рамках заходів Програми будівництва 
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(придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 21.10.2010 №843-35-V) та Київської обласної 
програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 16.05.2013 №593-32-VІ) протягом 2015-
2016 років надано 10 кредитів на придбання житла на загальну суму 
4,8 млн грн, що складає 100,0% від запланованої суми. У 2017 році кошти для 
надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла не надходили. 

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 2 270,0 тис. грн або 100 % від запланованого обсягу фінансування, що на 
18,9 % менше ніж за 2016 рік. За рахунок вказаних коштів профінансовано 78 
кредитних угод: на будівництво та добудову – 46, на купівлю – 31, на 
підведення інженерних мереж – 1 угод. 

Згідно з пріоритетним завданням Стратегії 3.2.5.1. "Забезпечення 
розробки генеральних планів населених пунктів" протягом 2015-2017 років 
за рахунок коштів місцевих бюджетів оновлено 136 проектів генеральних 
планів населених пунктів Київщини при запланованих 85 проектах. У 2017 році 
оновлено генеральні плани 62 населених пунктів. Станом на 01.01.2018 
генеральними планами забезпечено 89,8% загальної кількості населених 
пунктів області. 

Проведений аналіз результативності реалізації Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації 
протягом 2015-2017 років засвідчив, що за звітний період реалізовано проектів 
на загальну суму 1707,3 млн грн, що становить 83,8% від запланованих обсягів 
фінансування, зокрема, у 2017 році реалізовано проектів на суму 860,8 млн грн, 
або 77,6% від запланованих обсягів фінансування. 

Вказані кошти були спрямовані на будівництво, реконструкцію та 
капітальний ремонт закладів освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, 
житлово-комунального господарства. На реалізацію проектів залучались кошти 
обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, державного фонду 
регіонального розвитку, а також інші позабюджетні фінансові ресурси, 
залучення яких не суперечить чинному законодавству. 

Крім цього, на реалізацію пріоритетних завдань Стратегії протягом 2015-
2017 років було спрямовано 63 проекти регіонального розвитку, які 
фінансувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 
(при співфінансуванні з місцевих бюджетів), на загальну суму 380,2 млн 
гривень. Фактично за звітний період реалізовано 47 проектів на загальну суму 
328,2 млн грн., що складає 86,3% від запланованих обсягів фінансування. 

Протягом 2017 року за рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку та співфінансування місцевих бюджетів передбачалося реалізувати 19 
інвестиційних проектів на загальну суму 160,5 млн гривень. Фактично 
завершено реалізацію 8 проектів будівництва, реконструкції та капітального 
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ремонту закладів освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, житлово-
комунального господарства на загальну суму 110,2 млн гривень. За рахунок 
вказаних коштів завершено реконструкцію будівлі ДНЗ у м. Вишневе та 
поліклінічного відділення в смт Ставище, приміщення амбулаторії в 
с. Плесецьке Васильківського району, а також проведено капітальний ремонт 
приміщення центру позашкільної роботи «Мрія» в смт Баришівка, будівлі 
Центральної районної лікарні в смт Красятичі Поліського району, будівлі ЗОШ 
І-ІІІ ступенів в с. Іванівка Ставищенського району, будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с. Трипілля Обухівського району. 

Відповідно до проектних ідей, у рамках Плану заходів з реалізації у 2015-
2017 роках Стратегії розвитку київської області на період до 2020 року, 
здійснювалася реалізація 31 проекту на загальну суму 1708,5 млн грн, зокрема у 
2017 році – 862,0 млн грн (Програма 1 "Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки" – 122,0 млн грн, Програма 2 
"Висока якість життя людини" – 737,3 млн грн, Програма 3. "Збереження та 
розвиток територій" – 2,7 млн гривень). 

Внаслідок впливу різних проблем залишились нереалізованими 49 
проектних ідей із 80, передбачених Планом заходів. 

Основними проблемами у виконанні Плану заходів з реалізації у 2015-
2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, є 
наступні: 

1. Вплив інфляційних процесів на вартість робіт і терміни реалізації 
проектів регіонального розвитку. Інфляція, що призвела до подорожчання 
матеріалів, вартості послуг, виконання додаткових робіт у рамках розпочатих 
проектів, викликала необхідність коригування проектно-кошторисноі ̈ 
документаціі ̈, укладання нових угод з партнерами. Це негативно вплинуло на 
терміни реалізації проектів. 

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. Неспроможність авторів проектних ідей виступити замовниками 
розроблення відповідних проектів регіонального розвитку для її реалізації та 
відсутність інших замовників для підготовки проекту. 

4. Втрата актуальності проектних ідей. 
Вказані проблеми будуть враховані при розробленні Плану заходів з 

реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 
2020 року. 

 
 
 

Перший заступник голови 
облдержадміністрації 

  
А.Є. Анісімов 
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1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

Обласна цільова 
програма "Смарт 
транспорт Київщини 
(інтелектуальна 
транспортна система) на 
2017-2018 роки" 
(Рішення Київської 
обласної ради від від 
19.05.2017
№314-14-VIІ)

1.1.1.1) Впровадження транспортно-
логістичних кластерів у 
транспортну систему

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет, млн грн

2 1,2 2 1,2 2 1,2 Кількість 
автобусних 
маршрутів, за 
якими 
здійснюється 
просторовий 
моніторинг 
рухомого складу 
перевізників

од. 100 100 0 Відповідно до обласної 
цільової програми "Смарт 
транспорт Київщини 
(інтелектуальна 
транспортна система) на 
2017-2018 роки" 
придбано обладнання для 
здійснення просторового 
моніторингу рухомого 
складу перевізників.

Через обмежені 
обсяги фінансування 
оснащено 
обладнанням для 
здійснення 
просторового 
моніторингу 
рухомого складу 
перевізників лише на 
100 автобусних 
маршрутах при 
потребі 529.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

1.1.1.2) Будівництво та відновлення 
інфраструктури (дороги).

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

2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Місцеві бюджети 
, млн.грн. 

340,6 118,6 118,6 111,6 322,3 315,3 Влаштування 
асфальто-
бетонного та 
білощебеневого 
покриття

од. 335 312 -23 Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується

 Відбувається 
підготовка або 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

- 1.1.2.1) Створення інноваційного 
технологічного парку «Славутич»

м.Славутич 2015-
2017 
роки

- ДФРР, обласний 
та місцеві 
бюджети, кошти 
інвесторів, 
міжнародні 
кошти, млн.грн.

- - 43,6 - 60,8 - - - - - - Протягом 2015-2017 років 
відбувався пошук 
приміщення для 
розміщення 
технологічного парку.

-

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Білоцерківський р-
н,                                              
смт Терезине

2015-
2017 
роки

2017 рік Власні кошти, 
млн.грн.

54,0 9,2 9,2 9,2 54,0 51,3 Поголів'я свиней голів 1200 600 -600 Стан виконання проекту - 
95%

У зв'язку з 
обмежними 
інвестиційними 
можливостями ТОВ 
«Селекційний центр 
свинарства» не 
вдалося завершити 
реалізацію вказаного 
інвестиційног о 
проекту.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

- 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

м.Ірпінь, смт 
Ворзель, Гостомель, 
Коцюбинське

2015-
2017 
роки

- ДФРР, обласний 
та місцеві 
бюджети, 
залучені кошти, 
млн.грн.

- - 0,2 - 30,0 - - - - - - Проект не був 
розроблений.через 
відсутність замовника на 
його підготовку

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

Номер та 
найменування 

цілі 
регіональної 

стратегії

Назва програми 
регіонального розвитку,   

що реалізується  в 
рамках плану заходів

Назва проектів регіонального 
розвитку, що включені до програми 

регіонального розвитку

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 

регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Сума вибраних 
коштів з початку 

реалізації проектів
Стан виконання плану 

заходів (з порівняльною 
оцінкою фактично 

виконаного і 
запланованого)

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

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів

Проблемні питання, 
їх вплив на 

виконання плану 
заходів (з 

поясненням причини 
їх виникнення та 

зазначенням 
механізму 
вирішення)

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2017 році                                                                                                                                                                                                      
Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді

Сума вибраних 
коштів у звітному 

періоді

Строк реалізації 
проекту

Джерела 
фінансування у 

звітному періоді



1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

- 1.1.4.2) Вирощування енергетичної 
верби та виробництво паливних 
брикетів

Іванківський та 
Поліський райони

2015-
2017 
роки

- ДФРР, обласний 
бюджет, 
міжнародні 
донори, 
бізнесові 
партнери, 
млн.грн.

- - 1,0 - 15,0 - Загальна площа 
насаджень 
енергетичної 
верби

тис.га 1,5 1,5 0 Компанія «Укртепло» 
висадила  енергетичної 
верби на площі 1,5 тис.га, 
що дозволить виробляти 
понад 1,4 млн. тонн 
біопалива.

Відсутність сільгосп. 
підприємств або 
фермерських 
господарств, які 
погодились би 
вирощувати 
енергетичну вербу.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- Кошти 
державного, 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, ДФРР, 
млн.грн.

- - 0 - 0,1 - - - - - - Інвестиційний проект не 
був розроблений через 
відсутність зацікавленості 
підприємств області у 
співфінансуванні його 
розроблення і реалізації 

-

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Іванківський та 
Поліський райони

2015-
2017 
роки

- ДФРР, обласний 
та місцеві 
бюджети, 
міжнародні 
кошти, млн.грн.

- - 4,5 - 9,5 - - - - - - Проект не був 
розроблений.через 
відсутність замовника на 
його підготовку

-

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, обласний 
бюджет, млн.грн.

- - 35,0 - 78,0 - - - - - - Проект не був 
розроблений.

-

1.2. Зростання 
конкуренто-
спроможності 
економіки 
периферійних 
районів

- 1.2.1.1) Проведення щорічного 
Інвестиційного форуму в Київській 
області

Київська область 2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

ДФРР, кошти 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, інші 
джерела, млн.грн.

- - 2,3 - 6,6 - Кількість заходів од. 3 2 -1 Інвестиційні форуми 
проведено у жовтні 2015 
року (м.Переяслав-
Хмельницький) та у травні 
2016 року (м.Бровари).

Програмою 
залучення інвестицій 
та поліпшення 
інвестиційного 
клімату в Київській 
області на 2016-2018 
роки не передбачено 
проведення 
інвестиційного 
форуму Київської 
області у 2017 році.

1.2. Зростання 
конкуренто-
спроможності 
економіки 
периферійних 
районів

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

Переяслав-
Хмельницький 
район

2015-
2017 
роки

- ДФРР, власні 
кошти суб’єктів 
господарю-
вання, млн.грн.

- - 1,3 - 4,3 - - - - - - Через відсутність реальних 
джерел фінансування 
районної програми " 
Розвиток садівництва в 
Переяслав-Хмельницькому 
районі на період 2014-
2017 роки" її заходи не 
були реалізовані 

-

1.2. Зростання 
конкуренто-
спроможності 
економіки 
периферійних 
районів

- 1.2.3.1) Створення бізнес-
інкубатору

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного, 
місцевого 
бюджетів, 
публічно-
приватне 
партнерство, 
бізнес, 
міжнародні 
донори, млн.грн.

- - 0,2 - 0,6 - - - - - - Проект не був 
розроблений через 
відсутність замовника на 
підготовку проекту щодо 
створення бізнес-
інкубатору 

-



1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприєм-
ництва

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
місцевий 
бюджет, 
публічно-
приватне 
партнерство, 
бізнес, 
міжнародні 
донори, приватні  
інвестори на 
правах 
співвласників, 
млн.грн.

- - 0,2 - 0,9 - Розроблення 
Дорожньої карти

од. 1 1 0 В процесі виконання. 
Завершено розробку 
Дорожньої карти розвитку 
малого та середнього 
підприємництва в 
Переяслав-Хмельницькому, 
Іванківському та 
Поліському районах, який 
проводився в рамках 
Проекту міжнародної 
технічної допомоги 
«Програма ЛІДЕРСТВО В 
ЕКОНОМІЧНОМУ 
ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)», що 
реалізується в Україні за 
кошти Агентства США з 
Міжнародного Розвитку 
(USAID).

-

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприєм-
ництва

- 1.3.2.1) Сучасне брендування міста 
Славутича

м.Славутич 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
місцевого 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0 - 0,4 - - - - - - За сприяння та 
організаційної підтримки 
КП «Агентство 
регіонального розвитку» 
Славутицької міської ради 
у навчально-
тренувальному центрі ДСП 
ЧАЕС відбулася зустріч-
воркшоп «Бренд 
Славутича творимо 
разом», на якій 
обговорено концепцію 
Бренду м.Славутича

-

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприєм-
ництва

- 1.3.3.1) Підтримка 
експортоорієнтованого 
виробництва продукції АПК

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
публічно-
приватне 
партнерство, 
млн.грн.

- - 0 - 0,2 - - - - - - Проект не був 
розроблений.через 
відсутність замовника на 
його підготовку

-

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприєм-
ництва

- 1.3.3.2) Створення Центру розвитку 
експортного потенціалу Київської 
області

Київська область 2015-
2017 
роки

- Кошти і майно 
засновників, 
кошти 
бюджетних 
призначень з 
державного, 
обласного і 
місцевих 
бюджетів, 
спеціальних 
державних 
фондів, 
міжнародна 
технічна 
допомога, 
млн.грн.

- - 0 - 1,2 - - - - - - Проект перебуває у стадії 
розроблення. Сформована 
база даних 
експортоорієнтованих 
підприємств та 
потенційних експортерів.

Створення Центру 
розвитку 

експортного 
потенціалу у 

м.Фастів перенесено 
на 2018 рік

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

- 1.4.1.1) Консолідація рекламно-
інформаційної роботи різних 
учасників туристичного ринку

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, місцеві 
бюджети, 
державне-
приватне 
партнерство, 
кошти 
інвесторів, 
млн.грн.

- - 0,1 - 0,4 - - - - - - Підготовлено проект 
Програми розвитку 
туризму та туристичної 
інфраструктури в 
Київській області на 2018-
2020 роки, в якому 
передбачено проведення 
рекламно-інформаційної 
роботи різними 
учасниками туристичного 
ринку Київської області.

-



1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- Кошти 
обласного 
бюджету, кошти 
Державного 
фонду 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн.

- - 0 - 0,3 - - - - - - На основних напрямках 
доріг державного 
значення на під’їздах до 
м.Київ визначено 33 
стаціонарні площадки, які 
можуть бути використані 
для тимчасового відстою 
462 транспортних засобів.
Проект в стадії 
розроблення, проблема у 
відсутності вільних 
земельних ділянок для 
розміщення площадок для 
відстою вантажного 
транспорту.

-

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Тетіївський район 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
місцевого 
бюджету, 
публічно-
приватне 
партнерство, 
бізнес, 
міжнародні 
донори, млн.грн.

- - 3,0 - 9,0 - - - - - - Протягом 2015-2017 років 
здійснювались пошуки 
можливостей для 
фінансування розробки 
проектно-кошторисної та 
дозвільної документації 
даного проекту в зв’язку з 
великою вартістю 
проектувальних робіт, які 
оцінені попереднім 
кошторисом на суму
1022,9 тис. грн.

Відсутність коштів 
для розроблення 
проектно-
кошторисної 
документації та 
дозвільної 
документації.

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

м.Біла Церква 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
місцевого 
бюджету, 
приватні 
інвестори, 
міжнародні 
донори, існуючі 
туристичні 
оператори, 
млн.грн.

- - 0,3 - 0,7 - - - - - - Проект не розроблено. Відсутність коштів 
для розроблення 
проектно-
кошторисної 
документації для 
відновлення пам’ятки 
садово-паркового 
мистецтва України 
"Олександрія"

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

- 1.4.3.1) Розробка та просування 
туристичного бренду Київщини.

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0 - 0,3 - - - - - - Підготовлено та подано 
Мінрегіону України 
проект "Створення та 
промоція туристичного 
бренду Київської області 
"Київщина туристична" на 
конкурсний відбір 
проектів регіонального 
розвитку, які можуть 
реалізовуватись за рахунок 
коштів державного 
бюджету, отриманих від 
ЄC у рамках виконання 
Угоди про фінансування 
Програми підтримки 
секторальної політики — 
Підтримка регіональної 
політики України.

-

Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини



2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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), Програма охорони 
довкілля та 
раціонального 
використання 
природних ресурсів 
Київської області на 
2017-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 
№299-14-VIІ)

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0,3 - 1,0 - Кількість заходів од. 3 3 0 У 2015-2016 роках 
проведено 3 радіопередачі 
на екологічні тематики, а 
саме: "Щодо розвитку 
природно-заповідного 
фонду Київської області", 
"Проблемні питання та 
шляхи вирішення у сфері 
поводження з побутовими 
відходами" та "Екологія 
Київщини".
У 2017 році з 
інформаційних заходів 
були проведені 
природоохоронні акції 
"День довкілля", "Посади 
дерево миру" та "За чисте 
довкілля".
Проект реалізовано на 100 
%.

-

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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)

2.1.2.1) Очищення області від 
непридатних та заборонених до 
використання пестицидів 

Київська область 2015 рік - Кошти 
Державного та 
обласного фонду 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

- - 0 - 12,0 - Знешкоджено 
пестицидів 

тонн 298,9 0 -298,9 Не виконано Підприємства і 
організації, які 
мають ліцензії на 
відповідний вид 
робіт, не приймають 
участь у відкритих 
торгах, чим 
унеможливлюють 
виконання заходу.

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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), Програма охорони 
довкілля та 
раціонального 
використання 
природних ресурсів 
Київської області на 
2017-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від від 
19.05.2017 
№299-14-VIІ)

2.1.2.2) Реконструкція очисних 
споруд обраних міст Київської 
області 

Макарівський, 
Бородянський та 
Іванківський 
райони

2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
млн.грн.

18,8 4,4 14,4 0 18,8 0 Кількість очисних 
споруд, які 
передбачається 
реконструювати 
або побудувати

од. 3 0 -3 В процесі виконання Фінансування робіт з 
будівництва або 
реконструкції 
очесних споруд  
розпочато із 
запізненям у зв'язку 
з тим, що  Київська 
обласна програма 
охорони довкілля на 
2017-2020 роки 
затверджена рішеням  
Київської обласної 
ради від 19.05.2017 
№ 299-14-VII

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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

Києво-
Святошинський 
район

2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

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

од. 33 33 0 За кошти обласного фонду 
охорони навколишнього 
природного середовища у 
сумі 995,0 тис.грн. у 2015 
році розроблено проект 
санітарного очищення 
населених пунктів 
Київської області.

-

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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)

2.1.4.1) Відродження річки Рось Тетіївський, 
Білоцерківський 
Рокитнянський, 
Таращанський, 
Воладарський та 
Богуславський 
райони, м.Біла 
Церква

2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет та 
обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

40,0 7,0 14,4 13,7 48,3 39,3 Кількість заходів од. 41 40 -1 Виконано 98 % від 
запланованої кількості 
заходів.

-



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

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №298-14-
VII)

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет, Фонд 
регіонального 
розвитку, 
позабюджетні 
кошти, млн.грн.

- - 0,3 - 1,2 - Об’єм навчального 
контенту

Розвиток веб-
ресурсу

Навчання 
персоналу

Кількість 
предметів

Кількість 
курсів

Осіб

15

46

10

19

51

12

4

+5

+2

В стадії виконання (за 
рахунок позабюджетних 
коштів)

Відсутність 
нормативно-
правових актів які 
регулюють питання 
організації 
дистанційного 
навчання

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

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №298-14-
VII)

2.2.1.2) Освіта впродовж життя Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет, Фонд 
регіонального 
розвитку, 
позабюджетні 
кошти, млн.грн.

- - 0,3 - 0,8 - Освітні послуги 
населенню за 
запитамим

Особи, які 
отримали 
додаткові освітні 
послуги

Педагогічні 
працівники, 
залучені до 
проектів

Обласні заходи на 
реалізацію 
інноваційних 

Кількість 
проектів 
(гуртків)

Осіб

Осіб

Кількість 
заходів

5

200

15

3

5

260

15

6

-

+60

-

+3

Розроблено організаційну 
модель дистанційного 
навчання та створено 
навчальний контент для 
130 курсів для цієї форми 
навчання, визначено 
платформу (Efront) для 
навчальних матеріалів, де 
розміщено контент з 56 
навчальних курсів з 18 
предметів.  (за рахунок 
позабюджетних коштів)

-

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

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

2.2.1.3) Будівництво 
загальноосвітніх шкіл в області

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

2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Фонд 
регіонального 
розвитку, місцеві 
бюджети, 
млн.грн. 

175,4 137,7 137,7 96 152,6 110,9 Кількість 
загальноосвітніх 
закладів, на яких 
проведено 
будівництво, 
реконструкцію чи 
капітальний 
ремонт

од. 53 41 -12 Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. На 12 
об’єктах роботи будуть 
продовжені у 2018 році.

Необхідне 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації.

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

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

2.2.1.4) Будівництво дошкільних 
навчальних закладів в області

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

2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Місцеві бюджети 
, кошти ДФРР, 
млн.грн. 

116,3 80,6 80,6 70,7 89,1 79,2 Кількість 
дошкільних 
навчальних 
закладів, на яких 
проведено 
будівництво, 
реконструкцію чи 
капітальний 
ремонт

од. 24 17 -7 Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.
На 7 об’єктах роботи 
будуть продовжені у 2018 
році.

Необхідне 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації.

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

- 2.2.2.1) Розвиток лідерських та 
підприємницьких якостей

Переяслав-
Хмельницький, 
Іванківський та 
Поліський райони

2015-
2017 
роки

2017 рік ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету,  
місцевого 
бюджету,  
позабюджетні 
кошти, млн.грн.

- - 0,1 - 0,5 - Розроблення 
Дорожньої карти

од. 1 1 0 Завершено  розробку 
Дорожньої карти розвитку 
малого та середнього 
підприємництва в 
Переяслав-Хмельницькому, 
Іванківському та 
Поліському районах, який 
проводився в рамках 
Проекту міжнародної 
технічної допомоги 
«Програма ЛІДЕРСТВО В 
ЕКОНОМІЧНОМУ 
ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)», що 
реалізується в Україні за 
кошти Агентства США з 
Міжнародного Розвитку 
(USAID).

-



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

- 2.2.3.1) Створення інтерактивного 
веб-порталу інформаційної 
підтримки населення 

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0 - 1,0 - - - - - - Проект не був 
розроблений.

-

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

- 2.2.4.1) Київщині – європейську 
якість медицини

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, бізнес, 
кошти 
міжнародних 
донорів, млн.грн.

- - 3,0 - 9,0 - - - - - - Проект не був 
розроблений.

-

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

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №298-14-
VII)

2.2.4.2) Створення базових 
навчальних закладів як центрів 
освітніх округів 

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Державний фонд 
регіонального 
розвитку, 
обласний та інші 
місцеві бюджети, 
млн.грн.

130,0 30,0 66 30,0 272,0 130,0 Реконструйовані 
приміщення

Шкільні автобуси

Заходи з 
підготовки 
персоналу

Кількість 61

33

3

61

34

24

-

+1

+21

Сформовано мережу 
опорних закладів освіти. У 
2017/2018 навчальному 
функціонує 34 опорних 
заклади, з яких 23 створено 
у 2016 році, 11- у 2017 
році. Функціонує 39 філій.

Фінансування робіт 
розпочато із 
запізенням у зв'язку 
з тим, що проект 
Програми розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки (у 
новій редакції) 
затверджено 
рішенням Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №298-14-
VII

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

- 2.2.4.3) Організація роботи центрів 
надання адміністративних послуг у 
сучасних умовах 

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Фонд 
регіонального 
розвитку, місцеві 
бюджети, інші 
джерела, млн.грн. 

8,2 4,3 4,3 4,3 8,2 4,3 Введено в дію 
нових приміщень 
для розміщення 
центрів надання 
адміністративних 
послуг  

од. 3 3 0 Відкрито центри надання 
адміністративних послуг у 
м.Боярка, смт Гостомель, а 
також у Калитянській ОТГ.

-

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

- 2.2.4.4) Розробка обласної 
програми протидії корупції до 
2017 року

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Кошти 
державного, 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, ДФРР, 
а також інших 
джерел, не 
заборонених 
законодавством, 
млн.грн.

- - 0 - 0,05 - - - - - - Антикорупційну програму 
Київської обласної 
державної адміністрації на 
2017 рік затверджено 
розпорядженням голови 
Київської 
облдержадміністрації від 
10.03.2017 №94.

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, 
млн.грн.

- - 1,0 - 3,0 - - - - - - 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. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Державний фонд 
регіонального 
розвитку,  
місцеві бюджети, 
млн.грн.

476,4 441,3 282,6 266,8 476,4 441,3 Кількість 
відкритих 
амбулаторій  
загальної практики-
сімейної 
медицини

од. 5 5 0 Розпочали роботу 5 
амбулаторій загальної 
практики-сімейної 
медицини у Броварському, 
Васильківському та 
Обухівському районах. 
Закуплено медичне 
обладнання на загальну 
суму 168,6 млн. гривень.

У сільській 
місцевості 
необхідно 
побудувати 47 нових 
медичних 
амбулаторій, 16 
сільських 
медамбулаторій  
потребують 
реконструкції, 5 - 
капітального 
ремонту. 



2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

м.Переяслав-
Хмельницький 

2015-
2017 
роки

- Кошти 
Державного 
фонду 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн.

- - 0 - 20,0 - - - - - - Протягом 2015-2017 років 
передбачалося виділити з 
ДФРР кошти в сумі 1500,0 
тис. грн. для проведення І 
етапу реконструкції 
приміщення, однак ці 
кошти не були виділені

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

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

 Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури і 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки  (Рішення 
Київської обласної ради 
від  19.05.2017 № 291-
14-VII)

2.3.4.1) Будівництво мережі 
спортивних майданчиків для 
екстремальних видів спорту

Київська область 2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Обласний 
бюджет, млн.грн.

38,2 19,7 36 17 125,4 89,2 Кількість 
комплектів 
спортивного 
обладнання для 
облаштування 
спортивних 
майданчиків зі 
штучним 
покриттям та 
тренажерним 
обладнанням

шт. 104 101 -3 Виконано. -

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради  від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

2.3.4.1) Будівництво об’єктів 
спортивного призначення в області

Київська область 2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Місцевий 
бюджет, кошти 
Фонду 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн.

30,8 28,4 28,4 11,9 30,7 14,2 Кількість об'єктів 
спортивного 
призначення, на 
яких проведено 
будівництво, 
реконструкцію чи 
капітальний 
ремонт

од. 4 2 -2 У 2015-2017 роках 
проведено будівництво 2 
об’єктів спортивного 
призначення за рахунок 
коштів обласного 
бюджету.

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

Таращанський      
район

2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0 - 2,0 - - - - - - Протягом 2015-2017 років 
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. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
19.05.2017 №298-14-
VII)

2.3.5.2) Реалізація пілотного 
проекту з інклюзивного навчання

Київська область 2016-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Обласний 
бюджет, кошти 
ДФРР, місцеві 
бюджети, 
млн.грн.

26 17,3 8,4 10 12,6 17,3 Ставки

Навчальні заклади

Класи

Групи

Консульту-вання 
батьків, які 
виховують дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами

од.

од.

од.

од.

осіб

24,25

163

370

33

600

34,75

178

370

43

753

+11

+52

-

+10

+153

Створено 4 навчально-
реабілітаційні центри 
(м.Біла Церква,                   
м.П.-Хмельницький, 
Обухівський, 
Володарський райони).

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

- 2.3.5.3) Створення реабілітаційного 
центру для учасників АТО

смт Ворзель 2015-
2017 
роки

- Кошти ДФРР, 
державний та 
обласний 
бюджет, млн.грн.

- - 0,1 - 0,7 - - - - - - Протягом 2015-2017 років 
передбачалося виділити з 
ДФРР, державного 
бюджету та обласного 
бюджету кошти в сумі 
500,0 тис. грн. для 
проведення першого І 
етапу реконструкції 
приміщення, однак ці 
кошти не були виділені

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

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет, млн.грн.

3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 Забезпечення 
пологових 
відділень 
лікарськими 
засобами для 
лікування 
дихальних 
розладів 
недоношених 
немовлят

% 70 56 - Потреба області 
забезпечена за рахунок 
поставок МОЗ України за 
кошти державного 
бюджету.

По одній процедурі 
державних 
закупівель торги не 
відбулися.

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

2.3.6.2) Будівництво закладів 
охорони здоров'я в області

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

2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

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

63,1 45,1 45,1 37,1 50,8 42,8 Кількість закладів 
охорони здоров'я, 
на яких проведено 
будівництво, 
реконструкцію чи 
капітальний 
ремонт

од. 21 17 -4 У 2015-2017 роках 
проведено будівництво, 
реконструкцію та 
капітальний ремонт 17 
закладів охорони здоров’я 
за рахунок коштів 
обласного бюджету та 
співфінансування за 
рахунок коштів інших 
місцевих бюджетів, а 
також коштів державного 
фонду регіонального 
розвитку. 

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

- 2.3.7.1) Модернізація системи 
соціальної підтримки населення

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
державного, 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, 
млн.грн.

- - 4,5 - 13,5 - - - - - - Проект не розроблено 
через відсутність реальних 
джерел його фінансування 

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

Програми «Питна вода 
Київщини на 2017-2020 
роки» (Рішенням 
Київської обласної ради 
від 19.05.2017 № 312-
14-VII

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
млн.грн.

48,7 3,2 11,6 3,1 32,3 31,1 Проведення 
будівництва, 
реконструкції та 
капітального 
ремонту   об'єктів 
водопостачання та 
водовідведення

од. 24 10 -14 Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.
На 14 об’єктах роботи 
будуть продовжені у 2018 
році.

Фінансування робіт 
розпочато із 
запізненям у зв'язку 
з тим, що проект 
Програми "Питна 
вода Київщини" на 
2017-2020 роки 
затверджена рішеням 
Київської обласної 
ради
від 19.05.2017 № 
312-14-VII



2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

2.4.2.1) Термомодернізація закладів 
бюджетної сфери обласної 
комунальної власності

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
млн.грн.

231,6 133,0 183,0 133,0 231,6 262,3 Кількість об'єктів 
бюджетної сфери, 
на яких проведено 
термомодернізаці
ю 

од. 43 43 0 Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

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

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

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

тис. грн. 
(/т.у.п.)

  41,6                                  
420,0

  41,6                                  
420,0

0 Встановлено 
твердопаливну котельню 
ТМ-700

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

2.4.2.3) Економне освітлення 
об'єктів соціальної сфери.

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

11 11 3,9 3,5 3,9 3,5 Рівень 
впровадження 
енергозберігаючи
х джерел світла у 
зовнішньому 
освітленні 
населених пунктів 

% 31 33,8 - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, кошти 
інвесторів, 
млн.грн.

- - 0 - 0,4 - - - - - - Проект не було 
розроблено через 
відсутність реальних 
джерел його фінансування 

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

2.4.2.5) Теплий дім Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

9,6 6,6 5,0 2,0 22,6 10,6 Кількість 
домогосподарств, 
які отримали 
компенсацію по 
«теплих кредитах» 

од. 1150 557 -593 Протягом 2017 року 
компенсацію за «теплими 
кредитами» отримали 557 
домогосподарств 
Київської області на 
загальну суму 2,0 млн. 
гривень. 

Фінансування 
заходів щодо 
компенсації за 
«теплими 
кредитами» 
здійснюється у 
межах наявних 
коштів.

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік ДФРР, кошти 
місцевого 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0 - 0,01 - Кількість 
управляючих 
компаній, які 
надають  
населенню 
послуги з 
управління 
багатоквартир-
ними будинками 

од. 40 41 1 Кількість 
багатоквартирних 
житлових будинків, 
співвласниками яких 
визначено управителя 
становить 948 одиниць 
проти  868 одиниць у 2016 
році.

Рівень охоплення 
багатоквартирних 
житлових будинків 
управляючими 
компаніями 
становить 14,3% від 
їх загальної 
кількості.

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

- 2.5.1.1) Будівництво культурно-
розважального центру «Букарня»

смт Баришівка   2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного, 
місцевого 
бюджетів, 
публічно-
приватне 
партнерство 
(приватні 
підприємці, 
юридичні особи, 
фірми, 
підприємства, 
що працюють в 
районі), млн.грн.

- - 0,1 - 0,6 - - - - - - Не виконано Відсутність 
технічної 
документації,
комплексної 
будівельної 
державної 
експертизи



2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

2.5.1.2) Будівництво закладів 
культури та об’єктів культурної 
спадщини

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

2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

Місцевий 
бюджет ,               
кошти Фонду 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

62,3 40,7 40,7 32,4 49,9 41,5 Кількість закладів 
культури та 
об’єктів 
культурної 
спадщини, на яких 
проведено 
будівництво, 
реконструкцію чи 
капітальний 
ремонт

од. 25 14 -11 Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується. Заходи 
виконуються згідно з 
планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.
На 11 об’єктах роботи 
будуть продовжені у 2018 
році.

Необхідне 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації.

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

Програма будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2018 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
22.06.2017 
№349-15-VІІ)

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

Бориспільський 
район

2015-
2017 
роки

2017 рік Місцевий 
бюджет ,               
кошти Фонду 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

18,5 7,2 7,2 2,2 18,5 9,9 Здійснення 
будівництва 

од. 1 - - Реалізація проекту 
продовжується.

Обмежені обсяги 
фінансування.

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

- 2.5.3.1) Історія міст і сіл Київщини Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік ДФРР, кошти 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, 
млн.грн.

- - 0,4 0 1,0 0 - - - - - Розпочата робота над 
створенням універсальної 
енциклопедії Київщини, в 
районах і містах області 
створені робочі групи, 
розпочата пошукова 
робота щодо населених 
пунктів.

Відсутність 
належного 
фінансування

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

- 2.5.3.2) Система патріотичного 
виховання нової еліти «Сила Землі»

Київська область 2015-
2017 
роки

- Кошти 
обласного та 
місцевого 
бюджетів, 
державний 
бюджет, 
публічно-
приватне 
партнерство, 
млн.грн.

- - 1,8 - 3,8 - - - - - -  Проект не був 
розроблений.

-

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

- 2.5.4.1) Організація проведення 
фестивалю «Шевченко-фест»

Київська область, 
сусідні регіони 
України

2015-
2017 
роки

2017 рік - - - 0,3 0 0,3 0 - - - - - Проект не був 
розроблений.

Відсутність 
належного 
фінансування

3.1. Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
інвесторів, 
кошти обласного 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0,1 - 0,3 - - - - - - Проект не був 
розроблений.

-

3.1. Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, 
млн.грн.

- - 0 - 0,4 - - - - - - Проект не був 
розроблений.

-

Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій



3.1. Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного та 
районних 
бюджетів, 
Проект ЄС 
“Підтримка 
регіонального 
розвитку в 
Україні”, гранти, 
благодійна 
допомога, 
використання 
механізмів 
публічно-
приватного 
партнерства, 
млн.грн.

- - 0,5 - 1,3 - - - - - - Проект не був 
розроблений.

-

3.1. Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення

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

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 0 Протягом 2015-2017 років  
у Ставищенському районі 
здійснювали діяльність із 
заготівлі та переробки 
м'яса лише 2 сільських 
обслуговуючих 
кооператива: "Гарт" 
(с.Гостра Могила) та 
"Лідер" (с.Бесідка).

Відсутність ініціатив 
щодо створення 
нових 
обслуговуючих 
кооперативів

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

- 3.2.1.1) Створення та забезпечення 
розвитку Агенції регіонального 
розвитку Київської області 

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік Кошти і майно 
засновників, 
кошти 
бюджетних 
призначень з 
державного, 
обласного і 
місцевих 
бюджетів, 
спеціальних 
державних 
фондів, 
міжнародна 
технічна 
допомога, 
млн.грн.

- - 0 - 1,8 - - - - - - Надіслано листи 
потенційним 
співзасновникам, створена 
робоча група з вирішення 
організаційних питань 
заснування АРР, 
узгоджено установчі 
документи.

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

- 3.2.1.2) Участь громади 
Білоцерківського району у 
забезпеченні якості освіти

Білоцерківський 
район

2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

- - 0,02 - 0,05 - Кількість наданих  
додаткових послуг 
на утримання 
закладів освіти 
району

шт. 40 67 47 -

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- Кошти і майно 
засновників, 
кошти 
бюджетних 
призначень з 
державного, 
обласного і 
місцевих 
бюджетів, 
спеціальних 
державних 
фондів, 
міжнародна 
технічна 
допомога, 

- - 0 - 2,5 - - - - - - Проект не був 
розроблений через втрату 
його актуальності

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

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

Київська область 2015-
2017 
роки

2017 рік ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
міжнародні 
донори, внески 
громадських 
організацій, 
млн.грн.

- - 0,2 - 0,6 - - - - - - З метою реалізації проекту 
проведено конференцію-
форум "Національно-
патріотична академія - 
школа лідера".

-



3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

Програма забезпечення 
містобудівною 
документацією 
Київської області на 
2016-2020 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
07.06.2016 №130-05-
VII)

3.2.3.1) Розроблення схем 
планування територій

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

2016-
2017 
роки

2016-
2017 роки

Обласний 
бюджет, млн.грн.

1,1 0,6 0,9 0,5 2,6 1,7 Затвердження 
Перспективної 
планувальної 
схеми розміщення 
підприємств та 
основних 
напрямків 
людської 
життєдіяльності на 
територіях 
Київської області

проект 
схеми

25 19 -6 Розроблено схему 
планування території 
нової об’єднаної 
територіальної 
Калитянської громади, 
проведено експертизу 6 
схем планування територій 
області, 5 з яких виконані в 
попередній період. За 
рахунок районних 
бюджетів розробляються 4 
схеми.

Розробка схеми 
планування території 
Пісківської 
об’єднаної селищної 
територіальної 
громади перенесена 
на 2018 рік у зв’язку 
зі змінами в обсягах 
фінансування. Не 
достатнє 
фінансування за 
рахунок  районних 
бюджетів.

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

- 3.2.3.2) Модернізація освітлення 
(впровадження світлодіодних 
технологій)

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного та 
місцевих 
бюджетів, 
іноземні донори, 
власні кошти 
підприємців, 
млн.грн.

- - 6,0 - 17,0 - - - - - - Проект не був 
розроблений.

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

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

- Кошти 
інвесторів, власні 
кошти 
зацікавлених 
підприємців та 
домогоспо-
дарств, 
надходження від 
торгівельної, 
виробничої та 
комерційної 
діяльності 
центрів, млн.грн.

- - 0 - 0 - - - - - - Проект не був 
розроблений через втрату 
актуальності

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

- 3.2.4.1) Будівництво соціального 
житла для переселенців із зони АТО

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
іноземні донори, 
млн.грн.

- - 0 - 6,0 - - - - - - Проект перебуває у стадії 
розроблення через 
відсутність реальних 
джерел його фінансування 

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

Програма забезпечення 
молоді житлом на 2013-
2017 роки (Рішення 
Київської обласної ради 
від 16.05.2013 №593-32-
VІ)

3.2.4.2) Масове житлове 
будівництво (доступне житло)

Київська область 2015-
2017 
роки

2015-
2017 роки

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

4,8 4,8 0,3 - 4,8 4,8 Родини, 
забезпечені 
житлом

кількість 
родин

10 10 0 Станом на 01.01.2018 
Іпотечним центром в 
м.Києві та Київській 
області Державної 
спеціалізованої установи 
"Державий фонд сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву" надано 10 
кредитів на придбання 
житла.

Виконання заходів 
проекту відбувається 
в межах доведених 
обсягів 
фінансування.

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

- 3.2.4.3) Доступне житло Київська область 2015-
2017 
роки

- Кошти 
державного та 
місцевих 
бюджетів, кошти 
в рамках 
співпраці з 
Державною 
іпотечною 
установою, 
млн.грн.

- - 41,6 - 124,9 - - - - - - Проект не був 
розроблений через 
відсутність реальних 
джерел його фінансування

-



3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-
них громад

Програма забезпечення 
містобудівною 
документацією 
Київської області на 
2016-2020 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
07.06.2016 №130-05-
VII)

3.2.5.1) Забезпечення розробки 
генеральних планів населених 
пунктів

Київська область 2016-
2017 
роки

постійно Місцеві  
бюджети або 
кошти не 
заборонені 
законом

- - 4,5 - 13,5 - Затвердження 
містобудівної 
документації 
низки населених 
пунктів області

проект ген. 
плану 
населеного 
пункту

35 62 27 Виконано -

3.3. 
Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсь-
кої катастрофи

- 3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в 
смт Іванків Київської області 

Іванківський та 
Поліський райони

2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
державного та 
обласного 
бюджетів, 
млн.грн.

- - 5,0 - 15,0 - - - - - - Не виконано Відсутня експертиза 
по проекту 

3.3. 
Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсь-
кої катастрофи

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

Київська область 2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, проект 
ЄС “Підтримка 
регіонального 
розвитку в 
Україні”, власні 
кошти, млн.грн.

- - 0 - 0,5 - - - - - - Проект не розроблено 
через відсутність реальних 
джерел його фінансування 

-

3.3. 
Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсь-
кої катастрофи

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

Миронівський 
район

2015-
2017 
роки

- ДФРР, кошти 
обласного 
бюджету, 
районних, 
сільських, 
селищних 
бюджетів,  
державний 
бюджет; гранти; 
кошти громад; 
власні кошти 
бжолярів; інші 
джерела, не 
заборонені 
чинним законо-
давством, 
млн.грн.

- - 4,0 - 8,2 - - - - - - Не виконано. -

3.3. 
Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсь-
кої катастрофи

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

Поліський, 
Іванківський 
райони

2015-
2017 
роки

- Бюджетні кошти, 
що 
спрямовуються 
на підтримку 
розвитку 
сільського та 
лісового 
господарства, 
кошти 
міжнародних 
фінансових 
організацій, 
млн.грн.

- - 1,0 - 5,0 - - - - - - Проект не розроблено 
через відсутність реальних 
джерел його фінансування 

-

3.3. 
Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсь-
кої катастрофи

- 3.3.4.1) Збереження культурної 
спадщини Полісся

Поліський, 
Іванківський 
райони

2015-
2017 
роки

- ДФРР, 10% 
фінансування з 
місцевого 
бюджету, решта 
– за Програмою 
територіальної 
співпраці країн 
Східного 
партнерства 
«Білорусь-
Україна», 
млн.грн.

- - 0 - 0,1 - - - - - - Проект не розроблено 
через відсутність реальних 
джерел його фінансування 

-



Перший заступник голови Київської облдержадміністрації А.Є.Анісімов


