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Перелік скорочень 

 
АРР – агенція регіонального розвитку. 

АТО – адміністративно-територіальна одиниця. 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад. 

ДПП – державно-приватне партнерство. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство. 

ЗУ – Закон України. 

ЛА – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 

МіО – моніторинг і оцінка. 

МСБ – малий та середній бізнес. 

МТД – міжнародна технічна допомога. 

НУО – неурядова організація. 

ОДА – обласна державна адміністрація. 

ОМС – органи місцевого самоврядування. 

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади. 

РДА – районна державна адміністрація. 

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування. 

ТПВ – тверді побутові відходи. 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг. 
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І. Методологія та процес підготовки  
Плану заходів з реалізації Стратегії 

 
Методологія та організація процесу підготовки Плану заходів з реалізації 

у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
(далі - План заходів) визначено відповідними  нормативно-правовими актами, 
зокрема: 

- Законом України „Про засади державної регіональної політики”;  
- постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року  

№ 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”;  

- постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 
„Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року”; 

- наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79 „Про 
затвердження методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з 
їх реалізації”, 

- рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року за                 
№ 856-44-VI „Про затвердження Стратегії розвитку Київської області на період 
до 2020 року”. 

Підготовка Плану заходів здійснювалась робочою групою з відбору 
технічних завдань для включення їх до проекту Плану заходів (затверджена 
розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 01 серпня 2017 
року № 399 „Про утворення робочої групи з розроблення Плану заходів з 
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 
2020 року”), до складу якої увійшли представники структурних підрозділів 
облдержадміністрації, депутатів Київської обласної ради, вчених, експертів, 
громадських активістів (далі – суб’єкти регіонального розвитку).  

З метою розробки проекту Плану заходів департаментом економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації було оголошено збір технічних 
завдань з 01.10.2017 по 01.11.2017, який продовжено до 01 грудня 2017 року. 
Робочою групою проведено три засідання, опрацьовано понад 600 технічних 
завдання, надано сотні консультацій їх авторам, створено електронний каталог 
технічних завдань для розроблення проектів регіональних розвитку на основі 
запропонованих технічних завдань. 

У процесі розробки Плану заходів, технічні завдання були оцінені і 
зібрані в три тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і 
доповнення. Проект Плану заходів узгоджено з наявними і передбачуваними 
джерелами фінансування і можливостями для реалізації технічних завдань, а 
самі технічних завдань були перевірені на предмет відповідності Державній 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.  

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко 
використовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і 
оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням 
особливостей України.  
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Перелік принципів та інструментів, що були використані для визначення 
сфер втручання, передбачав: 

Партнерство – узгодженість спільних цілей, що досягалася шляхом 
консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх 
установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних 
зацікавлених сторін. 

Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної 
згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку 
спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а 
також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні 
інтереси. 

Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних 

інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних 

елементів (цілей, заходів, програм). 

Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та 

забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних 

заходів. 

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді 

проектів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів. 

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у 

планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня 

з можливою більшої конкретизації. 

Паритетність - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів 

регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки 

регіонального розвитку. 

Субсидіарність - передачі владних повноважень на найнижчий рівень 

управління для найбільш ефективної реалізації. 

 

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану заходів. 

Сталість вимагає інтеграції та збалансування економічних, територіальних, 

соціальних і екологічних цілей.  

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного 

планування розвитку області, що відбувається через залучення широкого кола 

суб’єктів регіонального розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення 

стратегії, зацікавлені суб’єкти регіонального розвитку також братимуть участь 

у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, а також виступатимуть 

ініціаторами розроблення проектів регіонального розвитку, реалізація яких 

здійснюватиметься через обласні цільові програми. 

Головним розробником Плану заходів є департамент економічного 

розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації. Партнерами процесу 

підготовки Плану заходів виступили Програма „U-LEAD з Європою” та 

Київський відокремлений підрозділ установи „Центр розвитку місцевого 

самоврядування”. 

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями 

Стратегії: 
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Стратегічна ціль 1: Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки  

Стратегічна ціль 2: Висока якість життя людини  

Стратегічна ціль 3: Збереження та розвиток територій 

Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними 

після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані 

заходів. На операційному рівні кожна з трьох стратегічних цілей складається з 

кількох операційних цілей. 
 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 
1. Стійке економічне 
зростання на основі 

інноваційного розвитку 
багатогалузевої 

економіки 

2. Висока якість життя 
людини 

3. Збереження та 
розвиток територій 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 
1.1. Створення нових та 
модернізація існуючих 
галузей економіки 

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного середовища 

3.1. Підвищення рівня 
зайнятості сільського 
населення 

1.2. Зростання 
конкурентоспроможності 
економіки периферійних 
районів 

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

3.2. Комплексний 
розвиток територій в 
інтересах територіальних 
громад 

1.3. Створення умов для 
пріоритетного розвитку 
малого та середнього 
підприємництва 

2.3. Забезпечення 
здорового способу життя 
людини 

3.3. Відродження 
економіки територій  
північної Київщини, що 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

1.4. Розвиток 
туристичного потенціалу 

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-комунальними 
послугами 

 

 2.5.Розвиток 
культурного і духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного виховання 
населення 

 

 

Вибір наведених вище операційних цілей ґрунтувався на регіональних 
порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених можливостей 
розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а також 
пом’якшення ризиків. 
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Перегляд і оновлення Плану заходів передбачається здійснювати за 
підсумками річного звіту з його виконання на основі пропозицій, наданих 
розробниками проектів регіонального розвитку, у зв’язку з визначенням нових 
пріоритетних завдань та урахуванням зміни в середовищі і узгодження 
обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.  

Виконання Плану заходів здійснюється шляхом реалізації відібраних на 
конкурсній основі проектів регіонального розвитку, об’єднаних спільною 
метою у програми регіонального розвитку. 
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2. Програми регіонального розвитку  
 

Програма 1. СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 

У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічній 
цілі 1: „Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки”. Досягнення цієї цілі у 2018-2020 роках 
передбачається реалізувати через 4 відповідних напрямки та 22 технічних 
завдання.  

Програма 1 кореспондується з Програмою 2, що направлена на 
досягнення Стратегічної цілі 2: „Висока якість життя людини” та Програмою 
3, що направлена на досягнення Стратегічної цілі 3: „Збереження та розвиток 
територій”.  
 

Структура Програми 1: „Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки” 

В основу програми покладені проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані 
групою регіональних експертів та представниками на основі пропозицій, що 
надійшли від представників підприємств, установ та організацій Київської 
області.  

Програма складається з чотирьох напрямів, які включають в себе: 
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки, що 

включає зокрема організаційну та інженерну підготовку інвестиційних об’єктів 
регіону до залучення необхідного інвестиційного ресурсу в економіку, 
інноваційних форм організації та розміщення підприємств. 

1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів 
через стимулювання традиційних та новітніх видів бізнесу, покращення надання 
адміністративних послуг. 

1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 
підприємництва. 

1.4. Розвиток туристичного потенціалу, а саме підтримка розвитку 
туризму вихідного дня, як потенційного джерела додаткових заробітків для 
мешканців регіону. 

 
Технічні завдання Територія, на яку проектна ідея матиме 

вплив 

Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей 
економіки 

1.1.1.1) Формування та запуск Логістичного 

хабу «FastLogistic» 

Київська область, місто Фастів 

1.1.1.2) Будівництво Великої кільцевої 

автомобільної дороги  навколо Києва 

Київська область 

1.1.1.3) Будівництво та відновлення 

транспортної інфраструктури  

Київська область 

1.1.1.4).Створення комунального 

транспортного підприємства 

Київська область 

1.1.2.1) Розробка техніко-економічного Київська область 



 

10 

 

 

 

Технічні завдання Територія, на яку проектна ідея матиме 

вплив 

обґрунтування проектів будівництва 

індустріальних парків  

1.1.3.1) Будівництво, реконструкція 

тваринницьких комплексів (ферм) із 

застосуванням новітніх технологій 

с. Вороньків Бориспільського району, 

с. Гайворон  Володарського  району. 

1.1.4.1) Розробка техніко-економічного 

обґрунтування розташування територій для 

створення підприємств з використання 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, а саме: 

- Сонячних електростанцій; 

- З виробництва електричної енергії з 

біомаси (виробництво теплової енергії).  

Київська область 

1.1.4.2) Створення споживчих енергетичних 

кооперативів  

Київська область 

1.1.4.3) Спорудження мережі сонячних 

фотоелектричних електростанцій  

Переяслав-Хмельницький, Миронівський, 

Богуславський, Сквирський, Таращанський, 

Тетіївський райони Київської області 

1.1.5.1) Організація Інституту публічного 

адміністрування, місцевого розвитку та 

самоврядування 

Київська область 

Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки 
периферійних районів 

1.2.1.1) Розроблення стратегічних планів 

розвитку об’єднаних територіальних громад 

Київської області 

Об’єднані територіальні громади області 

1.2.1.2) Проведення щорічного Економічного 

форуму в Київській області 

Київська область. 

Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та 
середнього підприємництва 

1.3.1.1) Створення мережі коворкінг-центрів в 

Київській області 

Київська область 

1.3.1.2) Створення інноваційного 

індустріального бізнес-парку в м. Славутич та  

бізнес-центру «FastDevelopment» у м. Фастів 

м. Славутич, м. Фастів 

1.3.3.1) Підвищення експортного потенціалу 

місцевих виробників через їх залучення до 

виставково-ярмаркової діяльності, участі у 

форумах, бізнес-зустрічах за кордоном  

Київська область 

Напрямок 1.4. Розвиток туристичного потенціалу 

1.4.1.1) «Долина двох рік» - план розвитку 

туризму територіальних громад (Бобрицька, 

Забірська, Княжицька, Музичанська сільради) 

на 2018 – 2020 роки. 

Київська область: Києво-Святошинський, 

Васильківський, Макарівський райони. 

1.4.1.2) Розвиток туристичної інфраструктури 

по маршруту «Золотий вінок Київщини» 

Сім районів Київщини розташованих навколо 

Канівського водосховища та Канівщина.  

1.4.1.3) Обласний туристичний маршрут Бориспільський, Переяслав-Хмельницький, 
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Технічні завдання Територія, на яку проектна ідея матиме 

вплив 

«Корінь нації-мандрівка Україною крізь 

віки».  

Яготинський, Баришівський, та Броварський 

райони Київської області  

1.4.1.4) Створення Табору вихідного дня 

«PrybirskCamp», шляхом реконструкції 

дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського 

району  

Іванківський район 

1.4.2.1) Розвиток велосипедного туризму на 

Київщині 

Київська область 

1.4.3.1) Встановлення дорожніх вказівників 

європейського зразка до туристичних об’єктів 

Київська область 

1.4.3.2) Створення та промоція туристичних 

брендів та бренд-буків Київської області, міст 

та об’єднаних територіальних громад області 

Київська область 

 
Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація  

існуючих галузей економіки  

 
Головним при відборі технічних завдань є те, що вони спрямовані на 

зростання ВРП регіону через реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають 
забезпечення модернізації існуючих промислових підприємств та створення нових  
підприємств з високою продуктивністю та значною доданою вартістю продукції. 
Це можливо досягнути лише за умови залучення потужного інвестиційного 
ресурсу. В цьому сенсі перед органами влади в питаннях управління економічним 
розвитком постає завдання щодо визначення інвестиційно привабливих об’єктів 
та необхідності здійснення організаційної, технічної та інженерної підготовки 
територій та забезпечення маркетингової та інформаційної підтримки. 

Напрямок 1.1. включає технічні завдання, реалізація яких має забезпечити 

впровадження: 
- сучасної моделі проведення реконструкції та капітального ремонту 

автодоріг на основних транспортних коридорах, а також будівнтицтво Великої 
окружної дороги навколо м.Києва; 

- умов для розвитку логістично-транспортного потенціалу регіону; 
- маркетингово-інформаційну підтримку для залучення інвестицій; 
- нових високотехнологічних підприємств шляхом створення 

індустріальних парків; 
- умов для більш ефективного управління наявними енергоресурсами, а 

також розвитку альтернативної енергетики.   
 

Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності  

економіки периферійних районів 

 
Найближчі до міста Києва райони складають близько чверті території 

області, де мешкає майже половина населення області й виробляється майже 60% 
ВРП Київщини. У решті районів східної, південної та північної частини рівень 
економічного розвитку значно нижчий, ніж у центральних. 
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Технічні завдання Напрямку 1.2. орієнтовані на підняття рівня 
економічного розвитку периферійних районів шляхом підвищення 
ефективності використання їх інвестиційного потенціалу та мінімізацію 
потенційних загроз суспільного розвитку, особливо щодо північних районів 
Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Усвідомлюючи масштабність потреб цих територій, необхідно 
сфокусуватися на таких проектних ідеях, що зможуть стати модельними 
(пілотними) для перевірки їх ефективності. 

 

Напрямок 1.2 включає технічні завдання, що мають забезпечити: 
- збалансований розвиток територій через розроблення стратегічних 

планів розвитку об’єднаних територіальних громад; 
- створення умов для залучення стратегічних інвесторів до реалізації 

проектів у периферійних районах області, зокрема через презентацію таких 
проектів у рамках щорічних економічних форумів Київської області 

- стимулювання та розвиток самозайнятості населення; 
- розвиток новітніх видів малого бізнесу та підтримка традиційних 

ремесел. 
 

Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного  

розвитку малого та середнього підприємництва 

 
Малий і середній бізнес вже сьогодні створює найбільшу кількість робочих 

місць та переважно наповнює бюджет області, тому сприяння його інноваційному  
розвитку, популяризації серед молоді мають бути пріоритетними при прийнятті 
управлінських рішень. 

Напрямок 1.3. включає технічні завдання, що мають забезпечити: 
- подальший розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього 

бізнесу, зокрема шляхом формування в області мережі коворкінг-центрів, 
інноваційних бізнес-парків та бізнес-центрів; 

- умови для підвищення експортного потенціалу місцевих виробників. 
 

Напрямок 1.4. Розвиток туристичного потенціалу 
 
Туристична галузь, особливо при наявності в центрі області 3-мільйонного 

міста, столиці України – міста Києва, має колосальний потенціал для розвитку, 
зокрема поширення туризму вихідного дня. На території Київської області під 
охороною держави перебуває майже 6 тис об'єктів історико-культурної спадщини, 
а також заповідники, природні та ландшафтні парки, збережено автентичну 
історико-культурну спадщину, що дозволяє розвивати рекреаційний, історичний і 
сільський туризм. Проте, незважаючи на ці ресурси, існуючі об’єкти для 
проживання й дозвілля, інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не 
дозволяють забезпечити достатньо передумов для стабільного зростання цього 
сектору. 
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Реалізація технічних завдань в цьому напрямку вирішує коло питань, 

важливих для покращення всієї туристичної діяльності регіону, спрямованих на 

розвиток потенціалу операторів туризму, підтримку конкретних туристичних 

продуктів, підсилення туристичного потенціалу рекреаційних зон, маркетингову 

підтримку туризму як на рівні окремих продуктів, так і на рівні регіону. 

 

Напрямок 1.4. включає технічні завдання, що мають реалізувати та 

забезпечити: 

- покращення асортименту та якості туристичної пропозиції регіону; 

- організацію та інформування щодо обласних фестивалів та ярмарок; 

- покращення та маркування важливих туристичних та рекреаційних 

об’єктів; 

- рекламування регіонального туристичного потенціалу; 

- розвиток співпраці між постачальниками послуг сільського туризму; 

- створення туристичного інформаційного центру; 

- розвиток маркованих велошляхів, автошляхів та об’єктів кемпінгу; 

- створення зон відпочинку вздовж автомагістралей, що ведуть до 

туристичних об’єктів. 

 

Часові рамки і засоби реалізації 

 

Програма 1: „Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки” включає в себе 4 напрямки, що 

складаються з відповідних 22 технічних завдань. Кожен з напрямків стосується 

окремого аспекту, що має значення для економічного розвитку регіону. 

Програма реалізовуватиметься упродовж 2018 – 2020 років. Впровадження 

технічних завдань цієї програми можливе через: 

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та 

фінансування через галузеві державні програми; 

- внесення заходів до обласної програми соціально-економічного 

розвитку, обласних цільових програм; 

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних 

ідей (де це передбачено умовами проекту). 

 

Очікувані результати та показники: 

 

Успішна реалізація технічних завдань Програми 1: „Стійке економічне 

зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки” має 

сприяти досягненню таких результатів: 

 

- залучення інвестицій в економіку області; 
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- створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету 

області; 
- покращення середовища для ведення бізнесу та розвитку громад; 
- покращення доступу малого та середнього бізнесу до кредитних 

ресурсів та послуг з розвитку бізнесу; 
- подальший розвиток експортного потенціалу; 
- розвиток малого та середнього бізнесу, сільського туризму; 
- створення додаткових можливостей для розвитку локальних 

туристичних продуктів та послуг; 
- формування позитивного туристичного іміджу області та інтенсифікація 

туристичних потоків територією. 
 
Показники 
Виконано роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

автодоріг державного значення та їх дорожньої інфраструктури; 
Створено нові високотехнологічні підприємства або відновлено роботу 

непрацюючих підприємств, зокрема через перепрофілювання їх виробничих 
потужностей нових видів конкурентоспроможної продукції; 

Реалізовано інвестиційні проекти в аграрному секторі; 
Підготовлено та представлено комплект інженерно-будівельної 

документації та розпочато будівництво відповідної інфраструктури  
індустріальних парків  в області; 

Скорочено на 5% споживання енергоресурсів, зокрема природного газу, у 
бюджетних установах області; 

Проводиться (щороку) економічний форум Київщини; 
Працює система підтримки малого та середнього бізнесу; 
Встановлено маршрутні знаки європейського зразка до найбільш 

популярних туристичних об’єктів. 
 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Назва технічного завдання 
Вартість, тис. грн 

2018 2019 2020 Разом 

1 2 3 4 5 

1.1.1.1) Формування та запуск Логістичного 

хабу «FastLogistic» 

2562,49 11357,36 25999,57 39919,42 

1.1.1.2) Будівництво Великої кільцевої 

автомобільної дороги навколо Києва 
24776,6 235707,0 428000,0 688483,6 

1.1.1.3) Будівництво та відновлення 

транспортної інфраструктури  
198522,03 234652,02 54000,0 487174,05 

1.1.1.4) Створення комунального 

транспортного підприємства 

10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

1.1.2.1) Розробка техніко-економічного 

обґрунтування проектів будівництва 

індустріальних парків 

850,0 0,0 0,0 850,0 

1.1.3.1) Будівництво, реконструкція 

тваринницьких комплексів (ферм) із 

застосуванням новітніх технологій 

5048,0 30,0 0,0 5078,0 
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Назва технічного завдання 
Вартість, тис. грн 

2018 2019 2020 Разом 

1.1.4.1) Розробка техніко-економічного 

обґрунтування розташування територій для 

створення підприємств з використання 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, а саме: 

- Сонячних електростанцій; 

- З виробництва електричної енергії з 

біомаси (виробництво теплової енергії).  

600,0 600,0 600,0 1800,0 

1.1.4.2) Створення споживчих енергетичних 

кооперативів  

600,0 1800,0 2500,0 4900,0 

1.1.4.3) Спорудження мережі сонячних 

фотоелектричних електростанцій  

500,0 500,0 0,0 1000,0 

1.1.5.1) Організація Інституту публічного 

адміністрування, місцевого розвитку та 

самоврядування 

2000,0 1700,0 1700,0 5400,0 

1.2.1.1) Розроблення стратегічних планів 

розвитку об’єднаних територіальних громад 

Київської області 

10000,0 5000,0 5000,0 20000,0 

1.2.1.2) Проведення щорічного 

Економічного форуму в Київській області 
3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

1.3.1.1) Створення мережі коворкінг-

центрів в Київській області 

900,00 900,0 0,0 1800,00 

1.3.1.2) Створення інноваційного 

індустріального бізнес-парку в м. Славутич 

та  бізнес-центру «FastDevelopment» у м. 

Фастів 

20442,8 33102,0 274,4 53819,2 

1.3.3.1) Підвищення експортного 

потенціалу місцевих виробників через їх 

залучення до виставково-ярмаркової 

діяльності, участі у форумах, бізнес-

зустрічах за кордоном  

100,0 100,0 100,0 300,0 

1.4.1.1) «Долина двох рік» - план розвитку 

туризму територіальних громад (Бобрицька, 

Забірська, Княжицька, Музичанська 

сільради) на 2018 – 2020 роки. 

5000,0 10000,0 20000,0 35000,0 

1.4.1.2) Розвиток туристичної 

інфраструктури по маршруту «Золотий 

вінок Київщини» 

2000,0 1000,0 1000,0 4000,0 

1.4.1.3) Обласний туристичний маршрут 

«Корінь нації-мандрівка Україною крізь 

віки».  

230,0 200,0 40,0 470,0 

1.4.1.4) Створення Табору вихідного дня 

«PrybirskCamp», шляхом реконструкції 

дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського 

3000,0 2000,0 0,0 5000,0 
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Назва технічного завдання 
Вартість, тис. грн 

2018 2019 2020 Разом 

району  

1.4.2.1) Розвиток велосипедного туризму на 

Київщині 

1300,0 1300,0 1200,0 3800,0 

1.4.3.1) Встановлення дорожніх вказівників 

європейського зразка до туристичних 

об’єктів 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

1.4.3.2) Створення та промоція туристичних 

брендів та бренд-буків Київської області, 

міст та об’єднаних територіальних громад 

області 

544,0 620,0 400,0 1564,00 

Разом 292475,92 554068,38 554313,97 1400858,27 

 
Основні ризики, пов’язані з реалізацією Програми: 
- критичне падіння ВВП країни (нижче 20% на рік); 
- зниження інвестиційного рейтингу регіону та країни в цілому; 
- обмежені можливості обласного бюджету, зокрема бюджету розвитку; 
- відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді 

регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для 
отримання коштів; 

- низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми; 
- пасивність „агентів регіонального розвитку”, зокрема інституційних 

партнерів проектних ідей Програми; 
- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей. 

 
Рекомендації 
 
Успіх реалізації та сталості результатів кожного технічного завдання 

базується на збалансованому врахуванні державних (регіональних) і приватних 
інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного 
фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та 
проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної 
маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію 
технічних завдань, необхідною є участь підприємців, інвесторів, місцевих 
органів виконавчої влади, об’єднаних територіальних громад, наукових установ, 
вищих навчальних закладів, громадських організацій тощо. 

Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема ЄС) має 
важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, 
забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації 
Програми. 

Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію технічних 
завдань і сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових 
проектних ідей, що, як правило, реалізуються в інших регіонах і які мають 
позитивні результати, наприклад, індустріальні парки, сучасні форми залучення 
населення до підприємницької діяльності та підтримки малого бізнесу. 

Економічний потенціал Київщини тісно пов’язаний з якістю життя 
людини (Програма 2 „Висока якість життя людини”). Додаткову підтримку 
розвитку економіки окремих територій зможуть отримати завдяки Програмі 3 
„Збереження та розвиток територій”. 
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Відповідно до Стратегії розвитку Київської області певні проекти або 
заходи, що не були завершені протягом 2015-2017 років, можуть бути враховані 
під час реалізації технічних завдань Програми 1, зокрема це стосується: 

- стимулювання розвитку альтернативної енергетики; 
- нарощування потенціалу використання сучасних інформаційних 

технологій; 
- покращення стану інвестиційної інфраструктури, особливо в 

периферійних районах. 
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Програма 2. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

 
Основна мета Програми 2 – 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. 
Передусім це означає можливість гнучкого забезпечення потреб регіонального 
ринку праці, розвиток підприємливості молоді для створення нових бізнесів та 
робочих місць, соціальну активність жителів та їх відповідальне ставлення до 
навколишнього природного середовища як неодмінної умови високої якості 
життя. 

Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 2 „Висока якість життя людини”. 
Досягнення цієї цілі у 2018-2020 роках передбачається реалізувати через п’ять 
відповідних напрямків та 42 технічних завдань. Програма 2 „Висока якість 
життя людини” кореспондується з Програмою 3 „Збереження та розвиток 
територій" та Програмою 1 „Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки".  

 
Структура Програми 2: „Висока якість життя людини” 

 
В основу Програми 2 лягли технічні завдання, відібрані та доопрацьовані 

групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від 
представників підприємств, установ та організацій Київської області. 

Програма складається з п’яти напрямів, які включають в себе: 
- збереження навколишнього природного середовища; 
- підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що 

змінюється; 
- забезпечення здорового способу життя людини; 
- забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами; 
- розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 

патріотичного виховання населення. 

 
Технічні завдання Територія, на яку проектна ідея матиме вплив 

Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища 

2.1.1.1) Підвищення рівня інформованості та суспільної 

екологічної свідомості  

Київська область. 

2.1.2.1) Збереження та відновлення біологічного та 

ландшафтного розмаїття  

Київська область. 

2.1.3.1) Впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів та встановлення сміттєсортувальних 

ліній  

Київська область. 

2.1.4.1) Оздоровлення та відновлення водних акваторій  Київська область 

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

2.2.1.1) Освіта дорослих Київська область. 

2.2.1.2) Нова українська школа – простір для реалізації 

можливостей 

Київська область. 

2.2.1.3) Інклюзивна освіта Київська область. 

2.2.2.1) Самоврядування дітей та учнівської молоді 

Київщини 

заклади освіти районів, міст, територіальних громад  

Київської області   
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Технічні завдання Територія, на яку проектна ідея матиме вплив 

2.2.3.1)Cтворення офіційного веб-ресурсу відкритих 

даних Київської обласної державної адміністрації 

Київська область. 

2.2.3.2) Стимулювання подальшого процесу 

добровільного об’єднання територіальних громад  

Київська область. 

2.2.4.1) Модернізація та осучаснення будівель, 

приміщень центрів надання адміністративних послуг, 

утворених в Київській області 

Київська область 

Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 

2.3.1.1) Створення мережі Соціальних лабораторій в 

Київській області 

Київська область. 

2.3.1.2) Формування здорового способу життя у молоді 

Київської області 

Київська область. 

2.3.2.1) Реорганізація медичних закладів  Госпітальних 

округів Київської област:Білоцерківський госпітальний 

округ, Васильківський  госпітальний округ,  

Лівобережний госпітальний округ, Бородянський 

госпітальний округ в Лікарні Інтенсивного Лікування ІІ 

рівня. 

Госпітальні округи Київської області: 

Білоцерківський госпітальний округ, Васильківський  

госпітальний округ,  

Лівобережний госпітальний округ, Бородянський 

госпітальний округ 

2.3.2.2) Створення 12 центрів політравми, що 

розташовані поблизу доріг державного значення. 

Київська область 

2.3.2.3) Створення Санітарної Авіації Київська область 

2.3.2.4) Створення служби паліативної  та хоспісної 

допомоги – виїздні паліативні бригади 

Київська область 

2.3.3.1) Підвищення якості надання соціальних послуг, 

проведення енергетичного аудиту та енергетичного 

менеджменту будівель інтернатних установ  

Білоцерківський психоневрологічний інтернат, 

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат (м.Біла 

Церква), Бородянський психоневрологічний інтернат 

з геріатричний пансіонат (Бородянський район).  

2.3.3.2) Доступна та якісна хоспісна допомога 

населенню міста Біла Церква та прилеглих районів, 

ОТГ. 

м. Біла Церква Київської області, прилеглі райони та 

ОТГ 

2.3.4.1) Багатофункціональні спортивні майданчики зі 

штучним покриттям, спеціальним та тренажерним 

обладнанням на території Київської області» 

Київська область. 

2.3.4.2) Розвиток інфраструктури для занять водними 

видами спорту 

Київська область 

2.3.4.3) Бази олімпійської підготовки - навчально-

спортивного комплексу КЗ КОР "Київська обласна 

школа вищої спортивної майстерності" 

Київська область  

2.3.4.4) Спортивні стадіони та футбольні поля зі 

штучним покриттям на території Київської області 

Київська область  

2.3.4.5) Біатлонний та лижний стадіон у м. Тетіїв Київська область  

2.3.4.6) Навчально-тренувальний комплекс зимових 

видів спорту у місті Вишгород 

Київська область, Вишгородський район, м.Вишгород  

2.3.5.1) Проведення щорічного обласного фестивалю 

творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе» 

Київська область 

2.3.5.2) Спорт для дітей з особливими потребами та з 

інвалідністю. 

м. Біла Церква та Білоцерківський район. 

2.3.5.3) Створення Березанського міського центру 

комплексної реабілітації 

Березанська об’єднана територіальна громада. 

2.3.6.1) Створення КНП "Київський обласний 

перинатальний центр"   

Київська область 

2.3.7.1) Створення двох Київських обласних центрів 

правового захисту та соціальної підтримки дітей  

Київська область 

2.3.7.2) Створення та забезпечення функціонування двох Київська область 
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Технічні завдання Територія, на яку проектна ідея матиме вплив 

обласних стаціонарних закладів з надання допомоги 

жінкам та дітям, які постраждали від насильства 

Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 
2.4.1.1) Докорінне покращення якісної питної води із 

впровадженням інноваційних технологій 
Київська область 

2.4.2.1) Перехід до енергоефективного та 

енергоощадного використання і споживання 

енергоресурсів із впровадженням інноваційних 

технологій  

Київська область 

2.4.2.2) Сприяння  залученню  інвестицій в 

енергоефективність громадських будівель Київської 

області 

Київська область. 

2.4.2.3) Компенсація відсоткової ставки по банківським 

кредитам ЕСКО-компаніям за умови надання послуг 

енергосервісу бюджетним закладам Київської області  

Київська область 

Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного 

виховання населення 
2.5.1.1) Підтримка функціонування закладів культури 

Київської області 

Населені пункти Київської області (с. Пустоварівка 

Сквирського району, с. Горобіївка Сквирського 

району, смт Баришівка Баришівський район) 

2.5.2.1) Забезпечення музичними інструментами 

мистецькі школи Київської області 

Київська область 

2.5.3.1) Створення Культурного центру Павла 

Чубинського, Музею українського державного гімну на 

місці садиби Павла у с. Чубинське, Бориспільського 

району, Київської області  

Бориспільський район, близька відстань до м. Києва 

(34 км) охоплює заклади освіти  м. Києва та всієї 

області. 

2.5.3.2) Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики 

«86» у місті Славутич 

м. Славутич 

2.5.3.3) Пластовий вишкільний центр  Київська область, місто Буча 

2.5.4.1) Організація та проведення щорічного фестивалю 

«Чорнобиль Ренесанс» 

Іванківський район 

2.5.4.2) Обласний фестиваль національних спільнот 

«Київщина-сузір’я злагоди» 

Київська область 

 
 
Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища 
 
Безпечне та чисте довкілля є однією з ключових умов здорового, 

активного та довгого життя людини. За сучасних умов інтенсифікації 
промислового виробництва та домінування великих агрохолдингів у сільському 
господарстві (з неконтрольованим застосуванням мінеральних добрив та 
прискореним виснаженням ґрунтів), за умов зменшення ролі держави в 
регулюванні економічної діяльності, яке притаманне ринковій економіці, за 
відсутності ефективного контролю стану оточуючого середовища та реальних 
механізмів впливу на порушників екологічного законодавства із застосуванням 
адекватних заходів з метою збереження чи відновлення природного стану 
довкілля – значення проблеми збереження та відновлення навколишнього 
природного середовища важко переоцінити. 

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 2.1 націлена як на убезпечення від 

негативних впливів продуктів техногенного розвитку економіки, так і на 
відновлення природного стану довкілля. Впровадження проектних ідей цього 
напрямку передбачає вплив у сфері екології таким чином, щоб: 
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- унеможливити зараження ґрунтів, поверхневих та підземних вод 
отруйними хімічними речовинами; 

- очистити значні території області від негативних наслідків 
антропогенних та техногенних впливів людської цивілізації. 

 
Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 

економіки, що змінюється 
 
Сучасні умови розвитку економіки та суспільства вимагають як від 

молоді, так і від людей зрілого віку нової парадигми поведінки, нових 
психологічних установок, нових підходів у світосприйнятті, які кардинально 
різняться від тих, що домінували в епоху радянського патерналізму. Розвиток 
підприємливості та наявність певних лідерських якостей, готовність та бажання 
до засвоєння нових знань, професій та навичок, сприйняття вимог часу та 
новітніх технологічних продуктів – все це неодмінні умови успішності в умовах 
ринкової економіки та перманентних суспільних змін. 

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 2.2 націлена на підготовку 

молодого покоління до життя в нових реаліях, на швидку адаптацію людини до 
вимог часу та потреб ринку праці, на розвиток підприємницьких та лідерських 
якостей. Впровадження проектних ідей цього напрямку передбачає впливи 
Стратегії в сфері ринку праці та соціально-економічних відносин з тим, щоб: 

- підготувати молодь до соціально-економічних вимог нашого часу; 
- створити систему професійного навчання, що включає професійну 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих; 
- підняти конкурентоспроможність населення зрілого віку на ринку праці; 
- розвинути в людях нові якості, необхідні для життя в сучасних реаліях. 
 
Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 
 
Означена тема, на жаль, не має адекватного відображення у суспільній 

свідомості як проблема першочергового значення, натомість негативні наслідки 
від погіршення фізичного стану людини, зростання рівня захворюваності та 
наявності шкідливих звичок призводить до значних економічних і соціальних 
втрат. Фактором, що запобігає захворюванням, є також пропагування серед 
широких верств населення здорового способу життя. 

Відповідно для забезпечення потреб населення у цьому напрямку 
важливе значення має стан матеріально-технічної бази закладів фізичної 
культури і спорту, наявність стабільних джерел фінансування системи 
спортивних споруд, їх відповідність санітарно-гігієнічним і технічним вимогам. 

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 2.3 має на меті: 
- зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку фізичною культурою 

та спортом; 
- популяризацію здорового способу життя. 
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Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-

комунальними послугами 
 
Для забезпечення добробуту населення та надання можливостей для 

всебічного розвитку необхідно, перш за все, створити належні побутові умови. 
Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами є однією з 
визначальних характеристик населених пунктів, а якісна питна вода є одним з 
визначальних чинників здоров‘я людини. В умовах високої вартості 
енергоресурсів їх економне споживання та ефективне водопостачання та 
водовідведення набувають першочергового значення для  життя людини, так і 
для забезпечення функціонування закладів бюджетної сфери.  

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 2.4. має на меті: 
- підняття на належний рівень інфраструктури систем водопостачання та 

водовідведення; 
- покращення якості питної води; 
- зменшення витрат електроенергії та природного газу в житлово-

комунальному секторі. 
 
Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, 

забезпечення патріотичного виховання населення 
 
Розвиток національного культурного і духовного середовища в сучасних 

умовах формування української політичної нації та самоідентифікації України 
як європейської держави є однією з головних вимог нашого часу.  

В умовах військової агресії неоціненне значення набуває патріотичне 
виховання населення, а особливо молоді, оскільки від цього напряму залежить 
забезпечення державної цілісності України.  

Рівень духовності та патріотизму сьогодні вирішує питання незалежності 
країни, здатність до трансформації суспільства з метою викорінення корупції, 
подолання злодіянь минулої влади та розбудову держави на основі 
європейських цінностей. 

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 2.5. має на меті: 
- забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження 

надбань культури та народних традицій; 
- приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних 

потреб, запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі; 
- зростання рівня духовності та патріотичності народу. 
 
Часові рамки і засоби реалізації 
 
Програма „Висока якість життя людини” включає в себе п’ять напрямків, 

які складаються з 42 відповідних технічних завдань. Кожен з напрямів 
стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. 
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Програма реалізовуватиметься упродовж 2018-2020 років. Впровадження 
технічних завдань цієї програми можливе через: 

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та 
фінансування через бюджетні програми держбюджету; 

- включення заходів до обласних цільових програм; 
- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових 
форм; 

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних 
ідей (де це передбачено умовами проекту). 

 
Очікувані результати та показники: 
 
Успішна реалізація технічних завдань Програми „Висока якість життя 

людини” має сприяти досягненню таких результатів: 
- зростання кількості об’єктів природно-заповідного фонду Київської 

області; 
- збільшення кількості полігонів твердих побутових відходів та населених 

пунктів, у яких запроваджено роздільний збір твердих побутових відходів у 
населених пунктах; 

- зростання кількості  інклюзивно-ресурсних центрів; 
- створення сучасного освітнього простору у дошкільних навчальних 

закладах та загальноосвітніх школах; 
- підняття якості професійної освіти учнівської молоді на рівень, який 

забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці; 
- створення системи професійного навчання, що забезпечує підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих зрілого віку відповідно до 
вимог ринку праці; 

- зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та 
спорту; 

- скорочення рівня захворюваності населення через популяризацію 
здорового способу життя; 

- оновлення інфраструктури систем водопостачання та водовідведення та 
відповідно покращення якості питної води у визначених населених пунктах 
області; 

- зменшення витрат електроенергії та використання природного газу в 
житлово-комунальному секторі у визначених населених пунктах області; 

- збереження та популяризація пам’яток історії та культури, народних 
традицій та промислів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, запровадження 
інновацій в культурно-мистецькому процесі; 

- зростання рівня духовності та патріотичності народу. 
 
Показники: 
створено нові території та об’єкти природно-заповідного фонду Київської 

області; 
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завершено будівництва та реконструкції полігонів твердих побутових 
відходів; 

впроваджено роздільний збір твердих побутових відходів у населених 
пунктах; 

кількість центрів дистанційного навчання на базі навчальних закладів 
області, в тому числі для людей з особливими потребами; 

створено інклюзивне навчальне середовище у дошкільних навчальних 
закладах:  

забезпечено навчальні заклади з інклюзивною освітою сучасними меблями 
та обладнанням для корекційно-розвиткових занять; 

забезпечено навчальні заклади, що працюють за Концепцією „Нова 
українська школа”,  сучасною комп’ютерною  та мультимедійною технікою;  

створення сучасного освітнього простору у навчальних закладах: 
забезпечення меблями, обладнанням для навчальних кабінетів; 

проведено модернізацію та оновлення устаткування  та обладнання  
професійно-технічних навчальних закладів. 

рівень захворюваності населення; 
кількість створення при навчальних закладах, парках, стадіонах 

стаціонарних майданчиків фізичної культури з антивандальними тренажерами; 
наявність реабілітаційного центру для учасників АТО; 
кількість оновлених систем водопостачання та водовідведення; 
якість питної води (відповідність ДСанПіН); 
проведення історико-культурологічних фестивалів; 
рівень виконання планів мобілізації. 
 
 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Назва технічного завдання 
Вартість, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2.1.1.1) Підвищення рівня інформованості та суспільної 

екологічної свідомості  
20000,0 18000,0 18000,0 56000,0 

2.1.2.1) Збереження та відновлення біологічного та 

ландшафтного розмаїття  
10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

2.1.3.1) Впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів та встановлення сміттєсортувальних 

ліній  

13500,0 4500,0 4500,0 22500,0 

2.1.4.1) Оздоровлення та відновлення водних акваторій  50000,0 30000,0 40000,0 120000,0 

2.2.1.1) Освіта дорослих 350,0 450,0 600,0 1400,0 

2.2.1.2) Нова українська школа – простір для реалізації 

можливостей 
20000,0 20000,0 10000,0 50000,0 

2.2.1.3) Інклюзивна освіта 15000,0 15000,0 10000,0 40000,0 

2.2.2.1) Самоврядування дітей та учнівської молоді 

Київщини 
250,0 300,0 400,0 950,0 

2.2.3.1)Cтворення офіційного веб-ресурсу відкритих даних 

Київської обласної державної адміністрації  
300,0 400,0 500,0 1200,0 

2.2.3.2) Стимулювання подальшого процесу добровільного 

об’єднання територіальних громад 
300,0 300,0 300,0 900,0 

2.2.4.1) Модернізація та осучаснення будівель, приміщень 

центрів надання адміністративних послуг, утворених в 
34000,5 70380,0 135500,0 239880,5 
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Назва технічного завдання 
Вартість, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

Київській області  

2.3.1.1) Створення мережі Соціальних лабораторій в 

Київській області 

 

2000,0 700,0 600,0 3300,0 

2.3.1.2) Формування здорового способу життя у молоді 

Київської області 
200,0 200,0 300,0 700,0 

2.3.2.1) Реорганізація медичних закладів  Госпітальних 

округів Київської області: Білоцерківський госпітальний 

округ, Васильківський  госпітальний округ, Лівобережний 

госпітальний округ, Бородян-ський госпітальний округ в 

Лікарні Інтенсивного Лікування ІІ рівня. 

4000,0 0,0 0,0 4000,0 

2.3.2.2) Створення 12 центрів політравми, що розташовані 

поблизу доріг державного значення. 
83000,0 99600,0 33200,0 215800,0 

2.3.2.3) Створення Санітарної Авіації 310000,0 0,0 0,0 310000,0 

2.3.2.4) Створення служби паліативної  та хоспісної 

допомоги – виїздні паліативні бригади 
0,0 24777,0 27250,3 52027,3 

2.3.3.1) Підвищення якості надання соціальних послуг, 

проведення енергетичного аудиту та енергетичного 

менеджменту будівель інтернатних установ  

5000,0 0,0 0,0 5000,0 

2.3.3.2) Доступна та якісна хоспісна допомога населенню 

міста Біла Церква та прилеглих районів, ОТГ. 
1500,0 2000,0 0,0 3500,0 

2.3.4.1) Багатофункціональні спортивні майданчики зі 

штучним покриттям, спеціальним та тренажерним 

обладнанням на території Київської області» 

40000,0 40000,0 40000,0 120000,0 

2.3.4.2) Розвиток інфраструктури для занять водними 

видами спорту 
33300,0 40800,0 800,0 74900,0 

2.3.4.3) Бази олімпійської підготовки - навчально-

спортивного комплексу КЗ КОР "Київська обласна школа 

вищої спортивної майстерності" 

62669,4 62669,4 62669,4 188008,2 

2.3.4.4) Спортивні стадіони та футбольні поля зі штучним 

покриттям на території Київської області 
124000,0 124000,0 124000,0 372000,0 

2.3.4.5) Біатлонний та лижний стадіон у м. Тетіїв 16000,0 5000,0 1000,0 22000,0 

2.3.4.6) Навчально-тренувальний комплекс  зимових видів 

спорту у місті Вишгород 
7500,0 4500,0 4500,0 16500,0 

2.3.5.1) Проведення щорічного обласного фестивалю 

творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе» 
1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

2.3.5.2) Спорт для дітей з особливими потребами та з 

інвалідністю. 
150,0 0,0 0,0 150,0 

2.3.5.3) Створення Березанського міського центру 

комплексної реабілітації 
4894,2 0,0 0,0 4894,2 

2.3.6.1) Створення КНП "Київський обласний 

перинатальний центр"   
0,0 17300,0 15730,0 33030,0 

2.3.7.1) Створення двох Київських обласних центрів 

правового захисту та соціальної підтримки дітей  
2500,0 2500,0 2500,0 7500,0 

2.3.7.2) Створення та забезпечити функціонування двох 

обласних стаціонарних закладів з надання допомоги 

жінкам та дітям, які постраждали від насильства 

2000,0 1500,0 1500,0 5000,0 

2.4.1.1) Докорінне покращення якісної питної води із 

впровадженням інноваційних технологій 
155000,0 190000,0 330000,0 675000,0 

2.4.2.1) Перехід до енергоефективного та енергоощадного 

використання і споживання енергоресурсів із 

впровадженням інноваційних технологій  

324,8 342,4 430,3 1097,5 
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Назва технічного завдання 
Вартість, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2.4.2.2) Сприяння  залученню  інвестицій в 

енергоефективність громадських будівель Київської 

області 

40000,0 60000,0 80000,0 180000,0 

2.4.2.3) Компенсація відсоткової ставки по банківським 
кредитам ЕСКО-компаніям за умови надання послуг 
енергосервісу бюджетним закладам Київської області  

20000,0 50000,0 50000,0 120000,0 

2.5.1.1) Підтримка функціонування закладів культури 

Київської області 
3691,30 3 196,39 720,00 7 607,69 

2.5.2.1) Забезпечення музичними інструментами мистецькі 

школи Київської області 
2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

2.5.3.1) Створення Культурного центру Павла 

Чубинського, Музею українського державного гімну на 

місці садиби Павла у с. Чубинське, Бориспільського 

району, Київської області  

700,0 5000,0 1000,0 6700,0 

2.5.3.2) Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики “86» 

у місті Славутич 
500,0 500,0 500,0 1500,0 

2.5.3.3) Пластовий вишкільний центр  20422,0 5525,0 6125,0 32072,0 

2.5.4.1) Організація та проведення щорічного фестивалю 

«Чорнобиль Ренесанс» 
200,0 200,0 200,0 600,0 

2.5.4.2) Обласний фестиваль національних спільнот 

«Київщина-сузір’я злагоди» 
300,0 350,0 400,0 1050,0 

Разом 1107052,0 913490,2 1016725,0 3037267,2 

 

Загальні умови, що мають значення для впровадження програми, як і в 
попередньому розділі полягають в успішності задекларованих Урядом України 
реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з 
військовим конфліктом. Наступними важливими умовами успішності реалізації 
цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного 
фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого 
конкретними проектами фінансування для реалізації технічних завдань Плану 
заходів. 

Реалізація в Київській області міжнародних проектів з підтримки 
практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних 
результатів. 

Наступними умовами є технічна спроможність та достатність 
виконавчого потенціалу для впровадження технічних завдань, а також 
ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати 
реалізацію усіх проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів і 
проведенню лобістської діяльності. 

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу 
можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб 
покращити людський капітал області. Хоча відчутні зміни можуть бути 
досягнуті лише в довгостроковій перспективі у поєднанні зі зміною політики 
України щодо процесів децентралізації та збільшення можливостей органів 
місцевого самоврядування. 
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Реалізація технічних завдань, збалансування ринку праці базується на 
припущенні, що роботодавці, зацікавлені в позитивному результаті, візьмуть 
участь на засадах соціального партнерства в реалізації проектних ідей. 

У частині реалізації технічних завдань підвищення соціальної активності 
населення основні припущення – це достатність позитивного досвіду раніше 
впроваджених проектних ідей на розвиток територіальних громад. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 
"Висока якість життя людини" з іншими Програмами Плану заходів, особливо, 
з Програмою "Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки". 

 
Основні ризики в реалізації Програми: 
 
- Державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих 

обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати технічні 
завдання, що містяться у цій Програмі; 

- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у 
бюджеті розвитку; 

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань; 
- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності; 
- недостатність попереднього досвіду реалізації технічних завдань 

органами місцевого самоврядування; 
- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових 
підтримати реалізацію конкретних технічних завдань та Програми в цілому; 

- відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації 
технічних завдань; 

- пасивність „агентів регіонального розвитку”, зокрема інституційних 
партнерів технічних завдань Програми. 

 
Рекомендації 

 
Реалізація цієї програми потребує спільних зусиль влади, інвесторів, 

донорів та активної участі інститутів громадянського суспільства.  
Важливе значення для реалізації Програми має отримання фінансових 

ресурсів та технічної допомоги з боку проектів міжнародної технічної допомоги 
(зокрема ЄС) та забезпечення управлінським потенціалом. 

Прискорити реалізацію проектних ідей і сприяти отриманню 
максимальної віддачі може досвід інших регіонів і країн. Є кілька типових 
технічних завдань, які реалізуються в інших регіонах та мають позитивні 
результати, зокрема, створення Агенції регіонального розвитку. 

Проблема зростання якості життя людини тісно пов’язана з загальним 
розвитком регіону, передусім – зі станом економіки, на який має вплив 
Програма 1. Додаткову підтримку мешканці окремих громад зможуть отримати 
завдяки Програмі 3 "Збереження та розвиток територій". 
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Відповідно до Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 
року певні заходи можуть бути враховані в наступний програмний період 
планування – 2018-2020 роки: 

- підтримка співробітництва та об’єднання територіальних громад; 
- впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

місцевого самоврядування; 
- розроблення генеральних планів та схем забудови територіальних 

громад регіону; 
- створення Інтернет-порталів органів місцевого самоврядування; 
- консолідація зусиль територіальних громад щодо управління водними 

ресурсами; 
- створення умов для включення вразливих верств населення до 

активного суспільного життя; 
- стимулювання волонтерства. 

 
Програма 3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 

 
Київська область за рівнем розвитку сфери послуг, промислового та 

сільськогосподарського виробництва, обсягом інвестицій входить до першої 
п’ятірки найбільш економічно розвинутих регіонів України, однак має власні 
специфічні проблеми соціально-економічного розвитку. 

Нерівномірність розвитку територій області, значна диференціація 
соціально-економічного становища районів та міст обласного значення є однією з 
цих проблем. Співвідношення максимального та мінімального значення 
збільшилося з 69,2 до 145,2 раза. Максимальне значення цього показника 2 
роки поспіль було зафіксовано у Миронівському районі (у 2015 році – 199183,1 
грн, у 2016 році – 257651,2 гривні). Найменший обсяг реалізованої промислової 
продукції у 2015 році зафіксовано в Іванківському районі (2878,0 грн), а у 2016 
році – в Ставищенському районі (1774,9 гривні). Коефіцієнт варіації збільшився 
з 1,35 до 1,39. 

Таким чином, через наявність в центрі області майже необмеженого 
споживача товарів та послуг у вигляді столиці регіон має великий потенціал 
для розвитку, натомість відтік робочої сили та інтелектуалів потребує 
концентрації зусиль на розвитку периферійних районів з метою ліквідації 
разючих диспропорцій соціально-економічного стану. 

 
Стан та проблеми 

 
Київщина є столичним регіоном, у центрі якого знаходиться місто Київ – 

столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, науково-
технічний, транспортний та культурний центр країни, пов'язаний з областю 
тісними комерційними і соціальними зв’язками, де розміщуються основні 
органи управління області, але адміністративно Київ не входить до складу 
області. 

Кліматичні умови, родючі ґрунти та географічне розташування області 
сприятливі для сільськогосподарського виробництва та розвитку транспортної 
інфраструктури. Річка Дніпро з утвореними на ній Київським та Канівським 
водосховищами ділить територію області на дві частини: правобережну і 
лівобережну, що створює додаткові проблеми для економічного розвитку, 
оскільки мостові переходи між ними розташовано лише в межах столиці.  
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На території Київській області є райони, що постраждали внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС, але потужність гамма-випромінювання на поверхні 
ґрунту в порівнянні з 1986 роком знизилася в сотні разів. Протягом 2000-2017 
років не було зареєстровано перевищення вмісту радіонуклідів цезію - 137 та 
стронцію - 90 в питній воді, що використовує населення вказаних територій для 
споживання, .у виробленій сільгосппродукції та заготовленій лікарській 
сировині. 

На конкурентоспроможність районів та міст області впливають два потужні 
фактори: чисельність населення та розташування відносно центру області, міста 
Києва, який є найбільшим ринком товару та робочої сили для регіону. У 
найближчих до міста Києва районах – Бориспільському, Броварському, 
Васильківському, Вишгородському, Києво-Святошинському та Обухівському, які 
складають близько чверті території області (26,3%), мешкає майже половина 
населення області (45,8 відсотка). 

Південні райони області – Богуславський, Володарський, Миронівський, 
Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський – 
заселені переважно сільським населенням, його сумарна частка становить 
60 відсотків. 

Чотири східних райони – Баришівський, Згурівський, Переяслав-
Хмельницький та Яготинський – складають подібну групу з такою ж щільністю 
населення (39,1), площею, що становить 14,6% території, та 9,3% загального 
населення області. 

Як наслідок такого характеру розселення, найбільш економічно потужними 
виявилися райони, що прилягають до Києва та місто Біла Церква, а південні та 
східні райони значно відстають в економічному та соціальному розвитку від 
центральних. 

Програма 3 прямо відповідає Стратегічній цілі 3 "Збереження та розвиток 
територій". Програма зосереджена на економічних, соціальних та 
інфраструктурних аспектах, які є важливими для покращення якості життя в 
сільській місцевості. Вона реалізовуватиметься через три відповідних напрямки 
та 13 технічних завдань. Ця Програма тісно пов’язана з іншими програмами 
Плану заходів - „Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки” та „Висока якість життя населення”.  

 

Структура Програми 3 „Збереження та розвиток територій” 
 

В основу Програми 3 покладено технічні завдання, відібрані та 
доопрацьовані групою регіональних експертів та на основі пропозицій, що 
надійшли від органів місцевого самоврядування, об’єднань підприємців, 
громадських організацій Київської області. 

 
Програма складається з трьох напрямків, які включають в себе: 
- підвищення рівня зайнятості сільського населення; 
- комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад; 
- відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
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Технічні завдання Територія, на яку проектна ідея матиме вплив 

Напрямок 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення 

3.1.1.1) Створення та підтримка сімейних ферм, 

особистих селянських та фермерських господарств, їх 

об’єднань, особливо таких, які працюють в 

інноваційних напрямах створення ланцюгів доданої 

вартості. 

Київська область 

3.1.1.2) Створення та розвиток риборозводного 

кластеру «Аквакультура Київщини» 

Київська область 

3.1.3.1) Розвиток органічного ягідництва у Київській 

області. 

Київська область 

3.1.4.1) Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації 

Київська область 

Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад 
3.2.3.1) Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт закладів освіти 

Київська область 

3.2.3.2) Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт закладів охорони здоров’я 

Київська область 

3.2.3.3) Будівництвота капітальний ремонт доріг та 

вулиць населених пунктів Київської області 

Київська область 

3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної 

документації регіонального рівня – схем планування 

територій об’єднаних  

територіальних громад 

Території створених об’єднаних територіальних 

громад 

3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів 

населених пунктів, як основного виду містобудівної 

документації на місцевому рівні та інвестиційних 

програм розвитку населених пунктів і територій 

периферійних районів Київської області 

Території 70 % населених пунктів області, де не 

оновлена містобудівна документація. 

3.2.5.3) Створення програмно – технічного  комплексу  

геопросторових  даних містобудівного кадастру. 

Київська область 

Напрямок 3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 
3.3.2.1) Створення центру підтримки фермерства в 

Іванківському районі 
Іванківський район  

3.3.3.1) Створення агротуристичних кластерів 

Київщини як ланцюгів доданої вартості. 

Іванківський район, Васильківський район, 

Сквирський район, Макарівський район, Яготинський 

район, Миронівський район, Бориспільський район, 

Переяслав-Хмельницький район 
3.3.4.1) Присвоєння пункту пропуску «Вільча» статусу 

міжнародного. 

Поліський район, Іванівський район, Вишгородський 

район. 

 
Напрямок 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення 

 
У групі південних районів (Богуславський, Володарський, Миронівський, 

Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський), які 
складають чверть території області, 60% становить сільське населення.У 
чотирьох східних та трьох західних районах відповідно 50% та 40% населення 
також проживають у сільській місцевості. 

В усіх цих районах головною проблемою є низький рівень зайнятості 
сільського населення, що поступово перетворює їх на депресивні території 
через відтік людських ресурсів та зниження соціально-економічного рівня в 
селах та селищах. 
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Тому необхідно спрямувати зусилля влади та суспільства на збереження 
наявних трудових ресурсів, підвищення їх кваліфікації, стимулювання 
створення нових робочих місць за рахунок самозайнятості. Окрему увагу слід 
зосередити на підтримці молоді, яка зацікавлена розпочати власну справу в 
селі. 

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 3.1. має на меті: 
- підтримку кооперативного руху на селі; 
- сприяння розвитку фермерських господарств з виробництва екологічно 

чистої та органічної продукції; 
- створення нових видів бізнесу, підтримки бізнес-ідей молоді. 
 

Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій  
в інтересах територіальних громад 

 
Інфраструктура сіл та селищ області перебуває зараз переважно у 

незадовільному стані, такі самі проблеми мають місце в дорожньо-транспортній 
мережі сільських територій й виправлення ситуації потребує значних 
інвестицій, як фінансових вливань, так і організаційних заходів. Тому 
необхідно зосередити увагу, як на загальних технічних завданнях розвитку 
окремих територій регіону, так і на вирішенні локальних проблем, які 
допоможуть відкрити додаткові розвиткові можливості розвитку села.  

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 3.2. має на меті: 
- розвиток та оновлення соціальної та дорожньої інфраструктури 

територіальних громад області; 
- розробку містобудівельної документації сільських населених пунктів; 
- розробку схем планування територій. 
 
Напрямок 3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, 

що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 
На сьогодні радіаційна ситуація на територіях області, що постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, фактично стабілізувалася. Потужність 
дози гамма-випромінювання на поверхні ґрунту в порівнянні з 1986 роком 
знизилася в сотні разів. Протягом 2000-2017 років не було зареєстровано 
перевищення вмісту радіонуклідів цезію - 137 та стронцію - 90 в питній воді, у 
виробленій сільгосппродукції та заготовленій лікарській сировині. 

У Поліському та Іванківському районах, на площі, що становить 17,4% 
території, мешкає лише 2,1% населення області. На часі є відновлення на 
північних територіях активного економічного, а потім й соціального життя. На 
досягнення цієї мети направлено реалізацію проектних ідей цього напрямку. 

 
Реалізація технічних завдань Напрямку 3.2. має на меті: 
- удосконалення комунальної інфраструктури населених пунктів; 
- підняття рівня добробуту населення через розвиток кооперативного 

руху; 
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- збереження та популяризація культурної спадщини Полісся. 
 
Часові рамки і засоби реалізації 
 
Програма „Збереження та розвиток територій” включає в себе 3 

напрямки, які складаються з 13 відповідних технічних завдань. Кожен з 
напрямків стосується визначених проблем сталого розвитку регіону. Програма 
реалізовуватиметься упродовж 2018 –2020 років. Впровадження технічних 
завдань цієї програми можливе через: 

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та 
фінансування через галузеві державні програми; 

- внесення заходів до обласних комплексних та цільових програм; 
- залучення фінансування від технічних завдань та програм міжнародної 

технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-
правових форм; 

- залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами 
проекту). 

 
Очікувані результати та показники: 
 
Успішна реалізація технічних завдань Програми „Збереження та розвиток 

територій” має сприяти досягненню таких результатів: 
- Створення сільськогосподарських кооперативів; 
- Розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості; 
- Зростання зайнятості і доходів населення периферійних районів;  
- Розробка містобудівної документації населених пунктів області; 
- Розвиток комунальної інфраструктури в північних районах; 
- Збереження культурної спадщини Полісся. 
 
Показники: 
Наявність низки нових сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, забезпечених обладнанням; 
Кількість підприємств малого та середнього бізнесу; 
Рівень зайнятості і доходів населення периферійних районів; 
Реєстрація нових підприємств та нові види економічної діяльності в 

периферійних районах; 
Рівень зайнятості та самозайнятості серед молоді; 
Рівень міграції в периферійних районах; 
Кількість працюючих; 
Затвердження Перспективної планувальної схеми розміщення 

підприємств та основних напрямків людської життєдіяльності на території 
Київської області; 

Затвердження містобудівної документації низки населених пунктів 
області; 

Виконання проектних ідей розвитку комунальної інфраструктури, 
визначених цим Планом заходів; 

Проведення щорічних культурологічних фестивалів на Поліссі. 
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Орієнтовний фінансовий план 
 

Назва технічного завдання 
Вартість, тис. грн 

2018 2019 2020 Разом 

3.1.1.1) Створення та підтримка сімейних ферм, 

особистих селянських та фермерських господарств,  

їх об’єднань, особливо таких, які працюють  

в інноваційних напрямах створення ланцюгів  

доданої вартості. 

10000,0 14500,0 0,0 24500,0 

3.1.1.2) Створення та розвиток риборозводного кластеру 

«Аквакультура Київщини» 

5 000,0 12 000,0 4 000,0 21 000,0 

3.1.3.1) Розвиток органічного ягідництва у Київській 

області 

5 000,0 3500,0 3500,0 12 000,0 

3.1.4.1) Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації 

5 000,0 5 000,0 7 000,0 17 000,0 

3.2.3.1) Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт закладів освіти 

316658,0 322786,0 339543,0 978987,0 

3.2.3.2) Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт закладів охорони здоров’я 

31687,0 35024,0 401256,0 467967,0 

3.2.3.3) Будівництвота капітальний ремонт доріг та вулиць 

населених пунктів Київської області 

54342,0 58548,0 59600,0 172490,0 

3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної 

документації регіонального рівня – схем планування 

територій об’єднаних територіальних громад 

3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів 

населених пунктів, як основного виду містобудівної 

документації на місцевому рівні та інвестиційних програм 

розвитку населених пунктів і територій периферійних 

районів Київської області 

3300,0 3300,0 3300,0 9900,0 

3.2.5.3) Створення програмно – технічного  комплексу  

геопросторових  даних містобудівного кадастру. 

800,0 800,0 800,0 2400,0 

3.3.2.1) Створення центру підтримки фермерства в 

Іванківському районі 

1100,0 3100,0 4200,0 8400,0 

3.3.3.1) Створення агротуристичних кластерів Київщини 

як ланцюгів доданої вартості 

0,0 4000,0 5000,0 9000,0 

3.3.4.1) Присвоєння пункту пропуску «Вільча» статусу 

міжнародного. 

60000,0 60000,0 97000,0 217000,0 

Разом 495887,0 525558,0 928199,0 1949644,0 

 
Умови та ризики 

 
Загальні умови, що мають значення для впровадження програми, є такі 

самі, як у попередніх розділах: успішність задекларованих Урядом України 
реформ та ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з 
військовим конфліктом на сході. Наступними важливими умовами успішності 
реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів 
Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого 
передбаченого конкретними проектами фінансування для реалізації технічних 
завдань Плану заходів. 
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Реалізація в Київській області міжнародних проектів з підтримки 
практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних 
результатів. 

Наступними умовами є технічна спроможність та достатність 
виконавчого потенціалу для впровадження проектних ідей, а також ефективна і 
дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх 
проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню 
лобістської діяльності. 

Підвищення рівня інформованості та зусилля з реалізації технічних 
завдань можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб 
виконати Програму "Збереження та розвиток територій". Відчутні зміни 
можуть бути досягнуті не лише в довгостроковій перспективі, а найближчими 
роками завдяки реалізації політики України на децентралізацію та зростання 
спроможності органів місцевого самоврядування. 

Реалізація технічних завдань збалансування ринку праці базується на 
припущенні, що роботодавці, зацікавлені в позитивному результаті, візьмуть 
участь на засадах соціального партнерства в реалізації технічних завдань. 

У частині реалізації технічних завдань підвищення соціальної активності 
населення основні припущення – це достатність позитивного досвіду раніше 
впроваджених технічних завдань на розвиток територіальних громад. 

технічних завдань Програми можуть бути більш ефективним у поєднанні 
з відповідними заходами з програм у сфері розвитку людського капіталу та 
економіки. Надання додаткових можливостей для збільшення доходів 
домогосподарств у рамках цієї Програми має підтримуватися здійсненням 
технічних завдань у сфері розвитку внутрішнього туризму та економічного 
розвитку периферійних районів області. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок цієї Програми з 
іншими Програмами Плану заходів, особливо з Програмою "Висока якість 
життя людини". 

 
Основні ризики в реалізації Програми 
 
- Нехтування проблемами периферійних районів на користь центральних – 

ненаповненість місцевих бюджетів, відсутність інвестицій, старіння населення, 
демографічний спад. 

- Нездатність влади та громадських інституцій організувати продуктивну 
взаємодію з периферійними районами. 

- Нераціональне використання природних ресурсів в аграрному секторі. 
- Нездатність влади та органів управління усувати існуючі структурні та 

економічні дисбаланси. 
- Невідповідність міжнародним стандартам у галузях промисловості, 

логістики, транспорту, сфери послуг та сільському господарстві. 
- Відсутність партнерських відносин зацікавлених сторін готових 

підтримати реалізацію конкретних технічних завдань та Програми. 
- Відсутність підготовки, бажання та управлінської спроможності для 

реалізації проектних ідей і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів 
(коштів). 

- Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, 
екологічних та інших проблем населення периферійних територій. 

- Поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності. 



 

35 

 

 

 

Рекомендації 
 
Успіх реалізації кожного технічного завдання та отриманні позитивного 

імпульсу розвитку цілої області чи суттєвої її частини базується на розумному 
балансі регіональних (державних) та приватних інтересів. Тому там, де це 
можливо, необхідно здійснити поєднання фінансування з Державного фонду 
регіонального розвитку, від державних цільових програм, з обласного бюджету 
та з коштів приватних інвесторів. Окрім цього, бажано залучити кошти місцевих 
бюджетів (районних, міст, селищ та сіл) та проектів і програм міжнародної 
технічної допомоги.  

Для досягнення успіху в реалізації технічних завдань необхідне 
створення критичної маси з усіх зацікавлених сторін, а саме – участь місцевих 
фермерів та інвесторів, представників громадських та неурядових організацій, 
місцевих, районних і обласних органів влади, наукових інститутів та 
навчальних закладів, кооперативів та комунальних підприємств.  

З метою отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, 
забезпечення управлінського потенціалу і практичного досвіду в реалізації 
подібних програм, важливе значення має участь Проектів міжнародної 
технічної допомоги (зокрема, ЄС). 

Досвід реалізації Стратегій регіонального розвитку інших областей (та 
країн), може стати в нагоді при виконанні технічних завдань і сприяти 
отриманню максимальної віддачі. Є декілька типових технічних завдань, які, як 
правило, реалізуються в інших місцях, і які мають позитивні результати, 
наприклад, схеми мікрокредитування, сільськогосподарські кооперативи, 
агенції регіонального розвитку. 

Розвиток та збереження територій тісно пов’язаний з якістю життя 
населення (Програма 2). Периферійні райони та сільські території також 
можуть отримати додатковий поштовх для зростання добробуту людей завдяки 
реалізації технічних завдань розвитку внутрішньому туризму (напрямок 1.4.), 
адже туризм сприятиме диверсифікації багатьох видів економічної діяльності – 
послуги, ремесла, культура, традиції, виробництво продуктів харчування. 

Відповідно до Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 
року, певні заходи можуть бути враховані в наступний планувальний період, на 
2018-2020 роки, після реалізації цього Плану, а саме: 

- Покращення транспортної інфраструктури для економічного та 
соціального розвитку сіл. 

- Технічне та технологічне переоснащення діючих та створення нових 
високотехнологічних підприємств виробництва та переробки сільсько-
господарської  продукції. 

- Надання фінансових ресурсів для підтримки малих та середніх 
підприємств. 

- Допомога в покращенні стану інфраструктури населених пунктів 
периферійних районів та в сільській місцевості. 

- Сприяння співробітництву невеликих громад в сфері комунальних та 
соціальних послуг та поліпшення системи управління твердими побутовими 
відходами. 

- Координація між малими містами, селищами, селами та районами 
області для реалізації спільних проектних ідей. 
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Головними умовами здійснення Плану заходів є:  
- успішність реформ, задекларованих Урядом України в Державній 

стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року;  
- ефективність реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим 

конфліктом. 
Наступними факторами успішності реалізації Плану заходів та цієї 

Програми, зокрема є третя умова: доступність та прозорість фінансових 
ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також інституційної і 
людської спроможності суб’єктів реалізації окремих технічних завдань.  

Четвертою умовою успішності реалізації цієї Програми є залучення 
ресурсів, що виділяються у рамках відповідних державних програм через 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 
інфраструктури України та Державне агентство автомобільних доріг України. 

П’ятою умовою є спроможність регіональної влади об’єднати зусилля 
всіх учасників реалізації Стратегії розвитку регіону: інститути державної та 
місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації. 

Шостою умовою успішності виконання Плану заходів є ефективна і дієва 
Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх 
проектних ідей, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню 
лобістської діяльності. 

І, нарешті, підвищення спроможності місцевого населення та публічних 
установ та їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми 
є сьомою умовою, що дозволить максимально використати підприємницький 
потенціал мешканців області. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1 
„Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки” з іншими Програмами Плану заходів, особливо, з 
Програмою 2 „Висока якість життя людини”. 
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3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 

Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з 

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

2020 року представлено у таблиці. 

 

Суб’єкти Участь у впровадженні Участь у фінансуванні 
Участь у моніторингу і 

оцінці (МіО) 

Обласна, районні 

адміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

В якості партнерів 

здійснення технічних 

завдань або бенефіціарів 

їх результатів 

Спільне фінансування 

реалізації технічних 

завдань 

Безпосередньо для 

технічних завдань зі 

спільним фінансуванням 

Державні міністерства, 

відомства, установи 

В якості партнерів 

здійснення проектів для 

відповідних галузей 

Спільне фінансування 

технічних завдань, в яких 

вони конкретно 

зацікавлені 

Безпосередньо для 

технічних завдань зі 

спільним фінансуванням 

Проекти та програми 

міжнародної технічної 

допомоги 

Надання (міжнародної) 

технічної допомоги (за 

потребою) 

Спільне фінансування 

більшості технічних 

завдань 

Безпосередньо для 

технічних завдань зі 

спільним фінансуванням 

Приватні інвестори і 

підприємства 

Учасники в проектах з 

приватним компонентом 

в якості бенефіціарів або 

партнерів реалізації 

технічних завдань 

Фінансовий внесок в 

технічних завдань з 

приватним компонентом 

Безпосередньо для 

технічних завдань зі 

спільним фінансуванням 

Обласні, районні і місцеві 

зацікавлені сторони 

В якості партнерів або 

бенефіціарів технічних 

завдань, в яких вони 

безпосередньо 

зацікавлені 

Спільне фінансування 

здійснення технічних 

завдань, від яких вони 

мають безпосередню 

вигоду 

Надання інформації для 

моніторингу й наступної 

діяльності 

Спеціалізовані НУО, 

асоціації та установи 

Управління проектами у 

сферах, де вони можуть 

продемонструвати 

відповідні 

знання / рекомендації 

Головним чином у 

зв’язку з заходами зі 

збору коштів 

Підготовка звітів і 

ввідних ресурсів для 

моніторингу відповідних 

технічних завдань 

Університети, інститути, 

освітні заклади 

Забезпечення практичних 

знань (ноу-хау), 

технічної допомоги 

Спільне фінансування 

технічних завдань, в яких 

вони зацікавлені 

Фахові знання, дані і 

статистичні звіти для 

моніторингу у 

відповідних сферах 

Агенція регіонального 

розвитку 

Запуск проектів 

(розробка описів 

проектів, організація 

запрошення до торгів, 

лобіювання, нагляд) 

Ключова дійова особа у 

зборі коштів для 

реалізації Стратегії 

Моніторинг реалізації 

технічних завдань 
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4. Каталог технічних завдань на проекти регіонального розвитку 
 
 

Технічні завдання до Програми 1: Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки 

 
Технічні завдання Напряму 1.1. Створення нових та модернізація 

 існуючих галузей економіки 
 

1 2 

Номер і назва завдання: 1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу 

Назва проекту: 1.1.1.1) Формування та запуск Логістичного хабу «FastLogistic» 

Цілі проекту: Стимулювання економічного зростання та створення нових робочих місць 
через запуск та функціонування Логістичного Хабу «FastLogistic» 

Територія на яку проект матиме 
вплив: 

Київська область, місто Фастів 

Орієнтовна кількість отримувачів 
вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Логістичний хаб «FastLogistic» буде створюватися на земельній ділянці 

загальною площею 8,5 га біля земельної ділянки Індустріального парку 

«FastIndustry». Дана територія прилягає до залізничної станції Фастів-II. 

Будуть задіяні чотири залізничні колії (7,8,9,11), які не в повному обсязі 

використовуються станцією. Пропускна спроможність станції 136 залізничних 

пар на добу з можливістю її збільшення майже в 2 рази. 

Логістичний Хаб виконуватиме наступні завдання: 

•акумулювання експортних вантажів з центральної частини України, їх 

обробка, замитнення та завантаження з метою доставки до портів залізничним 

транспортом; 

•прийом імпортних вантажів з портів, їх розмитнення, обробка, 

перевантаження та доставка отримувачам Київського регіону автомобільним 

транспортом. 

Очікувані результати: Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній 

формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані 

результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований 

проект. 

1.Створена інфраструктура для пожвавлення підприємницької діяльності у 

транспортно-логістичній сфері; 

2. Облаштовані потужності по перевалці контейнерів; 

3. Створена інфраструктура для збільшення обсягів реалізації промислової 

продукції; 

4. Збільшені обсяги експорту  

Ключові заходи проекту: • Отримання дозвільних документів та погоджень. 

• Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

Логістичного хабу «FastLogistic» та її експертиза. 

• Будівництво об’єкту ЛХ «FastLogistic»: 

1.Будівництво контрольно-пропускного пункту; 

2.Будівництво площадки відстою автомобілів; 

3.Будівництво під’їздних доріг та проїздів; 

4.Будівництво площадки складування контейнерів; 

5. Будівництво залізничної колії; 

6. Облаштування зони митного контролю; 

7. Облаштування зони для зважування автомобілів; 

8. Будівництво митного посту. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, тис. 
грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2562,49 11357,36 25999,57 39919,42 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні донори 
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1 2 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

ПАТ «Укрзалізниця», Філія «Рефрижераторна вагонна компанія, Київська 

обласна державна адміністрація, Фастівський міськвиконком  

  

Номер і назва завдання: 1.1.1.Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу 

Назва проекту: 1.1.1.2) Будівництво кільцевої автомобільної дороги навколо м.Києва 

(ВКАД) 

Цілі проекту: 1.Посилення ролі України, як транзитної держави шляхом поєднання трьох 

міжнародних та чотирьох національних транспортних коридорів. 

2. Розвантаження м.Києва від транзитного транспорту (середньодобова 

інтенсивність близько 200 тис. авт./добу), до 40 % транзит. 

3. Створення швидкісних та комфортних умов і підвищення безпеки дорожнього 

руху за рахунок руху в обхід м.Києва, значне зменшення часу в дорозі. 

4. Розвиток потужної інфраструктури Київського регіону у 500 метровому 

коридорі. 

5. Створення робочих місць під час і після будівництва ВКАД, а також у 

придорожній інфраструктурі. 

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість отримувачів 

вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Будівництво ВКАД навколо м.Києва загальною довжиною 214 км з 3 мостовими 

переходами через річки Дніпро і Десну, 35 транспортними розв’язками і 50 

шляхопроводами, що передбачає пересічення із автодорогами у різних рівнях, 

без світлофорного регулювання по основному проїзду із забезпеченням 

швидкісних розрахункових показників до 130 км/год 

Очікувані результати: Створення умов для безпечного руху автотранспортних засобів та зменшення 

кількості дорожньо-транспортних пригод. Поліпшення доступу населення до 

соціальних, комунальних, адміністративних та інших послуг. 

Ключові заходи проекту: За умови сприяння у вирішенні організаційних і фінансових питань, завершити 

до 01.04. 2019 розроблення і погодження за етапами будівництва документацію 

по наступними ділянками: 

1. Ділянку на відрізку від автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп до автомобільної 

дороги М-05 Київ-Одеса, завершити проходження державної експертизи і 

подати на затвердження до Кабінету Міністрів України, протяжність - 35,2 км, 

(до кінця 2018 року). 

2. П’ять ділянок першої черги від автомобільної дороги М-07 Київ-Ковель-

Ягодин до автомобільної дороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі ЕТАП №1 

2019-2020 роки  

1.Будівництво автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп до автомобільної дороги 

М-05 Київ – Одеса  

2.Реконструкція Північно-Східного обходу м.Києва на ділянці Іванків - 

Безуглівка  

3.Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва мостового переходу 

через р. Дніпро з підходами до автомобільної дороги Київ - Знам'янка (Н-01) та 

Гора - Рогозів ВКАД навколо м.Києва . 

4.Будівництво ділянки ВКАД від автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель - 

Ягодин до автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп   

5.Реконструкція автомобільної дороги Київ – Чернігів - Нові Яриловичі на 

ділянці км 26+085 - км 36+479 (М-01, обхід м.Бровари) від с.Калинівка до 

примикання Північно-східного обходу м. Києва (автомобільної дороги Р-03)  

6. Реконструкція з'єднувальної ділянки ВКАД від автомобільної дороги М-05 

Київ - Одеса до автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка  

 

Період здійснення:  2018 - 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, тис.  

грн. 

2018 2019 2020 Разом 

24776,6 235707,0 428000,0 688483,6 
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1 2 

Джерела фінансування: ДФРР, кошти іноземних інвесторів, обласний, місцеві бюджети 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів України, 

департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, районні, міські та селищні ради. 

 

 

Номер і назва завдання: 1.1.1.Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу. 

Назва проекту: 1.1.1.3) Будівництво та відновлення транспортної інфраструктури  

Цілі проекту: Розв’язання соціальних проблем населення області, уникнення заторів на 

дорогах області, підвищення безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Будівництво та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг, що 

сприятиме належному функціонуванню роботи комунального транспорту 

для задоволення соціальних потреб населення області. 

Очікувані результати: Створення умов для безпечного руху автотранспортних засобів та 

зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Поліпшення доступу 

населення до соціальних, комунальних, адміністративних та інших послуг. 

Ключові заходи проекту: • Будівництво шляхопроводу через залізницю Київ – Фастів по вул. 

Залізничній в смт Калинівка, Васильківського району; 

• Будівництво об’їзної дороги навколо міста Борисполя; 

• Будівництво об’їзної дороги, що з’єднає автодороги Р-17 (м. Біла 

Церква – м. Липовець) та Р-04 (м. Фастів – м. Біла Церква – м. 

Звенигородка) в м. Біла Церква Київської області; 

• Капітальний ремонт мосту через р. Унава по вулиці Соборна в м. 

Фастів Київської області; 

• Капітальний ремонт шляхопроводу через колії по вул. Онікієнка 

Олега в м. Бровари Київської області. 

Період здійснення:  2018 - 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

198522,03 234652,02 54000,0 487174,05 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний, місцеві бюджети 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів 

України, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, районні, міські та селищні ради. 
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Номер і назва завдання: 1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу 

Назва проекту: 1.1.1.4).Створення комунального транспортного підприємства 

Цілі проекту: Підвищення конкурентності ринку автомобільних пасажирських 

перевезень в Київській області 

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Київської області  

Стислий опис проекту: Створення комунального підприємства для надання транспортних та 

телекомунікаційних послуг населенню Київської області, діяльність якого 

направлено на взяття на баланс обласних автостанцій, організацію 

комунальних перевезень, обслуговування та адміністрування серверних та 

телекомунікаційних систем КОДА та КОР. Надання відповідних послуг 

юридичним та фізичним особам Київської області. 

Очікувані результати: Покращення системи управління. 

Скорочення часу на прийняття рішень та контроль їх виконання 

Стимулювання економічного зростання Київської області за рахунок надання 

якісних послуг та інвестиційної привабливості 

Оптимізація маршрутів міжміського та приміського сполучення Київської 

області 

Створення прозорої процедури для залучення інвестицій. 

Ключові заходи проекту: Організація максимально ефективного та швидкого виконання завдань при 

надзвичайних ситуаціях на рівні Київської області. Створення 

телекомунікаційної системи, корпоративної мережі, що дозволить створити 

сучасний Дата Центр, який дозволить об’єднати зусилля всіх департаментів та 

управлінь КОДА у впровадженні сучасних технологій. 

Період здійснення:  2018 - 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

10 000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, публічно-приватне партнерство. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Управління інфраструктури облдержадміністрації 
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Номер і назва завдання: 1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій технологічній 

базі шляхом створення і розвитку індустріальних та технологічних 

парків  

Назва проекту: 1.1.2.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування проектів 

будівництва індустріальних парків 

Цілі проекту: - визначення планувальної організації території парків, потреб в розбудові 

інженерної інфраструктури; 

- створення нових робочих місць; 

- залучення інвестицій в розвиток інноваційних технологій та виробничого 

потенціалу Київської області 

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість отримувачів 

вигод 
Населення Київської області 

Стислий опис проекту: За результатами виконання робіт з розробки ТЕО буде визначено  вимоги 

щодо забезпечення екологічної безпеки території, отримано рішення з 

архітектурно – планувальної організації територій індустріальних парків, 

створено умови для залучення інвестицій у виробничу сферу, визначено 

напрямки  містобудівного розвитку територій, створено значну кількість  

нових робочих місць, підвищено соціальну захищеність населення, збільшено 

надходження до місцевих бюджетів і обсяги внесків для розвитку соціальної 

інфраструктури населеного пункту. 

Підготовлена документація має відповідати Закону України «Про 

індустріальні парки». 

Очікувані результати: - забезпечено виконання вимог для екологічної безпеки території; 

- створено нові робочі місця; 

- залучено інвестиції в розвиток науково-виробничої галузі; 

- підготовлено умови для містобудівного освоєння території.  

Ключові заходи проекту: 1. Збір і підготовка вихідних даних на проектування; 

2. Виконання інженерно-вишукувальних (топографо-геодезичних) робіт; 

3. Здійснення проектних робіт з розробки техніко-економічного 

обгрунтування проектів будівництва індустріальних парків області 

Період здійснення:  2018 рік: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

850,0 - - 850,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, бізнес, міжнародний донор тощо. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації, 

проектно - вишукувальні організації - для реалізації проекту, органи 

місцевого самоврядування 
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Номер і назва завдання: 1.1.3 Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського 

виробництва 

Назва проекту: 1.1.3.1) Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) із 

застосуванням новітніх технологій 

Цілі проекту: 1)Збільшення поголів’я корів молочного напрямку продуктивності, 

2) Впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва 

високоякісного молока  в галузі молочного скотарства та створення нових 

робочих місць. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с. Вороньків Бориспільського району, с. Гайворон  Володарського  району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Бориспільського та Володарського районів 

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає в модернізації старих тваринницьких приміщень та 

створення високотехнологічних корівників для утримання корів молочного 

напрямку продуктивності. 

Очікувані результати: Створено 52 додаткових робочих місць в сільській місцевості, збільшено 

щорічне виробництво молока на 4,0 тис. тонн, нарощування поголів’я ВРХ 

до 1940 голів. 

Ключові заходи проекту: Створення високотехнологічного виробництва продукції в галузі молочного 

скотарства. 

Період здійснення:  2018 – 2019 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

5048,0 30,0 - 5078,0 

Джерела фінансування: Власні кошти підприємств 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, 

сільськогосподарські приватні підприємства 

Інше: Розпочато реалізацію проектів 
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Номер і назва завдання: 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток 

альтернативної енергетики 

Назва проекту: 1.1.4.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування розташування 

територій для створення підприємств з використання відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива, а саме: 

- Сонячних електростанцій; 

- З виробництва електричної енергії з біомаси (виробництво теплової енергії).  

Цілі проекту: Збільшення обсягів виробництва електроенергії на базі відновлюваних 

джерел енергії, а також підвищення рівня енергетичної незалежності. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Оскільки попит на електроенергію в Україні зростає, освоєння відновлюваних 
джерел енергії є важливим фактором підвищення рівня енергетичної безпеки та 
зниження антропогенного впливу енергетики на навколишнє природне 
середовище. Визначення вимог до місць розташування зазначених об’єктів і 
обґрунтування використання територій створить умови для їх подальшої 
реалізації.  

Очікувані результати: - Визначено вимоги до розміщення підприємств з використання відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива; Забезпечено оптимізація 
структури паливно-енергетичного балансу Київської області;  
- Створено умови для збільшення частки енергоносіїв, вироблених з 
відновлюваних джерел енергії, у структурі загального кінцевого 
енергоспоживання; 
- Передбачено покращення екологічної ситуації у державі шляхом зменшення 
обсягів викидів шкідливих речовин, що утворюються під час згорання 
органічного палива, в атмосферу; 
- Забезпечено створення нових робочих місць, в тому числі в периферійних 
районах області; 
- Розроблено пропозиції по запровадженню дієвих механізмів інвестиційного 
залучення населення до більш широкого використання відновлюваних джерел 
енергії. 

Ключові заходи проекту: 1. Збір і підготовка вихідних даних на проектування; 
2. Виконання інженерно-вишукувальних (топографо-геодезичних) робіт; 
3. Здійснення проектних робіт з розробки техніко-економічного обгрунтування 
розташування територій для створення підприємств з використання 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а саме: сонячних 
електростанцій та щодо виробництва електричної енергії з біомаси (виробництво 
теплової енергії). 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

600,0 600,0 600,0 1800,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, донорські організації, інвестиції партнерів  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації та 
проектні організації - для реалізації проекту. 
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Номер і назва завдання: 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток 
альтернативної енергетики 

Назва проекту: 1.1.4.2) Створення споживчих енергетичних кооперативів  

Цілі проекту: - виконання вимог Закону України  «Про природні монополії», «Про 
електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», 
«Про державно-приватне партнерство»; 
- залучення населення та юридичних осіб до участі у діяльності із 
виробництва/розподілу та підвищення ефективності споживання енергетичних 
ресурсів шляхом фінансових інвестицій, об’єднання майна, трудової діяльності 
тощо; 
- підвищення рівня конкуренції на ринку енергетичних ресурсів та комунальних 
послуг області через надання населенню та підприємствам можливості здійснювати 
самозабезпечення своїх енергетичних потреб; 
- створення організаційних, інституційних та фінансових передумов для 
широкомасштабного використання відновлювальних джерел енергії та 
енергоефективних технологій з боку населення;  
- стимулювання стійкості енергопостачання за рахунок уможливлення розвитку 
децентралізованої генерації та споживання; 

 - зменшення споживання природного газу у сільській місцевості; 
- покращення стану навколишнього природного середовища у регіоні;  
- підвищення рівня обізнаності населення щодо проблем використання 
енергоресурсів та економічних можливостей їх заощадження;  
- створення додаткових робочих місць у сільській місцевості; 

- підвищення рівня самостійності місцевих громад у процесі децентралізації 

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Існуюча на сьогодні модель виробництва та споживання енергії в Україні є 

застарілою та неефективною. Українська економіка споживає в середньому у 2-3 

рази більше енергетичних ресурсів ніж економіки країн ЄС. При цьому побутові 

споживачі (населення) споживають близько 31 % електричної енергії та 54 % 

природного газу. Разом з тим, рівень доходу одного домогосподарства не достатній 

для реалізації проектів у галузі енергетики. З урахуванням цього, однією з 

необхідних умов розвитку енергетичної галузі України – є підвищення 

інклюзивності економіки та створення умов для об’єднання ресурсів населення для 

забезпечення власних потреб у енергії, підвищення ефективності споживання 

енергоресурсів. Одним із дієвих механізмів для цього є кооперація споживачів 

енергоресурсів, перш за все населення. 

Передбачається створення  енергетичних кооперативів споживчого, виробничого 

або обслуговуючого типів. Саме споживчі кооперативи можуть здійснювати 

діяльність, переважно, із заготівлі енергетичної сировини, надання фінансової, 

методичної, організаційної та іншої підтримки членам кооперативу у здійсненні 

заходів з термомодернізації будівель, надання послуг енергосервісу тощо.  

Очікувані результати: - реалізовано можливості для  громад власноруч забезпечувати свої потреби в 

енергоресурсах, використовувати місцеві види палива, ставати енергонезалежними 

та бути активними учасниками власного енергетичного ринку; 

- забезпечено регіональний розвиток громад за рахунок фінансовій децентралізації 

та сталого розвитку енергетичних ресурсів; 

- забезпечено перехід від централізованої пост-радянської моделі енергетики до 

більш локалізованої, котра покладається перш за все на місцеві ресурси і створює 

робочі місця, нові економічні моделі та можливості для мешканців громад 

Ключові заходи проекту: Розвиток моделі державно-приватного партнерства через створення енергетичних 

кооперативів та забезпечення потреб громад: електроенергією, теплом, паливом 

(гуртова закупівля дрів, пелет, бензину); надання послуг, пов’язаних із 

енергоефективністю (закупівля послуг енергоаудиторів, послуг з утеплення житла 

чи об’єктів); виробництво електроенергії практично із будь-яких джерел енергії; 

виробництво тепла (як для членів кооперативу окремо, так і в проектах створення 

систем опалення для окремих вулиць чи районів у селах та містах); фінансування 

придбання членами кооперативу енергетичних установок (котлів, акумуляторів,  
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 сонячних батарей і т.д.); управління проектами із девелопменту у сфері 

відновлюваних джерел енергії 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

600,0 1800,0 2500,0 4900,0 

Джерела фінансування: Державний, обласний, місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, 

кошти населення, міжнародні інвестиції тощо 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, департамент регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, проектні організації - для 
реалізації проекту 

  

Номер і назва завдання: 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток 
альтернативної енергетики 

Назва проекту: 1.1.4.3) Спорудження мережі сонячних фотоелектричних 
електростанцій  

Цілі проекту: - будівництво та експлуатація сонячних електростанцій (СЕС) у віддалених 
районах Київській області загальною потужністю біля 26 МВт; 
- безперебійне енергозабезпечення об'єктів соціальної інфраструктури та 
закладів охорони здоров’я; 
- безперебійне забезпечення електроенергією об’єктів соціальної сфери; 
- розвиток альтернативної енергетики; 
- розвиток моделі державно-приватного партнерства 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Переяслав-Хмельницький, Миронівський, Богуславський, Сквирський, 
Таращанський, Тетіївський райони Київської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Біля 300 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: Даний проект передбачає будівництво та експлуатацію сонячних електростанцій 
(СЕС) у віддалених районах Київській області загальною потужністю біля 26 
МВт. Першочерговою метою Проекту є безперебійне енергозабезпечення об'єктів 
соціальної інфраструктури та закладів охорони здоров’я. СЄС будуть приєднані 
до ключових підстанцій таким чином, що у разі віялових або аварійних 
відключень найбільш вразливі об’єкти інфраструктури отримають безперебійне 
енергоживлення 

Очікувані результати: Забезпечено: 
- екологічність (відсутність викидів); 
- високу надійність (сучасні сонячні батареї можуть ефективно експлуатуватися 
протягом 25 років. Крім того, станція не має рухомих/ обертових частин, які 
особливо швидко зношуються і вимагають швидкої заміни);  
- низькі витрати на експлуатацію (сучасна сонячна електростанція відрізняється 
високим ступенем автоматизації всіх процесів, тому вимагає мінімальної 
кількості обслуговуючого персоналу); 
- автономне забезпечення електроенергією інфраструктурних об’єктів (дитячі 
садки, школи, лікарні тощо); 
- низькі операційні витрати (технічне обслуговування сонячних станцій для 
підтримки працездатності станції дуже маловитратно і не вимагає проведення 
трудомістких дорогих операцій);  
- універсальність (можливість задіяти під будівництво сонячної електростанції не 
тільки вільні площі, а й ті, які використовуються малоефективно або взагалі не 
використовуються) 

Ключові заходи проекту: 1. Створення спільного підприємства; 
2. Проведення пошуку та аналізу земельних ділянок, де планується установка 
сонячної електростанції;  
3. Розрахунок ефективності проекту будівництва СЕС;  
4. Проведення розрахунку вартості сонячної електростанції;  
5. Оформлення розрахунків окупності сонячної електростанції;  
6. Системне проектування та деталізація всіх вузлів сонячної електростанції і 
інжиніринг;  
7. Відбір, закупівля, і доставка всього необхідного обладнання та комплектуючих;  
8. Проведення комплексу будівельно-монтажних робіт, а також забезпечення  
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 проведення пуско-налагоджувальних робіт, навчання персоналу і виведення 
станції на експлуатаційний режим;  
9. Отримання дозволу для здійснення підключення СЕС до загальної 
електромережі для реалізації електрики за зеленим тарифом; 
10. Комплексне технічне обслуговування СЕС, моніторинг справності і 
продуктивності всіх ключових вузлів об'єкта 

Період здійснення:  2018 – 2019 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

500 000 500 000 - 1 000 000 

Джерела фінансування: Державний, обласний бюджети, кредитні кошти  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, департамент регіонального розвитку та 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

 
Номер і назва завдання: 1.1.5. Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау 

центрів за участі київських наукових закладів та інноваційного 
підприємництва 

Назва проекту: 1.1.5.1) Організація Інституту публічного адміністрування, місцевого 
розвитку та самоврядування 

Цілі проекту: Створення навчально-консультаційної платформи КОДА як інструменту 
розвитку спроможності об’єднаних територіальних громад та органів місцевого 
самоврядування; 
Удосконалення і підвищення рівня професійних навичок в межах повноважень 
депутатського корпусу, для самостійного вирішення поточних проблем і 
реалізації стратегічних цілей з метою сприяння сталому розвитку населених 
пунктів і територій Київської області. 
 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення створених ОТГ: Березанська міська ОТГ, Великодимерська селищна 
ОТГ, Гостомельська селищна ОТГ, Дівичківська сільська ОТГ, Калитянська 
селищна ОТГ, Медвинська сільська ОТГ, Пісківська селищна ОТГ, Ржищівська 
міська ОТГ, Студениківська сільська ОТГ, Тетіївська міська ОТГ, Узинська 
міська ОТГ, Фурсівська сільська ОТГ - близько 200 тис. осіб; 
Населення новостворених ОТГ Київської області в період дії проекту та після 
його завершення - близько 1,5 млн. осіб,  представників різних соціальних груп, 
які постійно проживають або тимчасово мешкають на території Київської області 
. 

Стислий опис проекту: Проект орієнтований на сприяння реалізації реформ місцевого самоврядування. 
Має на меті забезпечення спроможності місцевих органів влади самостійно 
вирішувати всі місцеві питання за рахунок власних ресурсів. Спрямований на 
забезпечення максимального залучення місцевого людського потенціалу, 
формування спроможності до стратегічного планування та сталого розвитку 
громад. 
Платформа, створена в рамках Проекту, у подальшому на постійній основі 
сприятиме громадам у вирішенні нагальних питань і проблем шляхом надання 
консультативної та методологічної допомоги експертами-консультантами, 
вітчизняними та міжнародними фахівцями з місцевого розвитку. 
Напрями надання консультативно-дорадчої підтримки: юриспруденція, фінанси, 
управління, публічне адміністрування, соціальна і транспортна інфраструктури, 
економічний розвиток, проектний менеджмент, екологія, електронне урядування, 
архітектура та містобудування тощо. 
Діяльність платформи буде орієнтована на застосування стратегічного 
планування та проектного підходу до реалізації громадських ініціатив через 
оцінку перспектив імплементації проектів державно-приватного партнерства, 
інвестиційної привабливості регіону та бенчмаркінг розвитку територій. 
Розвиток ОТГ має відбуватися із урахуванням реальних потреб та можливостей 
кожної ОТГ, тому співпраця всіх компетентних експертів з інших 
консультаційних центрів, у тому числі міжнародних, на базі Платформи КОДА 
сприятиме сталому розвитку громад у Київській області. 
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Очікувані результати: 1. Створено навчально-консультаційну платформу КОДА для ОТГ та 
представників місцевого самоврядування, депутатів; 

2. Сформовано пул вітчизняних та міжнародних експертів з місцевого 
розвитку; 

3. Визначено потреби ОТГ та органів місцевого самоврядування, 
сформовано аналітичну базу для забезпечення постійного моніторингу 
тенденцій розвитку ОТГ; 

4. Організовано серію тематичних навчальних заходів для представників 
ОТГ органів місцевого самоврядування у відповідності до визначених потреб; 

5. Підготовлено ряд індивідуальних рекомендацій зі стратегії розвитку для 
створених ОТГ. 

Ключові заходи проекту: 1. Створення навчально-консультаційної платформи КОДА для ОТГ; 
2. Формування пулу вітчизняних та міжнародних експертів з місцевого 
розвитку; 
3. Визначення потреб ОТГ та органів місцевого самоврядування у 
стратегічному розвитку; 
4. Організація навчання представників ОТГ та представників органів 
місцевого самоврядування у відповідності до визначених потреб; 
5. Підготовка індивідуальних рекомендацій зі стратегії розвитку для 
створених ОТГ. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2000,0 1700,0 1700,0 5400,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор тощо.  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації, Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
при Київській облдержадміністрації – реалізація. 
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Технічні завдання Напряму 1.2. Зростання конкурентоспроможності  
периферійних районів 

 
Номер і назва завдання: 1.2.1 Просування потенційних можливостей периферійних районів.  

Назва проекту: 1.2.1.1) Розроблення стратегічних планів розвитку об’єднаних 
територіальних громад Київської області 

Цілі проекту: Покращення якості життя жителів громади, через створення Стратегічного плану 
розвитку Дівичківської ОТГ, до складу якої входить 4 села і військова частина, 
що дасть можливість налагодити роботу з доступом до ресурсів державних і 
міжнародних, це інвестиції в громаду та технічна допомога. 
Створення Фонду Розвитку громади. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Об’єднані територіальні громади області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення області 

Стислий опис проекту: В новостворених ОТГ не має обґрунтованого, науково розробленого плану 
Стратегічного розвитку. Плану який би дав можливість потенційним 
інвесторам, з гарантією і офіційним підтвердженням надійності вкладу, 
вносити ресурси в розвиток громади – економічний, інституційний, 
інфраструктурний. 
Надзвичайно важливим моментом є участь широкого представництва 
жителів сіл громад та підприємців і фермерів, що працюють на території 
ОТГ, в розробці Плану розвитку, шляхом виявлення і аналізу реальних 
ресурсів та можливостей, що є в громаді, публічних обговорень, опитувань. 

Очікувані результати: Покращення рівня життя жителів громад та соціально-економічного стану в 
громадах. 
Проведений аналіз ресурсів і можливостей в ОТГ області. Створено 
Стратегічні плани розвитку громад. Створено Фонди Розвитку громад 
Київщини. Проведено навчальні семінари до яких залучено понад 1200 
активістів, депутатів, представників влади та громадських організацій для 
спільного і успішного соціально-економічного розвитку громад області. 

Ключові заходи проекту: Збір і аналітична обробка ресурсної бази громад. 
Проведення обговорень і громадських слухань в селах, що знаходяться на 
території громад. 
Проведення тренінгів для активістів громад на теми соціально-економічного 
розвитку, можливостей і лідерства в громаді. 
Створення Стратегічного планів розвитку громад і обговорення їх на 
зібраннях жителів населених пунктів. 
Початок роботи Фондів Розвитку громад з питань надання допомоги в 
розвитку МСП. 

Період здійснення:  2018 - 2020 роки: 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

10000,0 5000,0 5000,0 20000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, бюджети ОТГ, кошти бізнесу, грантові проекти ГО. 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, ОТГ, 
громадські організації громад, Київський відокремлений підрозділ установи 
«Центр розвитку місцевого самоврядування» - партнери по реалізації і 
консультуванню.  
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Номер і назва завдання: 1.2.1. Просування потенційних можливостей периферійних районів 

Назва проекту: 1.2.1.2) Проведення щорічного Економічного форуму в Київській області 

Цілі проекту: Інформування учасників Форуму про потенціал та сприятливий 
інвестиційний клімат Київської області. Докладна презентація 
інвестиційних можливостей та проектів Київщини. Сприяння залученню 
прямих інвестицій та налагодженню довгострокового співробітництва між 
вітчизняними та зарубіжними компаніями, зацікавленими в реалізації 
перспективних інвестиційних проектів. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область. 

Стислий опис проекту: Форум проводитиметься протягом двох днів і включатиме секційні 
тематичні обговорення, круглі столи та «B2B» зустрічі, на яких будуть 
розглянуті актуальні питання залучення інвестицій у перспективні галузі 
регіону. В рамках Форуму будуть організовані стенди та презентації, що 
демонструють інвестиційний потенціал окремих галузей економіки та 
області в цілому. Планується проведення виставки продукції підприємств 
Київщини. Крім того, будуть організовані ознайомчі поїздки на окремі 
промислові підприємства, що наочно представляють практичну реалізацію 
інвестиційних можливостей Київської області. В ході пленарного засідання 
Форуму будуть підведені його основні підсумки. 

Очікувані результати: − Просування інвестиційного потенціалу; 
− налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання та 

іноземними інвесторами; 
− залучення інвестицій в економіку; 
− розвиток інфраструктури регіону; 
− створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету.  

Ключові заходи проекту: − Підготовка концепції проведення форуму; 
− вибір та оренда місця для проведення форуму; 
− організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення;  
− запрошення та поселення учасників; 
− розробка та друк презентаційних матеріалів (буклети, брошури, стенди, 

презентації, тощо); 
− забезпечення транспорту та харчування для учасників форуму; 
− організація та проведення секційних тематичних обговорень, круглих 

столів, «B2B» зустрічей та ознайомчих поїздок на окремі промислові 
підприємства області; 

− проведення урочистих заходів форуму. 
Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

Джерела фінансування: Обласний та місцевийбюджети, інші джерела 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), 
громадські організації, установи 
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Технічні завдання Напряму 1.3. Створення умов для пріоритетного  
розвитку малого та середнього підприємництва 

 
Номер і назва завдання: 1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва  

Назва проекту: 1.3.1.1) Створення мережі коворкінг-центрів в Київській області 

Цілі проекту: Активізація підприємницької діяльності в виробничій, логістичній сферах 

та у сфері інновацій 

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Одними з найбільш значних витрат при відкритті бізнесу є витрати на оренду 

або придбання приміщення. У підприємця-початківця не завжди є фінансова 

спроможність орендувати приміщення, тому Коркінг-центр стане рішенням 

даної проблеми. Коворкінг – це облаштоване робоче місце для ведення бізнесу, 

яке починаючий підприємець може взяти в оренду на певний термін. 

Очікувані результати: - створення інфраструктури робочих місць для підприємців - фрі-лансерів, 

молодих підприємців та жінок; 

- можливість молоді та початківцям у бізнесі навчатися та реалізовувати бізнес-

ідеї, зосередившись на робочому процесі; 

- можливість заощадити кошти підприємців на оренді приміщень та придбанні 

оргтехніки тощо 

Ключові заходи проекту: - провести інвентаризацію вільних приміщень придатних для 

облаштування коворкінгового центру; 

- облаштувати приміщення (провести поточний ремонт); 

- забезпечити швидкісним інтернетом; 

- придбати меблі та оргтехніку. 

Період здійснення:  2018 – 2019 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

900,00 900,0 - 1800,00 

Джерела фінансування: Обласний, місцеві бюджети, інші джерела 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), ОТГ 
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Номер і назва завдання: 1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва  

Назва проекту: 1.3.1.2) Створення інноваційного індустріального бізнес-парку в м. 

Славутич та  бізнес-центру «FastDevelopment» у м. Фастів 

Цілі проекту: Стимулювання розвитку підприємництва, надання послуг спрямованих на 

вдосконалення ведення бізнесу, а також збільшення доступу до 

фінансування. 

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

м. Славутич, м. Фастів 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення міст Славутич і Фастів 

Стислий опис проекту: Метою проекту є створення сучасної інфраструктури бізнес-парку та 
сервісів підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу на території 
міста Славутича. Для досягнення запланованої мети планується на 
земельній ділянці розміром 2,871 гектара, в адміністративно-побутовій 
муніципальній будівлі площею 1361 кв м, збудувати офісну та виробничу 
інфраструктуру бізнес парку. Відповідно до визначених напрямків 
діяльності бізнес-парку, буде встановлено загальні правила перебування в 
бізнес-парку, а також визначені послуги Центру менеджменту бізнес-
парку, що управлятиме його поточною діяльністю та супроводжуватиме 
діяльність суб’єктів бізнесу. 
Бізнес-центр “FastDevelopment” стане координаційним центром 
виробничо-логістичного кластеру, який повинен узгоджувати та 
координувати роботу складових кластеру. 
Основний вид діяльності – надання можливості підприємствам та 
суб’єктам господарювання використовувати усі переваги кластеру для 
реалізації проектів будівництва нових виробничих потужностей, 
організації оптимальних логістичних схем, здійснення електронних форм 
комерції, проведення презентацій, налагодження взаємодії між всіма 
суб’єктами, які будуть здійснювати свою діяльність в кластері, 
формування загальної потреби в робочих кадрах і сприяння їх пошуку та 
підготовці. 
Бізнес-центр стане помічником бізнесу орієнтований на надання послуг 
спрямованих на вдосконалення ведення бізнесу, стимулювання розвитку 
підприємництва, а також збільшення доступу до фінансування.  
Зокрема, Бізнес-Центр забезпечить якісними офісними приміщеннями, 
оскільки знайти пристойний офіс доволі складно. А також дозволить 
вирішувати проблемі, які зараз ускладнюють розвиток бізнесу: 
погоджувальні процедури, взаємовідносини з митницею, доступ до 
фінансування. 

Очікувані результати: Розроблено нормативно – правову документацію для функціонування 
інноваційного індустріального бізнес-парку. 
Створено сучасну інфраструктуру для інноваційного індустріального 
бізнес-парку. 
Створено повний комплекс послуг Центру менеджменту бізнес-парку. 
Надано допомогу у започаткуванні діяльності 70 суб’єктів 
підприємництва та створенні 180 робочих місць, в тому числі для 
початкового бізнесу, інтелект-бізнесу, жінок та молоді. 
- створення нових робочих місць; 
- додаткові обсяги виробництва продукції; 
- збільшення додаткових транспортних потоків; 
- збільшення обсягів експортно-імпортних операцій; 
- збільшення кількості підготовлених кваліфікованих спеціалістів; 

- збільшення інвестування в економіку міста. 

Ключові заходи проекту: 1. Розробка Концепції та Положення щодо функціонування бізнес-
парку. 
2. Розробка проектно-кошторисної документації для створення 
інфраструктури бізнес-парку. 
3. Проведення капітального ремонту інфраструктури бізнес-парку 
загальною площею 1361 кв.м.: ремонт даху та зовнішнього фасаду 
будівлі, заміна дерев’яних вікон та дверей на металопластикові, роботи з 
ремонту внутрішніх приміщень та улаштування прилеглої території 
4. Підбор персоналу та оснащення Центру менеджменту бізнес-парку. 
Функціонування та надання сервісів суб’єктам бізнес-парку. 
5. Будівництво будівлі та створення Центру розвитку бізнесу 
«FastDeveloment»  
6. Створення системи маркетингового супроводження всіх елементів 
кластеру 
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 7. Організація системи логістичного супроводу вантажів  
8. Облаштування універсального торгового майданчика  
9. Організація надання послуг митного брокера, сертифікації, 
фітосанітарії, фінансових, бухгалтерських  
10. Надання послуг  з  оренди офісних приміщень, конференц-залу, 
коворкінгового центру;  
11. Організація системи пошуку та підготовці кадрів; 
12. Формування інноваційного освітнього середовища, бізнес-навчаннь, 
тренінгів 

ріод здійснення:  2018 – 2019 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

20442,8 33102,0 274,4 53819,2 

Джерела фінансування: Обласний, місцевий бюджети, міжнародні донори 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 
виконавчі комітети Фастівської та Славутичської міських рад, бізнес 
середовище 
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Номер і назва завдання: 1.3.3. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва 

Назва проекту: 1.3.3.1) Підвищення експортного потенціалу місцевих виробників через 
залучення їх до виставково-ярмаркової діяльності, участі у форумах, 
бізнес-зустрічах за кордоном  

Цілі проекту: Популяризація продукції місцевих товаровиробників, налагодження 
ділових стосунків із закордонними партнерами 

Територія на яку проект матиме 
вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Підприємства-виробники Київщини 

Стислий опис проекту: Залучення місцевих товаровиробників до участі у різнопланових виставково-
ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном. 

Важливим засобом підтримки експортерів є допомога, у тому числі фінансова, у 
проведенні зарубіжних рекламних кампаній, участі у виставках і ярмарках. У 
багатьох експортерів немає досвіду проведення такого роду заходів і 
необхідних для цього грошових коштів.  

Очікувані результати: Розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників 

Ключові заходи проекту: - Збір, систематизація і оприлюднення інформації про проведення 
виставково-ярмаркових заходів, форумів, бізнес-зустрічей за кордоном; 

- Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково- 
ярмаркових заходах, форумах, бізнес- зустрічах за кордоном; 

- Підготовка підприємств до участі у міжнародних виставках. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

100,0 100,0 100,0 300,0 

Джерела фінансування: Державний, обласний, місцеві бюджети, інші джерела. 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, департамент 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст обласного значення), ОТГ, місцеві підприємства-
виробники 
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Технічні завдання Напряму 1.4. Розвиток туристичного потенціалу 
 

Номер і назва завдання: 1.4.1. Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму. 

Назва проекту: 1.4.1.1) «Долина двох рік» - план розвитку туризму територіальних 
громад (Бобрицька, Забірська, Княжицька, Музичанська сільради) на 
2018 – 2020 роки. 

Цілі проекту: - Реалізація наявного потенціалу громад у сфері екологічного та 
спортивного туризму; 

- Створення території для відпочинку вихідного дня; 

- Підвищення зайнятості населення; 

- Диверсифікація джерел та збільшення доходів місцевих бюджетів. 

Територія на яку проект матиме 
вплив: 

Києво-Святошинський, Васильківський, Макарівський райони Київської 
області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Місто Київ та агломерація навколо - це близько 5млн жителів. Поруч 
немає територій, рекреаційно-спортивного призначення. В Україні 
найближчі від Києва - це Карпати – до яких 6 годин потягом чи машиною; 
закордонні - 2 години літаком. Таким чином потужний грошовий потік 
йде далеко. На нашу думку, місцеві громади мають не гірший природний 
ресурс.  Ініціатори проекту та консультанти оцінюють мінімальний попит 
на послуги в 100 тис. людей. Відповідно 20хв. машиною чи громадським 
транспортом замість годин на авто чи літаком - це величезний аргумент, 
але заважає відсутність інфраструктури. Природа Приірпіння – це річка 
Ірпінь протяжністю більше 20км, каскад озер (12км) на річці Бобриця, 
каньйон, понад 7 тис.га лісів, унікальні флора та фауна регіону (дали 
можливість ініціативи створення Національного парку). 
Проект передбачає стале рішення: природа стає для громад найціннішим 
активом. Проект є основною гарантією, що природа буде зберігатися. 
Інфраструктура перетворює актив на продукт. 
Проект розроблявся за участі представників 4-х громад. Надалі 
підключились ще 2 сільські ради з інших районів області. Консультанти 
проекту: фахівці Green Ways та Ecomedia,Української асоціації активного 
та екологічного туризму, видавничого дому та туристичного журналу 
«Мандри», оператора внутрішнього туризму «Terra Incognita», 
консалтингового об’єднання «Навігатор», Центру реформ та місцевого 
розвитку. 

Очікувані результати: - Покращено туристичну пропозицію області; 

- Розроблено нові туристичні маршрути й поширено інформацію про них; 

- Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної 
діяльності; 

- Створено нові джерела надходжень в місцеві бюджети; 

- Створено кілька десятків нових сучасних об’єктів інфраструктури для 
жителів 3-х районів. 

Ключові заходи проекту: - Створення веб-сайту; 

- Встановлення інформаційних щитів; 

- Створення промаркованих туристичних маршрутів (пішохідні, кінні, 
велосипедні, водні); 

- Створення першої сертифікованої мережі «GreenWays» в Україні; 

- Облаштування місць для паркування гостьових авто; 

- Встановлення громадських вбиралень; 

- Встановлення навігації вздовж автошляхів; 

- Обладнання місць для відпочинку та кемпінгів; 

- Організація місць оренди обладнання; 

- Підготовка агросадиб (втому числі навчання власників); 

- Облаштування велопарковок; 

- Обладнання оглядові майданчики; 

- Створення туристично-інформаційних центрів, модернізація музеїв; 

- Облаштування твердого покриття на частині веломаршрутів (15км); 

- Облаштування набережних вздовж каскаду озер на річці Бобриця; 

- Будівництво готелів спортивно-оздоровчого спрямування; 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту,  2018 2019 2020 Разом 
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тис. грн. 5000,0 10000,0 20000,0 35000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцеві бюджети , місцевий бізнес 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,  

місцеві сільські ради, Бобрицький сільський благодійний фонд «Розвиток 
та благоустрій»– ініціатор, безкоштовна допомога та супровід, 
Громадська організація «Змінимо село разом» - реалізація, «Асоціація 
активного та екологічного туризму в Україні» – консультаційні послуги.  

Інше: Проект національного масштабу. Його реалізація приносить не тільки 
соціально-економічний ефект, але й значні репутаційні дивіденди 
учасникам проекту та країні. Ми керуємось досвідом Польщі по розвитку 
«Green Ways» (http://www.greenways.org.pl/). Зокрема Польща за останні 
10- рокі запустивши мережу «Green Ways» значно поліпшила 
інфраструктуру та збільшила потік туристів. Як результат, це значно 
«оживило» життя депресивних місцевих громад та диверсифікувало 
дохідну частину бюджетів. 

Проект «Долина двох рік» був схвалений представниками 4-х громад на 
зальних зборах 22-го жовтня 2016 року за участі представників 
виконкомів та депутатів сільських рад, зацікавлених осіб з вказаних 
громад, зокрема підприємців. Основним переконуючим моментом було 
знайомство з ефектом впливу мережі Green Ways на соціально-
економічний стан громад східної Польщі.  

Впродовж 2017 року робочою групою, створеною представниками 
сільрад, розроблено пішохідні, велосипедні, водні та кінні маршрути 
дестинації, розроблено та частково встановлено інформаційні щити та 
велосипедні парковки. В жовтні розпочато роботи щодо маркування 
туристичних маршрутів. В цій частині проект фінансується сільськими 
радами. В той же час проект є більш глобальним, включає в тому числі 
об’єкти інфраструктури – такі як туристично-інформаційний центр, 
частково потребує більш значних витрат на влаштування покриття 
доріжок на маршрутах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenways.org.pl/
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Номер і назва завдання: 1.4.1. пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму 

Назва проекту: 1.4.1.2) Розвиток туристичної інфраструктури по маршруту 
«Золотий вінок Київщини» 

Цілі проекту: - Сприяти розвитку позитивного іміджу Київської області в Україні та за 
її межами, як одного з провідних туристичних регіонів нашої держави.  
- Розвиток туристичної інфраструктури в Київській області. 
- Надати поштовх для розвитку туристичної та інвестиційної 
привабливості на Київщині. 

- Сприяти збереженню об’єктів природо-культурної спадщини в 
Київській області та ряду культурних, економічних та екологічних 
питань. 

- Підготувати основу інвестиційних пакетів на створення об‘єктів 
туристичної інфраструктури. 

Територія на яку проект матиме 
вплив: 

Сім районів Київщини розташованих навколо Канівського водосховища 
та Канівщина.  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Понад 2 млн осіб.  

Стислий опис проекту: Створення нових туристичних об’єктів в околицях Києва та оптимізаційні 
інфраструктури навколо окремих слаборозвинених але з великим культурним і 
економічним потенціалом об’єктів Київщини та сусідньої Канівщини, через 
яку пролягає туристичний маршрут,  дасть постійно зростаючий інтерес до 
давньоукраїнської минувшини Середньої Наддніпрянщини, а вона не 
вичерпна, розвиток інфраструктури за рахунок залучення інвестицій (розробка 
передпроектних пропозицій) для будівництва готелів, кемпінгів, музеїв, 
закладів харчування, ремонту діючих та будівництва нових автошляхів, 
радіальних туристичних маршрутів в сусідні райони Київщини, туризму в 
цілому та економічного зростання об’єднаних територіальних громад у зоні 
тяжіння до туристичного маршруту. Тематично вибрані декілька городищ 
скіфського часу (Велике Ходосівське 450 га, та Хотинське у Києво-
Святошинському р-ні, Мала Каратуль 2000 га у Переяслав-Хмельницькому р-
ні, Трахтамирівського 500 га на Канівщині у проекті «Шевченів край»), 
кургани «Три брати» розширеної громади Кавказ у Переяслав-Хмельницькому 
р-ні та трипільської культури (музеєфікація та реконструкція одного із 
наступних у розкопуванні жител поселення Ріпниця 1 в околицях м. Ржищів 
(додаток 1). Створення накритої сцени для фольклорного колективу у с. 
Дівички у Переяслав-Хмельницькому р-ні та фестивалю «Трипільське коло» у 
м. Ржищів чи Балико-Щучинка для успішного розвитку маршруту.  

 

Очікувані результати: - Розвинено серію тематичних туристичних маршрутів, які є 
привабливими для українського та іноземного туриста;  
- збільшення кількості туристичних об’єктів на маршруті, на 3-6 одиниць 
та буде вирішено питання з місцем щодо встановлення майбутнього 
пам’ятника або пам’ятної плити в честь Т.Г. Шевченка;  
- встановлення туристичних вказівників по маршруту у всіх районах 
Київщини, де він проходить;  
- збільшиться інтерес потенційного інвестора до розвитку даного регіону; 
- підготовка інвестиційних пакетів, які спростять підключення інвесторів 
до створення об‘єктів туристичної інфраструктури маршруту   
 

Ключові заходи проекту: - Розробка концепції туристичної  інфраструктури регіону по маршруту  
- Передпроектні розробки кожного об‘єкта туристичної інфраструктури 
- Розробка «Містобудівних розрахунків» для отримання містобудівного 

обгрунтування на кожний об‘єкт  
- Створення проектної частини інвестиційних пакетів для приваблення 

інвесторів до будівництва і розвитку об‘єктів туристичної 
інфраструктури. На кожний об‘єкт – дані по ділянці, функціональному 
призначенню, містобудівний розрахунок, передпроектні розробки, заява 
на отримання містобудівних умов і обмежень 

- Збереження тя та розвиток туристичної локації навколо курганної групи 
«Три брати» 

- Відкриття оновленої туристичної локацій (городище-пам’ятка історії 
українського народу). 

- Проведення обласного семінару «Збереження природо-культурної 
спадщини, як запорука розвитку туризму Київщини».  

Впровадження програми осучаснення та розвитку сільських та районних 
будинків культури з урахуванням вирішення туристичних потреб 
(туристичні виставки з об’єктами, що знаходяться в безпосередній 
близькості, інформаційні стенди, тощо…).  
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 - Відкриття нових туристичних локацій, екологічних стежок.   
- Ознакування та маркування туристичних маршрутів 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
2000,0 1000,0 1000,0 4000,0 

Джерела фінансування: Обласний та місцеві бюджети, інші джерела  
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
об’єднання громадян «Товариство Коло-Ра», Громадська ініціатива «Корінь 
нації», ТОВ «ГК-проект», райдержадміністрації, ОТГ, Національний 
істрорико-етнографічний заповідник «Переяслав». 
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Номер і назва завдання: 1.4.1. Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму 

Назва проекту: 1.4.1.3) Обласний туристичний маршрут «Корінь нації-мандрівка 
Україною крізь віки».  

Цілі проекту: Сприяти розвитку позитивного іміджу Київської області в Україні та за її 
межами, як одного з провідних туристичних регіонів нашої держави.  
Надати поштовх для розвитку туристичної та інвестиційної привабливості на 
Київщині 

Сприяти розвитку сільської місцевості в регіоні та формування патріотичної 
свідомості українців,  

Сприяти збереженню об’єктів природо-культурної спадщини в Київській 
області, 

Сприяти вирішенню ряду культурних, економічних та екологічних питань.  

Територія на яку проект матиме 
вплив: 

Бориспільський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський, Баришівський, 
та Броварський райони Київської області  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Понад 2-4 млн осіб 

Стислий опис проекту: Туристичний маршрут «Корінь нації – мандрівка Україною крізь віки» - 
це 334 км основної лінії маршруту, яка включає в себе 34 населених 
пункти, близько 340 визначних об’єктів Київщини, та унікальну 
можливість туристові побувати там,  де народжувалося слово  «Україна», 
формувалась українська державність та стверджувалась нація українців. 

Відвідувач даного маршруту має можливість побачити не лише місця 
історичних подій, але й історичних постатей та дізнатися, що «будував» 
Мазепа - де викладав Сковорода - де писав Шевченко - де народився і 
похований Чубинський та багато іншого. 

Турист не дозволить собі минути увагою і місця сили, здоров’я, природні 
чудеса, найбільші в Україні оборонні споруди, унікальні архітектурні та 
археологічні об’єкти і диво-дерева, які є свідками більш як 
півтисячолітньої історії. Все це знаходиться в межах одного унікального 
маршруту, який ретельно розроблявся 11 років і тепер, після його 
повноцінної презентації, повинен в тій чи іншій мірі сприяти вирішенню 
ряду культурних, економічних та екологічних питань.  

Орієнтовна тривалість подорожі автомобілем складає 2-3 дні, в 
залежності від кількості обрання об’єктів до відвідування та супутніх 
видів відпочинку. Тобто це є вікенд-туризм (туризм вихідного дня), але в 
процесі розвитку, комфортний термін перебування для туриста на даному 
маршруті може бути збільшений.  Основним пріоритетом серед туристів, 
враховуючи цілі проекту є українці, але для іноземних туристів також все 
передбачається.   

Очікувані результати: - Створено туристичну інтерактивну карту Лівобережної Київщини,  

- Створено відео презентацію туристичного маршруту «Корінь нації-
мандрівка Україною крізь віки» 

- розроблено дизайн та виготовлено туристичні буклети з маршрутом 
«Корінь нації-мандрівка Україною крізь віки» за двома зразками 
(українська та англійська мови в пропорціях 9/1).  

- збільшиться кількість туристичних об’єктів на маршруті, на 3-6 
одиниць та буде вирішено питання з місцем щодо встановлення 
майбутнього пам’ятника або пам’ятної плити в честь Т.Г. Шевченка.  

- буде встановлено туристичні вказівники по маршруту у всіх районах 
Київщини, де він проходить;  

- Збільшиться кількість відвідувачів тих об’єктів, які включені до 
маршруту «Корінь нації-мандрівка Україною крізь віки».  

- збільшення увага місцевого та обласного керівництва до необхідності 
реалізовувати програми сільського зеленого туризму та інші туристичні 
та екологічні заходи. 

Збільшиться кількість патріотично-налаштованих людей, які відвідали 
даний маршрут, зокрема серед молоді.   

Ключові заходи проекту: - Організовано щорічний вело та автопробіг маршрутом.  

- Створено групу волонтерів, для здійснення постійно-діючої 
моніторингової роботи, з метою контролю за об’єктами та їх 
збереження в межах даного маршруту.  

- Створено пошукову групу волонтерів, для здійснення постійно-діючої 
моніторингової роботи по виявленню нових туристичних локацій.  

- організовано 16 виїздних презентацій маршруту у 5-ти районах 
Київщини.   
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 - організовано три рази квест-веломарафони - «Україна-1187»,  

- Проведено обласні семінари «Збереження природо-культурної 
спадщини, як інструмент розвитку туризму Київщини».  

- Реалізовано програму осучаснення та розвитку сільських та районних 
будинків культури з урахуванням вирішення туристичних потреб 
(туристичні виставки з об’єктами, що знаходяться в безпосередній 
близькості, інформаційні стенди, тощо…). 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

230,0 200,0 40,0 470,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, КЗ КОР «Київський обласний молодіжний центр», 
Громадська ініціатива «Корінь нації», райдержадміністрації, Переяслав-
Хмельницький інформаційний туристичний центр, Національний 
істрорико-етнографічний заповідник «Переяслав» 
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Номер і назва завдання: 1.4.1. Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму 

Назва проекту: 1.4.1.4) Створення Табору вихідного дня «PrybirskCamp», шляхом 
реконструкції дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського району  

Цілі проекту: Організація роботи щодо патріотичного виховання молодого покоління, 
популяризація здорового способу життя, реконструкція народних 
ремесел, зайнятість дітей та молоді. 

Територія на яку проект матиме 
вплив: 

Іванківський район 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Молодь та діти Іванківського району 

Стислий опис проекту: На території Іванківського району відсутні заклади для проведення 
дозвілля дітей на період канікул та під час вихідних.  

Покращення потенціалу самозайнятості сільської молоді. 

Реалізація підпроектів: «Інтерактивна освіта» - розвиток неформальної 
освіти в молодіжному та дитячому середовищі із залучення молодіжних 
громадських організацій, вивчення іноземних мов. 

«Активний відпочинок» - створення дієвої системи охорони та 
укріплення здоров’я, підвищення захисних властивостей організму та  
ефективності спортивно-оздоровчої діяльності. 

«Наше ремесло» - створення умов для збереження українських промислів; 
традицій, звичаїв, обрядів, реконструкції народних ремесел. 

Очікувані результати: Реконструйовано будівлю дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського 
району під Табір вихідного дня «PrybirskCamp” 

Обладнана тренажерна зала. 

Покращення знань молоді про традиції та народні ремесла. Створено 
творчі майстерні гончарної справи, ткацтва, писанкарства, 
деревообробки. 

Покращення потенціалу самозайнятості сільської молоді. 

Ключові заходи проекту: Розробка проектно-кошторисної документації, експертизи, проведення 
капітального ремонту приміщення, придбання необхідних меблів та 
обладнання   

Період здійснення:  2018-2019 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

3000,0 2000,0 - 5000,0 

Джерела фінансування: Обласний, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, Іванківська райдержадміністрація, дитячі та молодіжні 
громадські організації, волонтери, студенти 
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Номер і назва завдання: 1.4.2. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж. 

Назва проекту: 1.4.2.1) Розвиток велосипедного туризму на Київщині 

Цілі проекту: Основна ціль проекту – пропаганда здорового способу життя. Розвиток 
патріотичного виховання шкільної та студентської молоді, залучення 
старшого покоління до активного відпочинку. Відвідання історичних та 
культурних пам’яток області. 

Територія на яку проект матиме 
вплив: 

Київська олбасть 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Київщина – край, що має глибоке і давнє коріння. Якщо Київ вважають 
серцем України, то Київщина – це її душа. Київська область  розташована на 
півночі в басейні Середнього Подніпров’я в зоні Полісся і лісостепу. 

Київщина – неповторний і мальовничий куточок України. Велич краса цього 
краю, омитого могутніми водами Дніпра вражаюча. 

Київщина сучасна – це благодатний край туризму й відпочинку, що залюбки 
відкриває подорожнім спадщину, археологічні, історичні, мистецькі, наукові та 
художні пам’ятки. Мальовнича природа цього краю, трагічна й водночас 
героїчна його історія, надбання прадавньої культури, приклад незабутніх 
попередників, безумовно не можуть не позначитися на духовному світі гостей 
краю. 

Очікувані результати: • Покращено туристичну пропозицію області. 
• Розроблено нові туристичні веломаршрути й поширено інформацію 

про них. 
• Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної 

діяльності. 

Ключові заходи проекту: ▪ Визначення туристичних об’єктів, які можуть бути розвинені як 
тематичні туристичні маршрути. 

▪ Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах (житло, 
ресторани, пункти відпочинку, пам’ятки тощо). 

▪ Розбудова відібраних туристичних маршрутів – маркування і 
облаштування засобами первинної необхідності (аптечками, мийками 
тощо). 

▪ Розробка роздаткових та промоційних матеріалів. 
▪ Створення турбази з відповідним спорядженням. 
▪ Облаштування велодоріжок з відповідним маркуванням вздовж 

маршрутів.  
▪ Включення надавачів послуг цих тематичних туристичних маршрутів 

у туристичну пропозицію області (кластер). 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1300,0 1300,0 1200,0 3800,0 

Джерела фінансування: Обласний та місцеві бюджети, інші джерела  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), 
громадські організації, приватні підприємці 
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Номер і назва завдання: 1.4.3. Створення та просування туристичних брендів 

Назва проекту: 1.4.3.1) Встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до 
туристичних об’єктів 

Цілі проекту: Покращення поінформованості автотуристів, розвиток туристичної 
інфраструктури, реклама туристичних об’єктів області 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Жителі області, внутрішні екскурсанти, іноземні гості 

Стислий опис проекту: Сьогодні в Україні активно розвивається автотуризм. Існує попит на різні 
види туризму – історичний, пізнавальний, релігійний, культурний тощо. Для 
активного впровадження туристичних продуктів, необхідна добре розвинена 
інформаційна та рекламна мережа.   

В рамках проекту планується виготовити та встановити дорожні знаки 
(покажчики) європейського зразка вздовж автомагістралей та міжміських 
автомобільних доріг місцевого значення, а також по місту, які 
орієнтуватимуть туристів про місцезнаходження туристичних об’єктів, 
об’єктів туристичної інфраструктури та  вказуватимуть, як до них дістатися. 

Очікувані результати: Підвищено рівень обізнаності автотуристів про туристичний потенціал 
Київської області.  

Збільшено відвідуваність туристичних об’єктів області транзитними 
туристами. 

Покращено туристичну галузь області. 

Збільшено кількість  відвідувань туристичних об’єктів та доходу від 
тристичної діяльності. 

Ключові заходи проекту: 1. Визначення та розроблення макету туристичного знака; 

2. Узгодження місця розташування дорожніх знаків (покажчиків) 
європейського зразка вздовж автомагістралей та міжміських 
автомобільних доріг місцевого значення; 

3. Замовлення та виготовлення вказівників; 

4. Встановлення вказівників. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

Джерела фінансування: ДФР, обласний, місцеві бюджети, донорські організвації, інвестиції 
партнерів - суб’єктів туристичних послуг  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), суб’єкти 
надання туристичних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

Номер і назва завдання: 1.4.3.Створення та просування туристичних брендів 

Назва проекту: 1.4.3.2) Створення та промоція туристичних брендів та бренд-буків 
Київської області, міст та об’єднаних територіальних громад області 

Цілі проекту: Забезпечення реалізації завдання Стратегії розвитку Київської області на 
період до 2020 року у сфері туризму. Сприяння повноцінному та 
раціональному використанню туристичних ресурсів та культурного 
потенціалу області для збільшення туристичних потоків до регіону для 
сталого економічного зростання регіону в цілому 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Реалізація даного проекту дасть можливість повніше використовувати 
туристичний потенціал регіону, тож потрібно з подвійним зусиллям 
здійснювати промоцію туристичних можливостей регіону. Забезпечувати 
виконання комплексу заходів для виходу Київщини як туристичного 
продукту на внутрішній та міжнародний ринки. І саме, завдяки 
популяризації туристичного бренду Київщини, регіон може стати 
туристичним регіоном з високими показниками відвідуваності туристами. 
Що дозволить отримати не лише економічну вигоду для сталого розвитку 
області в цілому, але насамперед, сприятиме вихованню поваги до історії 
культури свого народу та  любові до рідного краю. 

Очікувані результати: Формування пізнаваного туристичного іміджу Київщини туристичної. 

Популяризації ідеї подорожей рідним краєм. 

Проведення заходів, спрямованих на промоцію регіону. 

Збільшення туристичних потоків до області. 

Ключові заходи проекту: - Організація презентації туристичних брендів та бренд-буків. 

- Випуск іміджевої продукції, яка буде використана для представлення  
регіону на міжнародних та українських туристичних заходах. 

- Семінари, ворк-шопи, конференції, туристичні ярмарки, фольклорні 
фестивалі. 

- Інформаційні матеріали в  місцевих ЗМІ та інтернет-ресурсах, для 
популяризації туристичного іміджу Київщини. 

- Промоційний відео-ролик про Київську область.  

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

544,0 620,0 400,0 1564,00 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцеві бюджети  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади 
області 
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Технічні завдання Програми 2: Висока якість життя людини 
 

Технічні завдання Напряму 2.1. Збереження навколишнього  
природного середовища 

 
Номер і назва завдання: 2.1.1. Формування екологічного світосприйняття у населення 

Назва проекту: 2.1.1.1) Підвищення рівня інформованості та суспільної екологічної 
свідомості  

Цілі проекту: Всебічна інформованість населення про стан довкілля, формування 
екологічної культури населення Київської області 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

населення та гості Київської області 

Стислий опис проекту: На даний час в області населенням недостатньо приділяється увага охороні та 
збереженню природного середовища. З метою формування у суспільстві 
розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього 
природного середовища доцільним є залучення широких верств населення до 
впровадження та реалізації природоохоронних заходів та акцій, розміщення 
соціальної реклами зі збереження довкілля, а також проведення у закладах освіти 
уроків на екологічні теми.  

Очікувані результати: Широке залучення громадськості для вирішення екологічних проблем області.  
Підвищення інформованості та освіченості населення, запобігання і  вирішення 
екологічних проблем.  
Зменшення антропогенного навантаження на довкілля. 

Ключові заходи проекту: Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, різноманітних 
природоохоронних акцій, семінарів, екоуроків, розширення мережі точок 
спостереження за станом довкілля, тощо 

Період здійснення:  2018-2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

20000,0 18000,0 18000,0 56000,0 

Джерела фінансування: Обласний та місцеві бюджети, інші джерела 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст обласного значення), органи місцевого самоврядування, 
громадські організації 
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Номер і назва завдання: 2.1.2. Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення 
територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених 
пунктів 

Назва проекту: 2.1.2.1) Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного 
розмаїття  

Цілі проекту: Збереження цінних природних комплексів біорізноманіття, створення нових 
територій, захист територій від техногенного впливу 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Жителі та гості Київської області 

Стислий опис проекту: Проект направлений на упорядкування існуючих рекреаційних зон, забезпечення 
екологічно-збалансованого природокористування, 
створення нових територій та зниження антропогенного навантаження на них  

Очікувані результати: Збільшення площі зелених зон населених пунктів, розширення цінних природних 
територій та об’єктів, збереження та раціональне використання ландшафтного 
розмаїття.  

Ключові заходи проекту: Створення нових та розширення існуючи територій та об’єктів природно-
заповідного фонду і зелених зон населених пунктів, упорядкування 
рекреаційних зон.   

Період здійснення:  2018-2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

Джерела фінансування: Державний, обласний та місцеві бюджети, інші джерела  

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, 
департамент екології та природних ресурсів, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст обласного значення), органи місцевого самоврядування, 
підприємства, громадськість   
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Номер і назва завдання: 2.1.3. Створення сучасної системи управління твердими побутовими 
відходами 

Назва проекту: 2.1.3.1) Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів та 
встановлення сміттєсортувальних ліній  

Цілі проекту: Зменшити об’єми накопичення твердих побутових відходів у місцях їх 
складування, забезпечення повторного використання відходів, а також 
створення системи комплексного управління твердими побутовими 
відходами з максимальним вилученням вторинної сировини 

Територія на яку проект матиме 

вплив: 

Райони та населені пункти Київської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Київської області всіх соціальних груп 

Стислий опис проекту: На полігонах твердих побутових відходів Київської області щороку накопичується 

значна кількість відходів, при наявності відповідних технологій на полігонах та 

завдяки сортуванню побутових відходів, більша кількість цих відходів може бути 

перероблена  

Очікувані результати: Зменшення об’ємів накопичення твердих побутових відходів та негативного 

впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людини, 

забезпечення умов для впровадження сучасної (екологічно безпечної) 

системи поводження з твердими побутовими відходами. 

Ключові заходи проекту: Встановлення сучасних сортувальних ліній побутових відходів на існуючих 

полігонах Київської області для виділення крупно габаритних відходів, 

відходів чорних та кольорових металів, склотари, пластмаси, дерева та 

паперу. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

13500,0 4500,0 4500,0 22500,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств, інші джерела 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації Департамент 

регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного 

значення), органи місцевого самоврядування, ОТГ, підприємства, установи та 

організації 
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Номер і назва завдання: 2.1.4. Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських 

угідь від підтоплення 

Назва проекту: 2.1.4.1) Оздоровлення та відновлення водних акваторій  

Цілі проекту: Розчищення водойм та річок для збільшення регулюючої ємкості для 

приймання надлишкових паводкових та повеневих вод, для забезпечення 

захисту від підтоплення та затоплення населених пунктів  та 

сільськогосподарських угідь  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі населених пунктів області, які піддаються впливу шкідливої дії вод 

Стислий опис проекту: Проект має екологічно-санітарну спрямованість, а саме: захист від шкідливої дії 

води, покращення екологічного, санітарного та гідрологічного режимів водних 

об’єктів та прилеглих територій  

Очікувані результати: Покращення стану водних об’єктів та річок, захист від підтоплень  прилеглих 

територій, благоустрій території та створення нових рекреаційних зони  

Ключові заходи проекту: Розчистка водойм та русел річок, укріплення берегів, встановлення прибережних 

захисних смуг, упорядкування прилеглих територій 

Період здійснення:  2018-2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

50000,0 30000,0 40000,0 120000,0 

Джерела фінансування: Державний, обласний та місцеві бюджети, інші джерела 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), ОТГ, органи 

місцевого самоврядування, громадські організації 
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Технічні завдання Напряму 2.2. Підготовка населення до життя  
та діяльності в умовах економіки, що змінюється 

 
Номер і назва заходу: 2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 
Назва проекту: 2.2.1.1) Освіта дорослих 

Цілі проекту: Забезпечити права громадян на здобуття професійної освіти упродовж всього 
життя. Модернізувати систему професійної освіти області. Забезпечити 
підвищення якості професійної освіти. Сприяти рівню зайнятості населення. 

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Стислий опис проекту: Проект передбачає вжиття комплексу заходів щодо забезпечення 
доступності до здобуття професійної освіти упродовж всього життя 
працюючому та незайнятому населенню, цілеспрямованого процесу розвитку 
творчого потенціалу особистості та  зростання професійних компетентностей.  

Основними напрямами проекту є створення умов для формальної, 
неформальної та інформальної освіти дорослих, модернізація системи  надання 
освітніх послуг та оновлення змісту професійної освіти (вивчення вітчизняного 
та зарубіжного передового досвіду, нових виробничих технологій), покращення 
якості освітньої діяльності з метою розширення знань, поліпшення навичок і 
компетентностей населення. Розширення видів, форм  професійної освіти, 
запровадження мережевої, індивідуальної, дуальної форм (елементів)  освіти 
забезпечить вдосконалення професійних компетентностей і безперервний 
професійний розвиток дорослого населення упродовж всього життя. 

Очікувані результати: Соціалізація особистості в сучасних ринкових умовах, досягнення  професійної 
компетентності, яке відповідає соціальним і особистісним потребам дорослого 
населення  як суб’єкта трудової діяльності, інтеграція професійного навчання з 
сучасним виробництвом, активізація співпраці закладів освіти та роботодавців. 
Забезпечення збалансованості підготовки кадрів та потреб економіки регіону, 
сприяння зайнятості населення. 

Ключові заходи проекту: Моніторинг потреб ринку праці у трудових ресурсах та запитів дорослого 
населення. 
Інформування дорослого населення  та роботодавців про комплекс освітніх 
послуг з провадження  професійної (професійно-технічної освіти), освіти 
дорослих та післядипломної освіти (перепідготовка, підвищення кваліфікації, 
професійне навчання працівників тощо). 
Модернізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 
Створення навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням). 
Створення консультаційних пунктів (професійного спрямування) при закладах 
освіти з надання освітніх послуг дорослому населенню з метою забезпечення 
професійного саморозвитку та самоорганізованого здобуття певних 
компетентностей (інформальна освіта). 
Розширення форм і видів професійної підготовки: мережевої, індивідуальної, 
дуальної (елементів) форм освіти 
Оновлення (створення) навчально-матеріальної бази. 
Оновлення переліку професій. 
Оновлення змісту професійної освіти, впровадження в освітній процес  
вивчення новітніх виробничих технологій.  
Співпраця з роботодавцями, соціальними партнерами. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.: 

2018 2019 2020 Разом 
350,0 450,0 600,0 1400,0 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний та місцеві бюджети, інші джерела  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Київський обласний центр 
зайнятості, замовники робітничих кадрів; підприємства, установи і організації; 
соціальні партнери, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищої 
освіти, учнівська та  студентська молодь, доросле населення (працююче та  
незайняте населення).  
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Номер і назва завдання: 2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

Назва проекту: 2.2.1.2) Нова українська школа – простір для реалізації можливостей 
Цілі проекту: Модернізувати систему освіти області відповідно до Закону України «Про освіту»; 

створити сучасний освітній універсальний дизайн у закладах освіти, забезпечити 
можливості для здобуття освіти за різними формами, профільної та спеціалізованої 
освіти, підвищення якості освіти, удосконалити систему управління освітою. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Всі учасники освітнього процесу  

Стислий опис проекту: Метою проекту є проведення комплексу заходів, які мають суттєво покращити   
освітній процес, сприяти позитивним змінам у системі освіти області, зокрема 
оновленню змісту освіти, запровадженню нових підходів до навчання та виховання, 
створенню сучасного освітнього простору, удосконаленню управління закладом 
освіти. Починаючи з 2018 року, всі учні 1-х класів навчатимуться за новим 
Державним стандартом початкової загальної освіти. Важливим завданням є 
запровадження нової структури освіти в області. Для досягнення поставленої 
мети необхідно створити у закладах освіти сучасний освітній простір з 
універсальним  дизайном, який відповідатиме запитам та потребам учасників 
освітнього процесу, забезпечити умови для академічної свободи вчителя, 
модернізувати систему управління освітою.   

Очікувані результати: Запровадження  позитивних змін  у системі освіти області: 
- створення опорних закладів  освіти; 
- створення мережі закладів спеціалізованої освіти, зокрема закладів з науковим 
спрямуванням; 
- створення мережі закладів освіти, в яких  забезпечено можливості для здобуття 
освіти усіх видів (формальна, неформальна та ін формальна) та  за різними 
формами (інституційна, індивідуальна, дуальна); 
- створення нового освітнього простору (зовнішній та внутрішній дизайн  закладів 
освіти); 
- забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти; 
- забезпечення безбар’єрного доступу до закладів освіти;  
- облаштовано сучасним обладнанням навчальні кабінети; 
- створенння ресурсних кімнат та медіатек; 
- формування дієвої системи профорієнтаційної роботи; 
- широке запровадження профільного навчання учнів 10-11 кл. та допрофесійної 
підготовки учнів 8-9 кл.; 
- реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, відкриття 
інклюзивних класів; 
- надання академічної свободи вчителю, формування системи мотиваційних 
заходів; 
- забезпечення автономії закладів освіти; 
-  реформування  системи управління освітою.  

Ключові заходи проекту: 1. Модернізація  системи освіти області: 
- підготовка закладів освіти до роботи згідно з концепцією «Нова українська 
школа» з 1 вересня 2018 року; 
- розширення мережі опорних  закладів  освіти; 
- створення закладів спеціалізованої освіти (наукові ліцеї); 
- створення центрів дистанційної освіти. 
2. Створення сучасного освітнього простору з універсальним дизайном у 
закладах освіти області: 
- створення сучасного освітнього простору для учнів початкових класів, які 
працюватимуть за новим Державним стандартом початкової загальної освіти;  
- забезпечення закладів освіти  сучасними засобами навчання, комп’ютерною  та 
мультимедійною технікою, меблями; 
- облаштування ресурсних кімнат та медіатек; 
- забезпечення підвезення шкільними автобусами учасників освітнього процесу; 
- забезпечення  архітектурної доступності закладів освіти; 
- здійснення заходів  з енергозбереження та енергоефективності. 
4. Удосконалення системи  управління закладами освіти. 
5. Забезпечення  підвищення професійної майстерності педагогічних 
працівників: 
- підготовка (перепідготовка) педагогічних працівників до роботи за Концепцією  
«Нова українська школа»; 
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки: 
 2018 2019 2020 Разом 

20000,0 20000,0 10000,0 50000,0 
Джерела фінансування: ДФРР, державний, обласний та місцевий бюджети, донорські кошти. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, керівники та педагогічні 
працівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти, батьки дітей, 
громадські організації, благодійні фонди. 

 



 

71 

 

 

 

Номер і назва завдання: 2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

Назва проекту: 2.2.1.3) Інклюзивна освіта 

Цілі проекту: • Забезпечити реалізацію проекту з розвитку інклюзивної освіти 
«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» та виконання Меморандуму 
про співпрацю між Київською обласною державною адміністрацією та 
Благодійним фондом Порошенка; 
• створити регіональну модель інклюзивної освіти як передумову для 
підвищення якості освіти дітей з особливими освітніми потребами в області; 
• забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами на 
інклюзивну освіту в закладах освіти відповідно до потреб; 
• створити умови для здобуття освіти дітьми та учнівською молоддю з 
особливими освітніми потребами у закладах освіти шляхом забезпечення 
розумного пристосування та універсального дизайну, оновлення матеріально-
технічної бази закладів освіти;  
• провести навчання, семінари-тренінги для педагогів, батьків дітей з 
особливими потребами, представників громадських організацій; 
• надавати консультаційну та методичну допомогу педагогічним 
працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти з питань організації інклюзивного навчання; 
батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми 
потребами щодо особливостей організації інклюзивної освіти; 
• здійснювати науково-методичний супровід закладів освіти, в яких 
функціонують спеціальні та інклюзивні групи і класи; 
• проводити підготовку фахівців до роботи в умовах інклюзивного 
навчання; 
• забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації про 
діяльність закладів освіти та окремих педагогічних працівників Київської 
області у сфері інклюзивної  освіти. 

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Учасники освітнього процесу  

Стислий опис проекту: Реалізація проекту сприятиме забезпеченню права дітей з особливими 
освітніми потребами на здобуття якісної освіти за місцем проживання.  
На основі моніторингу стану запровадження інклюзивного  
навчання в області буде створено регіональну модель інклюзивної освіти, 
налагоджено взаємодію між державними установами, громадськими 
організаціями, батьками дітей з особливими освітніми потребами 

Очікувані результати: В області буде розроблено регіональну модель інклюзивної освіти, створено  
40 інклюзивно-ресурсних центрів у районах та містах області, ОТГ; обласний 
ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти, трансформовано мережу 
закладів інституційного догляду; розроблено відповідне науково-методичне 
забезпечення, підготовлено тренерів-наставників з питань організації 
інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 
оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти  

Ключові заходи проекту: • Створення регіональної моделі інклюзивної освіти; 
• моніторинг стану запровадження в області інклюзивного навчання та 

виховання; 
• створення  40 інклюзивно-ресурсних центрів у районах та містах області, 

ОТГ;  
• відкриття обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти, 
• трансформація інтернатних закладів обласної комунальної власності; 
• створення  умов для здобуття освіти дітьми та учнівською молоддю з 

особливими потребами у закладах освіти шляхом забезпечення розумного 
пристосування та універсального дизайну;  

• оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти; 
• підготовка фахівців у закладах вищої освіти обласної комунальної власності 

за напрямом «Інклюзивна освіта»; 
• проведення навчальних семінарів-тренінгів для регіональних тренерів-

консультантів, педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 
батьків дітей з особливими потребами; 

• консультативно-методичний супровід освіти дітей з особливостями 
психофізичного розвитку; 

• забезпечення інтеграції дітей з особливими потребами в єдиний інклюзивний 
простір 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн: 

2018 2019 2020 Разом 
15000,0 15000,0 10000,0 40000,0 

Джерела фінансування: ДФРР, державний, обласний, місцеві бюджети, бюджети ОТГ, донорські 
кошти 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, керівники та педагогічні 
працівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти, батьки дітей з 
особливими освітніми потребами, громадські організації, благодійні фонди 
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Номер і назва завдання: 2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді 

Назва проекту: 2.2.2.1) Самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини 

Цілі проекту: Розвиток соціальної активності та лідерських якостей в учнівської молоді; пошук та 
використання нових організаційних форм роботи в дитячому середовищі та 
налагодження механізмів діалогу між дітьми та органами державної влади, 
громадськими організаціями 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область   

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Понад 8000 дітей, охоплених дитячим  лідерським рухом 

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає у підвищенні рівня громадянської свідомості, вихованні 
патріотизму в дітей та учнівської молоді, формування активної громадянської 
позиції шляхом залучення їх до дієвої участі в демократичному управлінні.  
Учнівське самоврядування Київщини має бути уособленням демократичної 
атмосфери в закладах освіти, формою самодіяльної організації дитячого життя, 
важливим чинником самовиховання особистості, формувати лідерів нової 
формації, компетентних, відповідальних особистостей, здатних мислити 
неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. 
Виховання сучасного громадянина й патріота своєї держави вимагає нових 
форм та методів роботи з учнівською молоддю, тому проектом передбачено 
залучення лідерів органів учнівського самоврядування міст, районів, 
територіальних громад Київщини до розробки та реалізації соціальних, 
організаційних, змішаних, творчих, інформаційних, управлінських проектів та 
їх участь у прийнятті важливих  рішень; втілення дітьми-лідерами в практику 
набутих знань для подальшої успішної роботи, продовження реалізації себе як 
управлінця. Органи учнівського самоврядування – це місце професійного 
зростання майбутнього лідера, людини нової генерації. 

Очікувані результати: • - Виховання соціально активного громадянина; 
• - створення дієвої моделі функціонування органів учнівського самоврядування; 
• - удосконалення напрямів виховної роботи через організацію діяльності органів 

учнівського самоврядування;  
• - удосконалення напрямів виховної роботи через організацію діяльності органів 

формування комунікативних навичок, навичок  командної та проектної роботи, 
спілкування без кордонів, налагодження  партнерських відносин 

Ключові заходи проекту: - Створення умов для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного 
розвитку дітей та учнівської молоді. 

- Реалізація творчого потенціалу дітей-лідерів як у власних інтересах, так і в інтересах 
закладів освіти, територіальної громади. 

- Упровадження у практику навчально-оздоровчих зборів лідерів самоврядування дітей та 
учнівської молоді. 

- Сприяння розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню її до посильної 
соціальної допомоги. 

- Забезпечення функціонування та діяльності різних моделей учнівського самоврядування у 
навчальних закладах районів, міст, територіальних громад як осередків громадського 
самоврядування, що забезпечують захист прав і інтересів учнів, їхню участь в управлінні 
навчальним закладом.  

- Підвищення ролі органів учнівського самоврядування у різних соціальних процесах та 
вирішенні пріоритетних завдань шляхом залучення до громадських справ.  

- Проведення виборів до обласної ради дітей Київщини, органів учнівського самоврядування  

- Створення та організація діяльності рад дітей у територіальних громадах. 

- Розробка та реалізація обласною радою дітей Київщини програм у сферах культури, 
дозвілля та волонтерської діяльності; екології, спорту та здорового способу життя; преси та 
інформаційного забезпечення; партнерства та зв’язків з громад кістю; освіти та захисту прав 
дітей. 

- Організація обласних зборів лідерів органів учнівського самоврядування. 

- Організація роботи Школи лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді 
Київської області.  
- Організація навчання scrum-майстрів із числа лідерів обласної ради дітей Київщини 
для результативної реалізації проектів, організації ефективної командної роботи. 
- Використання нетворкінгу у діяльності обласної ради дітей та юнацтва Київщини для 
розширення партнерських відносин. 

- Забезпечення виконання угод про співпрацю між органами місцевого самоврядування, 
виконавчої влади та громадськими організаціями 
 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

250,0 300,0 400,0 950,0 

Джерела фінансування: Обласний, місцевий, районний бюджети, бюджети ОТГ  
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Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент освіти і науки Київської ОДА, райдержадміністрації, громадські 
організації, батьківська громад кість, органи учнівського самоврядування районів, міст, 
ОТГ. 

 
 

Номер і назва завдання: 2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних 
питаннях  

Назва проекту: 2.2.3.1)Cтворення офіційного веб-ресурсу відкритих даних Київської 
обласної державної адміністрації. 

Цілі проекту: - Виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» 
і «Про регулювання містобудівної діяльності; 
- Створення прозорих та комфортних умов для отримання інформації; 
- Створення державної системи зберігання та використання містобудівної 
документації. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Територія Київської області. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області і м. Києва та громадяни України. 

Стислий опис проекту: Біля 70% генеральних планів населених пунктів розроблені до 2000 року і 
зберігаються в паперовому вигляді. Крім того, офіційні веб-сайти органів 
місцевого самоврядування оформлені у біля половини місцевих рад. Тому, для 
переведення наявної містобудівної документації з паперового в електронний 
вигляд та оприлюднення матеріалів на створеному веб-порталі забезпечить 
доступність до інформаційних ресурсів, які відображені в містобудівній 
документації по розвитку населених пунктів. 

Очікувані результати: Cтворено офіційний веб-портал відкритих даних Київської обласної державної 
адміністрації. 
Отримано від органів місцевого самоврядування і проектних організацій 
матеріали затвердженої містобудівної документації. 
Розміщено матеріали містобудівної документації регіонального і місцевого 
рівня на офіційному веб-порталі Київської обласної державної адміністрації. 

Ключові заходи проекту: 1.Визначення обсягів містобудівної документації в паперовому вигляді для 
подальшого переведення в електронний вигляд. 
2.Проведення роботи з органами місцевого самоврядування і проектними 
організаціями для отримання матеріалів затвердженої містобудівної 
документації. 
3. Cтворення офіційного веб-порталу відкритих даних Київської обласної 
державної адміністрації. 
4.Розміщення матеріалів затвердженої містобудівної документації на 
офіційному веб-порталі. 
5.Забезпечення загальної доступності до матеріалів організацій, підприємств, 
громадських об'єднань і громадян. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

300,0 400,0 500,0 1200,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор 
тощо. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації та проектні 
організації - для реалізації проекту.  
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Номер і назва завдання: 2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних 
питаннях. 

Назва проекту: 2.2.3.2) Стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання 
територіальних громад. 

Цілі проекту: Недосконалість законодавчо-нормативної бази у сфері освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, містобудування та землевпорядкування в межах територій 

громад створює перешкоди їх соціально-економічному розвитку. Тому, необхідно: 

активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи для представників територіальних 

громад; проведення виїзних семінар-нарад у центрах майбутніх територіальних 

громад; забезпечення формування позитивної громадської позиції; визначення 

напрямків розвитку економічної і соціальної сфери з врахуванням традиційного 

характеру середовища населеного пункту. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Необізнаність населення сприяє супротиву органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування процесам об’єднання територіальних громад, тому 
для отримання свідомої підтримки населення і порушення перед органами 
місцевого самоврядування питання ініціювання добровільного об’єднання 
громади належить забезпечити інформування населення про переваги 
розбудови соціальної і економічної сфери за умови створення ОТГ та участі 
жителів в сталому розвитку населених пунктів.  

Очікувані результати: - підготовлено матеріально-технічне забезпечення та інформаційні матеріали; 

- організовано виїзні семінар-наради у центрах майбутніх територіальних громад; 

- проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів населених пунктів і 

представників територіальних громад; 

- підвищено обізнаність населення в соціальних та економічних питаннях;  

- визначено напрямки розвитку економічної і соціальної сфери з врахуванням 

традиційного характеру середовища населеного пункту. 

Ключові заходи проекту: 1. Підготовка матеріально-технічного забезпечення та інформаційних матеріалів; 

2. Організація виїзних семінар-нарад у центрах майбутніх територіальних громад 

та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

3. Сприяння поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

300,0 300,0 300,0 900,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, 

міжнародний донор 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації, проектні 

організації - для реалізації проекту, Київський відокремлений підрозділ 

установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» 
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Номер і назва завдання: 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються 
державними органами  

Назва проекту: 2.2.4.1) Модернізація та осучаснення будівель, приміщень центрів надання 
адміністративних послуг, утворених в Київській області  

Цілі проекту: Досягнення максимальної прозорості, відкритості та зручності в наданні 
адміністративних послуг мешканцям Київської області  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Баришівський, Богуславській, Бородянський, Васильківський, Володарський, 
Іванківський, Києво-Святошинський, Поліський, Сквирський, Тетіївський, 
Фастівський, Яготинський райони; 

Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Обухів, Переяслав-Хмельницький, Ржищів, 
Фастів, Українка, Боярка,  

Узинська, Медвинська, Пісківська, Студениківська ОТГ; 

смт Гребінки Васильківського району, смт Калинівка Васильківського району, 
смт Димер Вишгородського району; с.Колонщина Макарівського району 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

896 тис.100 осіб 

Стислий опис проекту: Основною метою проекту є проведення будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту приміщень для розміщення  центрів надання 
адміністративних послуг в районах, містах, селах та селищах, у тому числі в 
об’єднаних територіальних громадах Київській області, для забезпечення 
отримання адміністративних послуг юридичними і фізичними особами у 
зручних та комфортних умовах. 

Очікувані результати: • отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг у одному 
приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в 
комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому 
адміністратором; 

• фахове консультування представниками суб’єктів надання адміністративних 
послуг у визначений графіком час; 

• сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищення якості їх 
надання. 

Ключові заходи проекту: • розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт приміщень для розміщення центрів 
надання адміністративних послуг;  

• підготовка та забезпечення належної матеріально-технічної бази для 
забезпечення якісного надання адміністративних послуг. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

34 000,5 70 380,0 135 500,0 239 880,5 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцеві бюджети, державно-приватне партнерство, 
бізнес, міжнародні фінансові організації  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 
департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), сільські, 
селищні, міські ради, які мають намір утворити центр надання 
адміністративних послуг, об’єднані територіальні громади  
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Технічні завдання Напряму 2.3. Забезпечення здорового  
способу життя людини 

 
Номер і назва завдання: 2.3.1.Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання 

наркотиків та алкоголю серед молоді 

Назва проекту: 2.3.1.1) Створення мережі Соціальних лабораторій в Київській області 

Цілі проекту: Покращення соціально-економічного середовища в сільських громадах, об’єднання 

небайдужої активної молоді  із великими амбіціями та прагненням змінити світ 

навколо себе на краще, безкоштовна фінансова освіта для молоді. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення області 

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає в створені молодіжного осередку в населених пунктах 
області, свого роду офіс коворкінгу із сучасним обладнанням та креативним 
дизайном. Місце де зможе збиратись, навчатись, готувати свої соціальні проекти, 
відпочивати та спілкуватись між собою активна молодь. В подальшому на базі 
офісу організувати безкоштовну школу фінансової грамотності молодого 
покоління ( місце де тебе навчать як планувати свій день, як раціонально 
використовувати наявні ресурси, як відрізнити головне від другорядного, 
стратегічному плануванню та маркетингу).  
Після закінчення школи  кожен бажаючий зможе попрактикуватись в реальному 
часі та створити свій соціальний бізнес проект, прийнявши роль керівника, 
адміністратора, менеджера. 

Очікувані результати: Створення осередку, що дасть можливість молоді знайти себе та сформувати 
бачення свого майбутнього, підняти рівень освіченості наших громадян тим 
самим зменшити кількість неблагополучних сімей. Звернути увагу на проблеми в 
суспільстві та знайти шляхи їх вирішення. 

Ключові заходи проекту: - Пошук та залучення активної молоді;  

- Розробка проектної документації офісу; 

- Розробка навчального курсу; 

- Створення бази даних вчителів-наставників; 

- Презентація проекту потенційним донорам;  

- Залучення коштів: обласного бюджету, місцевого бюджету та приватних осіб; 

- Створення безкоштовної школи фінансової грамотності; 

- Створення бізнесу, що буде фінансовою підтримкою безкоштовної фінансової 
школи. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2000,0 700,0 600,0 3300,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Районні та міські молодіжні громадські організації; Молодіжний банк ініціатив; 
Платформа розвитку громадського суспільства «Єднання» 

Інше: На даний час реалізовано 2 проекти. Один освітній,  направлений на 
привернення уваги мешканців до проблем  поводження із побутовими 
відходами. Інший комунікаційний, пов'язаний із організацією безкоштовної 
точки доступу Wi-Fi на стадіоні Патріот. Сторінка у фейсбуці 
https://www.facebook.com/groups/SocialLaboratory/ 
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Номер і назва завдання: 2.3.1. Формування стійкого несприйняття громадою паління, вживання 
наркотиків та алкоголю серед молоді 

Назва проекту: 2.3.1.2) Формування здорового способу життя у молоді Київської області 

Цілі проекту: Виховання здорового покоління 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає в тому, щоб донести до молоді про шкідливість поганих 
звичок: паління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів шляхом 
пропаганди через засоби масової інформації, бесід та лекцій лікарями в 
школах, зустрічах з молоддю. Задіяти до цього проекту колективи учителів, 
громадські організації. 

Очікувані результати: • Збільшено кількість молоді, яка веде здоровий спосіб життя; 

• зміцнено стан здоров'я молодого покоління. 

Ключові заходи проекту: • Підбір тем лекцій про шкідливість паління, вживання алкоголю та 
наркотичних засобів, для публікації їх в районних газетах області; 

• залучення громадських організацій для формування у молоді здорового 
способу життя, колектив освітян. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

200,0 200,0 300,0 700,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Колективи медичних працівників, освітян, громадські організації 
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Номер і назва завдання: 2.3.2.Розвиток системи первинної медецини 

Назва проекту: 2.3.2.1) Реорганізація медичних закладів  Госпітальних округів Київської 
області: Білоцерківський госпітальний округ, Васильківський  госпітальний 
округ, Лівобережний госпітальний округ, Бородянський госпітальний округ в 
Лікарні Інтенсивного Лікування ІІ рівня. 

Цілі проекту: Покращення надання невідкладної спеціалізованої  стаціонарної медичної 
допомоги на вторинному рівні (створення Лікарень інтенсивного лікування  ІІ 
рівня), що відповідають сучасним вимогам медичної допомоги та положенням 
Міністерства охорони здоров’я України 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Госпітальні округи Київської області: Білоцерківський госпітальний округ, 
Васильківський  госпітальний округ,  
Лівобережний госпітальний округ, Бородянський госпітальний округ, 
затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 березня 
2017р. № 194-р 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області, яке буде отримувати якісну спеціалізовану 
медичну допомогу ІІ рівня, в кількісті 1 750 тис. осіб.  

Стислий опис проекту: Мета проекту полягає: 
- проведення реконструктивних та ремонтних робіт приймальних відділень та 
створення сучасних відділень невідкладних станів; 
- проведення реконструктивних та ремонтних  робіт лікувально-діагностичних 
відділень; 
- модернізація спеціалізованих відділень; 
- оптимізація  відділень лікарень; 
-оснащення відділень сучасним обладнанням 

Очікувані результати: Результат від реалізації проекту полягає у створенні оптимальних умов для 
надання спеціалізованої медичної невідкладної допомоги, а саме: 
- оптимізація надання в цілодобовому режимі екстреної (невідкладної) 
медичної допомоги; 
- створення умов для повноцінного обстеження та проведення діагностичних 
маніпуляцій пацієнтам; 
- проведення більш широкого спектру оперативних втручань 

Ключові заходи проекту: Підготовка техніко-економічного обґрунтування. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Підвищення рівня компетентності персоналу. 
Створення єдиного інформаційного простору. 
Створення Лікарень інтенсивного лікування ІІ рівнів на базі КЗ 
Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №2»; 
КЗ «Боярська Центральна Районна Лікарня»; 
КЗ «Броварська Центральна Районна Лікарня»; 
КЗ Бородянської районної ради «Бородянська центральна районна лікарня» 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
4 000,00 - - 4 000,00 

Джерела фінансування: Державний, обласний бюджети, інші джерела  

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Міністерство охорони здоров’я України, департаменти охорони здоров’я  
облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку і житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

 

Назва проекту: 2.3.2.2) Створення 12 центрів політравми, що розташовані поблизу доріг 
державного значення. 

Цілі проекту: Надання невідкладної медичної допомоги потерпілим при ДТП та при 
надзвичайних станах. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

3000 мешканців Київської області в рік 

Стислий опис проекту: Створення центрів політравми на базі існуючих закладів охорони здоров’я (в тому 
числі на базі ЛІЛ), що розташовані поблизу доріг державного значення (притрасові 
пункти надання невідкладної медичної допомоги потерпілим при ДТП та при 
надзвичайних станах) з метою забезпечення нормативів доїзду бригад екстреної 
медичної допомоги та наближення надання спеціалізованої хірургічної допомоги 
постраждалим. 

Очікувані результати: Збереження життя постраждалим при ДТП та зменшення інвалідизації. 

Ключові заходи проекту: Проведення ремонтних робіт у відділеннях політравми та забезпечення 
необхідним обладнанням, а саме: апарат штучної вентиляції легень (дорослий), 
багатофункціональний монітор, аналізатор газів крові, гематологічний 
аналізатор, система для аутогематрансфузії, рентгенівська хірургічна пересувна 
система, дефебрилятор, апарат УЗД експертного класа, стіл операційний з 
оздобленням, лампа операційна, багатофункціональне ліжко, апарат гостра 
нирка, апарат штучної вентиляції легень (дитячий). Капітальний ремонт 
приміщення. 

Період здійснення:  2018-2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

83 000,00 99 600,00 33 200,00 215 800,00 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Міністерство охорони здоров’я України, департаменти охорони здоров’я  
облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку і житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації Бориспільська ЦРЛ, Яготинська ЦРЛ, 
Ржищівська ЦРЛ, Васильківська ЦРЛ, Бородянська ЦРЛ, Іванківська ЦРЛ, 
Кагарлицька ЦРЛ, Броварська ЦРЛ, Ірпенська ЦМЛ, Обухівська ЦРЛ, Києво-
Святошинська ЦРЛ, Макарівська ЦРЛ 
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Номер і назва завдання: 2.3.2. Розвиток системи первинної медицини  

Назва проекту: 2.3.2.3) Створення Санітарної Авіації 

Цілі проекту: Надання екстреної медичної допомоги в умовах поганої транспортної 
доступності та великої віддаленості населених пунктів від медичних установ, в 
пошуку і рятуванні повітряних суден і пасажирів що терплять лихо, а також для 
швидкого транспортування хворих і потерпілих, коли цього вимагає тяжкість їх 
стану 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1 700 000 мешканців Київської області 

Стислий опис проекту: Створення санітарної авіації на території Київської області з метою надання 
екстреної медичної допомоги в умовах поганої транспортної доступності або великої 
віддаленості від медичних установ, в пошуку і рятуванні повітряних суден і 
пасажирів що терплять лихо, а також для швидкого транспортування хворих і 
потерпілих, коли цього вимагає тяжкість їх стану. 

Очікувані результати: Збереження життя мешканців віддалених районів Київської області та зменшення 
інвалідизації. 

Ключові заходи проекту: Закупівля авіатранспорту відповідного класу та побудова приміщення для 
перебування бригади екстреної медичної допомоги, а також зберігання самого 
транспорту 

Період здійснення:  2018 рік: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела 
фінансування незаборонені законом 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Міністерство охорони здоров’я України, департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
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Номер і назва завдання: 2.3.2. Розвиток системи первинної медицини  

Назва проекту: 2.3.2.4) Створення служби паліативної  та хоспісної допомоги – виїздні 
паліативні бригади 

Цілі проекту: Покращення якості життя пацієнтів з невиліковними смертельними хворобами 
та їх родичам, зменшення економічних втрат щодо здійснення догляду 
родичами за пацієнтами. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

3200 мешканців Київської області 

Стислий опис проекту: Створення служби паліативної  та хоспісної допомоги – виїздні паліативні 
бригади. Надання пацієнтам з невиліковними смертельними хворобами 
паліативної допомоги. 

Очікувані результати: Збереження життя мешканців відділених районів Київської області та 
зменшення інвалідизації. 

Ключові заходи проекту: Створення 20 виїзних бригад виходячи з розрахунку на утримання в сумі 
2 477,3 тис.грн. 

Період здійснення:  2019-2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

- 24 777,00 27 250,30 52 027,30 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела 
фінансування незаборонені законом 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Міністерство охорони здоров’я України, департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
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Номер і назва заходу: 2.3.3. Модернізація установ соціального захисту 
Назва проекту: 2.3.3.1) Підвищення якості надання соціальних послуг, проведення 

енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель 
інтернатних установ  

Цілі проекту:  Підвищення якості надання соціальних послуг в інтернатних установ шляхом 
здійснення заходів контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та 
енергетичного менеджменту, проведення енергетичного аудиту  

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

Білоцерківський психоневрологічний інтернат, Білоцерківський дитячий 
будинок-інтернат (м.Біла Церква), Бородянський психоневрологічний інтернат 
з геріатричний пансіонат (Бородянський район).  

Стислий опис проекту: Енергетичний менеджмент і енергетичний аудит є невід’ємними частинами 
економічно ефективної системи управління ресурсами. Вони потрібні для 
зменшення високих витрат на енергію у державному секторі.  
Його результатом стане підготовка відповідної методології проведення 
енергетичних аудитів у 3 будинках-інтернатах із метою кращого контролю 
споживання енергії та підвищення ефективності її використання. Крім 3 
інтернатних установах, є потенціал для відтворення проекту в інших 8 
інтернатних закладах області. 

Очікувані результати: • Передано знання та навички у сфері енергетичного аудиту та 
енергетичного менеджменту представникам відібраних інтернатних 
установ. 

• Проведено енергетичні аудити у 3 інтернатних установах. 
• Покращено енергетичний менеджмент у відібраних інтернатних 

установах. 
Ключові заходи проекту: ▪ Проведення енергетичного аудиту у відібраних інтернатних установах. 

▪ Впровадження і застосування процедур енергетичного аудиту та 
енергетичного менеджменту у будівлях інтернатних установах. 

Період здійснення:  2018 рік: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.: 

2018 2019 2020 Разом 
5000,0   5000,0 

Джерела фінансування: Міжнародні донори, обласний бюджет, партнери проекту 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департаменти соціального захисту населення облдержадміністрації 
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Номер і назва завдання: 2.3.3. Розвиток хоспісної медичної допомоги населенню міста Біла Церква та  
прилеглих районів, ОТГ. 

Назва проекту: 2.3.3.2) Доступна та якісна хоспісна допомога населенню міста Біла Церква 
та прилеглих районів, ОТГ. 

Цілі проекту: Створення умов для поліпшення якості життя пацієнтів та їхніх сімей, які 
зіткнулися з проблемами хронічного невиліковного захворювання, шляхом 
запобігання і полегшення страждань завдяки медичного та соціального 
супровідну, психологічної та духовної підтримки  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Населення м. Біла Церква Київської області, населення прилеглих районів та 
ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Кількість населення, яке буде отримувати вигоду від реалізації проекту – близько 
300 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Створення хоспісної допомоги надасть змогу населенню отримати якісну 
медичну та соціальну допомогу у всіх випадках, коли стаціонарне лікування 
хворого неефективне. 
Зміцнення матеріально-технічної бази даного закладу шляхом придбання 
професійного медичного обладнання, приведення у відповідність до санітарних 
норм приміщення, підбір відповідного персоналу, дозволить підвищити якість 
медичної та соціальної допомоги населенню.   

Очікувані результати: Результат від реалізації проекту полягає у покращенні якості життя пацієнтів та 
членів їх сімей, у ситуації, пов'язаній із хворобою, що загрожує життю пацієнта, 
через попередження та послаблення його страждань шляхом ранньої 
ідентифікації та точної (бездоганної) оцінки та лікування болю і полегшення 
інших фізичних, психосоціальних та духовних проблем. 

Ключові заходи проекту: -виготовлення проектно-кошторисної документації. 
-реконструкція неврологічного корпусу КЗ Білоцерківської міської ради 
«Білоцерківська міська лікарня №1» 
-створення повноцінного хоспісу,  
-оснащення сучасним обладнанням   

Період здійснення:  2018 – 2019 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
1 500,00 2 000,00 - 3 500,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент 
регіонального розвитку і житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, Білоцерківська міська рада 
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

Назва проекту: 2.3.4.1) Багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним покриттям, 
спеціальним та тренажерним обладнанням на території Київської області» 

Цілі проекту: Забезпечення здорового способу життя людини, створення комфортних умов для 
повноцінного розвитку дитячого, аматорського і ветеранського спорту; 
проведення інших змагань і тренувань;  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає виготовлення та підготовку проектно-кошторисної документації 
для об’єкту; проведення публічних закупівель обладнання комплектуючих та 
інвентарю, укладення договорів на проведення будівельних робіт, отримання дозволу 
на виконання робіт; будівництво спортивного майданчика. 

Очікувані результати: Будівництво 120 - ти сучасних спортивних майданчиків забезпечить розвиток ігрових 
видів спорту, дозволить організувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову 
роботу за місцем проживанням та у місцях масового відпочинку мешканців області. 

Ключові заходи проекту: Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Проведення публічних закупівель спеціального обладнання, комплектуючих та 

інвентарю. 

Проведення будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію об’єкту. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки:     

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
40 000,0 тис 40 000,0 тис 40 000,0 тис 120 000,0 тис 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, співфінансування (місцевий/районний) 
бюджети 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Міністерство молоді та спорту України, Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, управління фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації, міські (міст обласного 
значення) районні та селищні ради. 
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

Назва проекту: 2.3.4.2) Розвиток спортивної інфраструктури для занять плаванням та  
водними видами спорту 

Цілі проекту: Створення сучасних водно-спортивних баз для занять веслувальними видами  
спорту та спортивної інфраструктури для занять водними видами спорту 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає:  

- на території водно-спортивної бази «Водник» (м.Київ, Труханів острів) будівництво 
елінгів для зберігання спортивних човнів та допоміжних приміщень; 

- у Тетіївською районі будівництво елінгів для зберігання спортивних човнів та 
допоміжних приміщень; 

- будівництво елінгів для зберігання спортивних човнів та допоміжних приміщень у 
м.Березань; 

- будівництво басейну у м. Кагарлик. 

Очікувані результати: Створення сучасних водно-спортивних баз для занять веслувальними видами  спорту у 
місцях з традиціями розвитку цих видів, наявністю контингенту спортсменів та 
тренерів, що відповідають вимогам міжнародних та національних спортивних 
інституцій стимулюватиме розвиток веслувальних видів спорту на Київщині, надасть 
змогу значно підвищити якість навчально-спортивного процесу, збільшити кількість 
провідних спортсменів Київщини – членів національних збірних команд України з 
водних видів спорту. Розширить можливості комунального закладу у впровадженні 
сучасних методик підготовки спортсменів високого класу. Надасть змогу проводити 
змагання національного та міжнародного рівня сприятиме надходженню додаткових 
коштів до обласного та місцевих бюджетів 

Ключові заходи проекту: Виготовлення та погодження, в установленому порядку, проектно-кошторисної 
документації, визначення виконавця робіт. Проведення публічних закупівель 
обладнання, комплектуючих та інвентарю. 

Проведення будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію об’єкту . 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки:     

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
33 300,0 тис 40800,0 тис 800,0 тис 74 900,0 тис 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, департамент 
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

Назва проекту: 2.3.4.3) Бази олімпійської підготовки - навчально-спортивного комплексу КЗ 
КОР "Київська обласна школа вищої спортивної майстерності" 

Цілі проекту: Приведення спортивних об’єктів КЗ КОР «Київська обласна школа вищої 
спортивної майстерності» до регламентних вимог міжнародних та 
Всеукраїнських спортивних федерацій з видів спорту, будівництво готельного та 
відновлювально-рекреаційного комплексу з метою забезпечення належного рівня 
підготовки кандидатів та членів збірних команд України, проведення обласних, 
Всеукраїнських та міжнародних змагань. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає виготовлення та підготовку проектно-кошторисної 
документації для об’єкту; проведення публічних закупівель обладнання 
комплектуючих та інвентарю, укладання договорів на проведення будівельних 
робіт, отримання дозволу на виконання робіт; будівництво спортивних та 
допоміжних споруд. 

Очікувані результати: Створення сучасного навчально-спортивного комплексу, що відповідає вимогам 
міжнародних та національних спортивних інституцій, надасть змогу значно 
підвищити якість навчально-спортивного процесу, збільшити кількість провідних 
спортсменів Київщини – членів національних збірних команд України з різних 
видів спорту. Розширить можливості комунального закладу у впровадженні 
сучасних методик підготовки спортсменів високого класу. Проведення змагань 
національного та міжнародного рівня сприятимуть надходженню додаткових 
коштів до обласного та місцевих бюджетів. 

Ключові заходи проекту: Виготовлення та погодження, в установленому порядку, проектно-кошторисної 
документації, визначення виконавця робіт. Проведення публічних закупівель 
обладнання, комплектуючих та інвентарю. Проведення будівельно-монтажних 
робіт та введення в експлуатацію об’єкту . 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки:     

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
62 669,4  62 669,4  62 669,4  188 008,2  

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, департамент 
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

Назва проекту: 2.3.4.4) Спортивні стадіони та футбольні поля зі штучним покриттям на 
території Київської області 

Цілі проекту: Створення належних умов для повноцінного розвитку футболу, легкої атлетики 
тощо; Забезпечення змагального та тренувального процесу, проведення 
оздоровчих та спортивно-масових заходів. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає виготовлення та підготовку проектно-кошторисної 
документації для об’єктів; проведення тендеру та укладення договорів на 
проведення будівельних робіт, отримання дозволу на виконання робіт; закупівля 
необхідних будівельних матеріалів; будівництво стадіонів, що включає в себе 
безпосередню заміну трав’яного газону на штучне покриття, облаштування 
легкоатлетичних доріжок та сучасних місць для сидіння на трибунах, обладнання 
допоміжних приміщень. 

Очікувані результати: Будівництво сучасних спортивних стадіонів, які відповідають вимогам ФФУ, 

ФЛАУ, забезпечить сталий розвиток масового та резервного спорту, спорту 

вищих досягнень. Дозволить створити систему змагальної діяльності у футболі, 

зокрема проведення багаторівневих дитячих змагань, розширить географію 

розвитку футболу та легкої атлетики в Київській області, значно збільшити  

кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед різних 

верств населення Київщини.  

Ключові заходи проекту: Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Придбання необхідних матеріалів.  

Проведення будівельно-монтажних робіт. 

Облаштування газону і місць для сидіння 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки:     

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
124 000,0  124 000,0 124 000,0 372 000,0  

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний, співфінансування (місцевий/районний). 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
України, управління фізичної культури та спорту обдержадміністрації, міські 
районні та селищні ради. 
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

Назва проекту: 2.3.4.5) Біатлонний та лижний стадіон у м. Тетіїв 

Цілі проекту: Створення сучасної спортивної бази для занять лижним спортом та біатлоном 
для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київської області м. Тетієва 
КЗ КОР «Київський обласний центр олімпійської підготовки».  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: виділення Тетіївською міською радою земельної ділянки в 
межах населеного пункту, виготовлення та підготовку проектно-кошторисної 
документації для об’єкту; проведення публічних закупівель обладнання 
комплектуючих та інвентарю, укладення договорів на проведення будівельних 
робіт, отримання дозволу на виконання робіт; будівництво спортивних та 
допоміжних споруд. 

Очікувані результати: Створення сучасного навчально-спортивного комплексу для лижного спорту та 
біатлону, що відповідає вимогам міжнародних та національних спортивних 
інституцій стимулюватиме розвиток зимових видів спорту на Київщині, надасть 
змогу значно підвищити якість навчально-спортивного процесу, збільшити 
кількість провідних спортсменів Київщини – членів національних збірних 
команд України з лижних видів спорту. Розширить можливості комунального 
закладу у впровадженні сучасних методик підготовки спортсменів високого 
класу. Надасть змогу проводити змагання національного та міжнародного рівня 
сприятиме надходженню додаткових коштів до обласного та місцевих бюджетів. 

Ключові заходи проекту: Виділення Тетіївською міською радою земельної ділянки в межах населеного 
пункту, виготовлення та погодження, в установленому порядку, проектно-
кошторисної документації, визначення виконавця робіт. Проведення публічних 
закупівель обладнання, комплектуючих та інвентарю 

Проведення будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію об’єкту . 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки     

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
16 000,0  5 000,0  1 000,0  22 000,0  

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, департамент 
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 
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Номер і назва завдання: 2.3.4. Розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

Назва проекту: 2.3.4.6) Навчально-тренувальний комплекс зимових видів спорту у місті 
Вишгород 

Цілі проекту: Створення сучасної спортивної бази для занять сучасними екстремальними 
зимовими видами спорту, зокрема, сноубордингом, фрістайлом тощо. 
Організація навчально-тренувального процесу для вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Київської області та, зокрема Вишгородського регіону.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область, Вишгородський район, м.Вишгород  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: виділення Вишгородською міською радою земельної 
ділянки в межах населеного пункту, виготовлення та підготовку проектно-
кошторисної документації для об’єкту; проведення публічних закупівель 
обладнання комплектуючих та інвентарю, укладення договорів на проведення 
будівельних робіт, отримання дозволу на виконання робіт; будівництво 
спортивних та допоміжних споруд. 

Очікувані результати: Створення сучасного навчально-спортивного комплексу для занять сучасними 
екстремальними зимовими видами спорту, що відповідає вимогам міжнародних 
та національних спортивних інституцій стимулюватиме розвиток екстремальних 
зимових видів спорту на Київщині, надасть змогу значно підвищити якість 
навчально-спортивного процесу, збільшити кількість провідних спортсменів 
Київщини – членів національних збірних команд України із зимових видів 
спорту. Надасть змогу проводити змагання національного та обласного рівня, 
сприятиме надходженню додаткових коштів до обласного та місцевих бюджетів. 

Ключові заходи проекту: Виділення Вишгородською міською радою земельної ділянки в межах 
населеного пункту, виготовлення та погодження, в установленому порядку, 
проектно-кошторисної документації, визначення виконавця робіт. Проведення 
публічних закупівель обладнання, комплектуючих та інвентарю.Проведення 
будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію об’єкту . 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки     

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

7 500,0  4 500,0  4 500,0  16 500,0  

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, департамент 
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 
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Номер і назва завдання: 2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне життя 

Назва проекту: 2.3.5.1) Проведення щорічного обласного фестивалю творчості дітей з 
особливими потребами «Повір у себе» 

Цілі проекту: Сприяти творчому, духовному, інтелектуальному розвитку та популяризації 
творчості дітей з особливими потребами, познайомити глядачів з різнобарвною 
палітрою творчості учасників фестивалю 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

250 дітей (щороку) з особливими потребами від 6 до 17 років представники усіх 
регіонів Київської області – лауреати районних та міських фестивалів, які мають 
досягнення у творчості та прагнуть вдосконалити свої вміння та навички. 

Стислий опис проекту: Діти з особливими потребами – найвразливіша категорія дітей. Виховання їх 
потребує особливого підходу і методик. Тому метою обласного фестивалю 
«Повір у себе» є в першу чергу розвиток, підтримка творчих здібностей дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями, самоствердження та реалізація їхніх 
талантів, сприяння інтеграції в суспільство, а також привернення уваги 
громадськості до проблем дітей та молоді з особливими потребами. 

Очікувані результати: Сприяння самовизначенню, самореалізації та успішній інтеграції дітей з 
особливими потребами у суспільство, привернути увагу громадськості до їх 
проблем. Залучення благодійників, меценатів, громадських організацій, в тому 
числі міжнародних, з метою розвитку талантів учасників фестивалю та 
забезпечення можливості їх подальшого працевлаштування відповідно до їх 
здібностей. 

Ключові заходи проекту: Під час фестивалю буде презентовано виставку творчих робіт умільців: вишивки, 
вироби з бісеру, малюнки, різнопланові декоративні вироби, малярство на склі, 
робототехніка зворотній декупаж з ефектом кракелюра, ізонит, трафаретний 
живопис, пластиліновий живопис, квіткові композиції з ізолону, аксесуари у 
техніці валяння, розпис текстилю, які надають можливість розкрити 
талановитість і неповторність кожної дитини Крім творчості діти активно 
спілкуватимуться між собою, братимуть участь у виступах, майстернях, майстер 
класах, екскурсіях. На захід запрошуватимуться пара олімпійці, люди з 
фізичними вадами які досягли успіхів у житті. 

Період здійснення:  2018-2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1500 1500,0 1500,0 4500,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Служба у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст обасного значення), ОТГ, Київський обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, релігійні, громадські та благодійні 
організації. 
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Номер і назва завдання: 2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне  життя 

Назва проекту: 2.3.5.2) Спорт для дітей з особливими потребами та з інвалідністю. 

Цілі проекту: Створити простір, підготувати спеціалістів та організувати індивідуальні 
спортивні заняття та заняття в малих групах з адаптивної фізкультури та 
сенсорної інтеграції для дітей з інвалідністю та з особливостями у розвитку з 
поступовою адаптацією та  включенням їх в загальні  групи спортивних секцій. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Місто Біла Церква та район. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В Білій Церкві проживає понад  5000  дітей із особливими освітніми потребами і 
понад 500 діток із складними порушеннями у розвитку, і кожного року їх стає 
більше. Можуть долучатися діти з району.   

Стислий опис проекту: Практично всі діти з розладами аутистичного спектру, гіперактивністю та 
дефіцитом уваги, синдромом Дауна, ДЦП, мають суттєві порушення у 
функціонуванні сенсорної системи, з самоконтролем та відчуттям свого 
фізичного тіла. Сенсорні порушення спричиняють у них такі стани як тривога, 
страх, перевантаження, стрес. Це позначається на їх контактах з іншими людьми 
та здатності брати участь у пізнавальній та навчальній діяльності. 

Внаслідок реалізації проекту  спортивних занять та занять з сенсорної інтеграції 
діти крім фізичного розвитку покращать  відчуття власного тіла, себе у просторі, 
збільшать ресурс працездатності, цілеспрямованої діяльності а також здатності 
співпрацювати з іншими людьми. Підвищать концентрацію та стійкість уваги, 
покращать когнітивні та комунікативні здібності, зменшать психоемоційну 
напругу. Це дасть їм можливість для повноцінного розвитку власного потенціалу 
та інтегруватися в суспільне життя, стати повноправними громадянами міста та 
країни. Дасть надію на повноцінне майбутнє.                        

Очікувані результати: Виділено приміщення для спортивних занять. 

Укомплектовано спеціальним обладнанням для сенсорної інтеграції від 
сертифікованого виробника Vema Kids - обладнання для шкіл та центрів 
реабілітації.  

Підготовлено спеціалістів для роботи з особливими дітками. 

Ключові заходи проекту: Виділення приміщення, його обладнання, відповідне кадрове і фінансове 
забезпечення. 

Період здійснення:  2018 рік: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

150,0 - - 150,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, можливо місцевий бюджет, власний внесок 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Служба у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації, ГО «Ми-особливі», 
Білоцерківська міська рада 
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Номер і назва завдання: 2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне життя 

Назва проекту: 2.3.5.3) Створення Березанського міського центру комплексної реабілітації 

Цілі проекту: Недопущення дискримінації осіб, розвиток навичок автономного проживання 
осіб у  суспільстві.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Березанська об’єднана територіальна громада. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

В Березанській об’єднаній територіальній громаді проживає більше 200 осіб, які 
потребують комплексної реабілітації. 

Стислий опис проекту: На території Березанської об’єднаної територіальної громади проживає більше 
200 осіб, які потребують комплексної реабілітації (діти з особливими потребами, 
воїни АТО,  воїни Авганістану,  переселенці із зони АТО, люди з інвалідністю), 
створення центру дасть можливість відновити та підтримати фізичний, 
психологічний стан клієнтів центу, адаптувати їх у суспільство, розвинути творчі 
здібності. 

Очікувані результати: Повноцінне функціонування центру, позитивні зміни в фізичному, 
психологічному стані клієнтів центру. 

Ключові заходи проекту: Проведення капітального ремонту будівлі під Центр комплексної реабілітації, 
придбання необхідних основних засобів для створення центру. 

Період здійснення:  2018 рік: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

4 894,2 - - 4 894,2 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Березанський міський територіальний центр соціального ослуговування (надання 
соціальних послуг) 
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Номер і назва завдання: 2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей 

Назва проекту: 2.3.6.1) Створення КНП "Київський обласний перинатальний центр"   

Цілі проекту: Створення КНП "Київський обласний перинатальний центр" та мережі 
перинатальних відділень акушерсько-гіникологічної та неонатальної допомоги на 
базі ЦРЛ, МЛ та забезпечення перинатальної та неонатальної служби 
обладнанням та устаткуванням відповідно до табеля оснащення 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

породіллі Київської області 

Стислий опис проекту: Створення КНП "Київський обласний перинатальний центр" та мережі 
перинатальних відділень акушерсько-гіникологічної та неонатальної допомоги на 
базі ЦРЛ, МЛ та забезпечення перинатальної та неонатальної служби 
обладнанням та устаткуванням відповідно до табеля оснащення 

Очікувані результати: Запобігання  материнської та зниження на 20% неонатальної смертності 

Ключові заходи проекту: Організаційні заходи по створенню КНП "Київський обласний перинатальний 
центр" – розробка проектно кошторисної документації. Закупівля обладнання з 
метою забезпечення перинатальної та неонатальної служби обладнанням та 
устаткуванням відповідно до табеля оснащення, а саме:  

• Апарат ШВЛ з монітором пацієнта+інкубатор – 10 шт. 
• Апарат УЗД експертного класу – 10 шт. 

Період здійснення:  2019-2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

- 17 300,00 15 730,00 33 030,00 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Міністерство охорони здоров’я України, департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного 
значення) 
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Номер і назва завдання: 2.3.7. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей 
з дітьми, реформування інтернатних закладів 

Назва проекту: 2.3.7.1) Створення двох Київських обласних центрів правового захисту та 
соціальної підтримки дітей  

Цілі проекту: Розвиток системи соціальних послуг на рівні громади; 

Запобігання ранній вагітності дівчат, зокрема тих, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки та дівчат з девіантною поведінкою; 

Попередження відправлення дівчат та хлопців з девіантною поведінкою у 
виправні колонії для неповнолітніх; 

Захист вагітних неповнолітніх дівчат, їх супровід та надання комплексу 
соціальних послух. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

30 дітей з девіантною поведінкою щороку (15 хлопців та 15 дівчат) 

Стислий опис проекту: Метою діяльності центрів є формування мотивації на соціальну адаптацію; 
стимулювання особистісних змін; корекція конкретних форм поведінки шляхом 
реалізації відповідних корекційних програм; створення сприятливих соціально-
психологічних умов для особистісних змін дітей з девіантною поведінкою. 

Очікувані результати: Забезпечення реалізації права дитини на дитинство; 

Закладення у дівчат з девіантною поведінкою відповідальності за свою дитину та 
попередження відмови від дітей; 

Сприяння набуттю матерями, які тимчасово перебувають в центрі, навичок 
самостійного життя з дитиною; 

Зменшення кількості суїцидів та суїцидальних нахилів у дітей. 

Ключові заходи проекту: Боротьба з дитячою клептоманією, піроманією, дипсоманією (потяг до запоїв), 
розгальмованістю сексуальних потягів; 

Організація медичної, соціально-педагогічної, правової та соціальної допомоги 
дітям; 

Боротьба з дитячою безпритульністю та бродяжництвом. 

Період здійснення:  2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2500,0 2500,0 2500,0 7500,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Служба у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації, райдержадміністрації та 
міськвиконкоми (міста обласного значення), ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

 

Номер і назва завдання: 2.3.7. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка 

сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів 

Назва проекту: 2.3.7.2) Створення та забезпечити функціонування двох обласних 

стаціонарних закладів з надання допомоги жінкам та дітям, які 

постраждали від насильства 

Цілі проекту: Створити та забезпечити функціонування двох обласних стаціонарних закладів з 

надання допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

400 осіб 

Стислий опис проекту: Вкладаючи ресурси в забезпечення реалізації прав дітей та підтримки сімей, держава 

зміцнює майбутні продуктивні сили, забезпечує сталість економічного і духовного 

поступу. Тому в суспільстві, що зорієнтоване на високі загальнолюдські цінності, не 

можуть бути терпимі прояви жорстокого поводження з дітьми та жінками, зневажання 

їхніх інтересів, оскільки це має тяжкі соціальні наслідки: формуються соціально 

дезадаптовані, малоосвічені особистості, а головне – насильство знову породжує ту ж 

саму жорстокість. 

Очікувані результати: Надання всебічної допомоги жінкам та дітям котрі постраждали від насильства: 

фізичного, психологічного, економічного. 

Ключові заходи проекту: Надання послуг: інформаційних, юридичних, психологічних, соціально-

медичних 

Період здійснення:  2018-2020 роки6 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2000,0 1500,0 1500,0 5000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Служба у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

міськвиконкоми (міст обласного значення), Київський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, релігійні, громадські та благодійні організації. 
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Технічні завдання Напряму 2.4. Забезпечення населення  

якісними житлово-комунальними послугами 

 
Номер і назва завдання: 2 .4.1 Забезпечення населення якісною питною водою 

Назва проекту: 2.4.1.1) Докорінне покращення якості питної води із впровадженням 

інноваційних технологій  

Цілі проекту: - виконання вимог  Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; 

 - будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх 

технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в 

якості води від встановлених вимог; 

 - впровадження  станцій  (установок) доочищення питної води і пунктів її 

розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів 

та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 

-  гарантоване  забезпечення  населення  якісною та безпечною для здоров'я 

людини питною водою 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення області, бюджетні установи, підприємства  

Стислий опис проекту: Існування проблеми пов’язана з тим , що значна частина населення та інших 
споживачів Київської області забезпечуються водою, яка за окремими якісними 
показниками не відповідає вимогам державних стандартів. Це негативно 
впливає розвиткові цієї важливої підгалузі житлово-комунального господарства. 
Тому, для вирішення даної проблеми вижливе значення має запровадження 
нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення 
ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства. Саме очистка води потребує застосування ефективних методів 
обробки, впровадження нових конструктивних рішень, направлених на якісну 
очистку питної води 

Очікувані результати: - доведено якість очистки води до показників безпеки та якості, що відповідають 
вимогам Державних санітарних норм та правил;  
- поліпшено санітарно-епідеміологічну ситуацію щодо забезпечення питною 
водою та зниження на цій основі захворюваності населення; 
- підвищено рівень якості послуг,  що надаються  населенню  з питного 
водопостачання та водовідведення; 
- збудовано каналізаційні очисні споруди у регіонах, які здійснюють скид в 
мережі АК «Київводоканал»; 
- впроваджено на підприємствах питного водопостачання та водовідведення 
сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання; 
- знижено  вартість   матеріальних  і енергетичних ресурсів у процесі питного 
водопостачання та водовідведення; 
-  модернізовано інфраструктуру підприємств питного водопостачання 

Ключові заходи проекту: 1. Вивчення потреби у питній воді та інвентаризація існуючих джерел питного 
водопостачання;  
2. Реконструкція та модернізація системи питного водопостачання, що 
знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає 
нормативам якості питної води.  
3. Впровадження системи централізованого водовідведення, особливо у 
сільських населених пунктах;  
4. Захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких 
і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що 
створюють загрозу забруднення вод;  
5. Посилення контролю за якістю питної води 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2018 2018 2018 

155000,0 190000,0 330000,0 675000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела  
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного 
значення), ОТГ 
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Номер і назва завдання: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 
закладів соціальної сфери  

Назва проекту: 2.4.2.1) Перехід до енергоефективного та енергоощадного використання і 

споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій  

Цілі проекту: - виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;  

- формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології у будівлях, 

стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів; 

- реконструкція об’єктів із застосуванням проектних рішень і технологій 

енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності соціальних закладів до 

стандарту «пасивний дім»; 

- диверсифікація джерел енергопостачання шляхом переведення газових котелень на 

альтернативні/місцеві види палива, розвиток відновлювальної енергетики; 

- здійснення контролю споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері в 

Автоматизованій системі енергомоніторингу «Київщина енергоефективна» у щоденному 

режимі;  

- розробка комплексу заходів з енергозбереження;  

- підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово – комунальному 

господарстві за рахунок комплексної термореновації будівель; 

- підготовка енергетичних сертифікатів будівель бюджетної сфери; 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 1000 бюджетних будівель, 7000 домогосподарств, 50 ОСББ і ЖБК 

Стислий опис проекту: Існування проблеми неефективного використання енергоресурсів  у бюджетній сфері та у 

житлово-комунальному господарстві області, довгий термін експлуатації об’єктів та 

обладнання призвів до надмірних   витрат  паливно-енергетичних ресурсів та, як наслідок, 

до  збільшення  витрат  споживачів на  закупівлю комунальних  послуг.  

Тому, для ефективного використання енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та 

втрат необхідна реалізація низки енергоефективних та енергозберігаючих заходів, 

спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у 

бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі шляхом здійснення комплексної 

термомодернізації об’єктів,  скорочення/заміщення споживання природного газу, технічне 

(технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних 

існуючих технологій 

Очікувані результати: - зменшено до 2020 року рівень втрат паливно-енергетичних ресурсів до 50%  (близько 

1,66 млрд.грн.,  у газовому еквіваленті близько 112 млн.м3); 

- зменшення рівня споживання ПЕР на 12-15% в енергобалансі області за рахунок 

скорочення споживання у будівлях;  

- доведено частку відновлюваних джерел енергії до 20%; 

- зменшено втрати теплової енергії під час транспортування на 12%;  

- зменшено викидів CO2 до 27%, що відповідає Директиві 2003/87 /ЄС та Національному 

плану дій  з енергоефективності на період до 2020 року. 

- забезпечено економію обсягів енергетичних ресурсів бюджетними установами, за 

рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 12-15 % від базового; 

- знижено енергоємність виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих 

послуг (в умовних одиницях) не менше ніж на 12-15% щорічно; 

- підвищено комфортність умов проживання в житлових будинках та зменшено витрат 

домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг; 

- зменшено витрат державного бюджету на фінансування субсидій та пільг населенню на 

оплату житлово-комунальних послуг 

Ключові заходи проекту: 1. Здійснення постійного контролю споживання і витрат енергетичних ресурсів у 

Автоматизованій системі енергомоніторингу «Київщина енергоефективна»; 

2. Модернізація (переоснащення) вузлів обліку паливно-енергетичних ресурсів у 

бюджетних будівлях зі встановленням комплекту обладнання з інтерфейсним модулем 

для автоматичної передачі даних в систему «Київщина енергоефективна»; 

3. Навчання усіх відповідальних осіб управління системою енергоменеджменту; 

4. Проведення енергетичних аудитів об’єктів енергоспоживання з визначенням класу 

енергетичної ефективності і оцінки відповідності огороджувальної оболонки та 

інженерного обладнання сучасним вимогам з енергозбереження, потенціалу економії 

енергоресурсів та рекомендацій щодо практичних заходів, які забезпечать зменшення 

енергоспоживання; 
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 5. Виготовлення енергетичних сертифікатів будівель; 

6. Проведення комплексної термодернізації об’єктів бюджетної сфери; 

7. Скорочення/заміщення споживання природного газу,  
8. Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну 
енергоємних існуючих технологій 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

324,8 342,4 430,3 1097,5 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного 
значення), ОТГ 
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Номер і назва завдання: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 
закладів соціальної сфери 

Назва проекту: 2.4.2.2) Сприяння  залученню  інвестицій в енергоефективність громадських 
будівель Київської області 

Цілі проекту: - виконання вимог Законів України  «Про Фонд енергоефективності»,                       
«Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації», «Про енергетичну ефективність будівель»; 
- стимулювання представників громад до партнерства та співпраці з інвесторами 
через залучення приватних інвестицій у проекти з підвищення енергоефективності 
бюджетних установ; 
- впровадження поглибленого партнерства через використання інструменту ЕСКО, 
який підтвердив ефективність та економічну доцільність реалізації проектів за 
механізмом енергосервісних контрактів; 
- підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно - 
енергетичних ресурсів; 
- отримання економії енергоресурсів. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 2 500 об’єктів бюджетної сфери.  

Стислий опис проекту: 1). Підготовка потенційно цікавих для ЕСКО-сервісних компаній інвестиційних 
проектів з достатньо високим потенціалом енергозбереження та рентабельністю. 
2). Визначення та затвердження базового рівня   споживання енергоресурсів  по 
кожному об’єкту. 
3). Підготовка пакету тендерної документації, проведення закупівлі 
енергосервісних послуг у системі держзакупівель Прозоро. 
4)  Погодження  істотних  умов договору, адже таким чином місцева влада надає 
гарантії повернення інвесторам вкладень в енергоефективні заходи. 
Для досягнення запланованої мети планується проведення комплексного 
енергетичного обстеження потенційних для інвестицій об’єктів та підготовка 
електронної бази даних об`єктів бюджетної та комунальної сфери. 

Очікувані результати: - залучено приватні інвестиції у проекти з підвищення енергоефективності 
бюджетних установ; 
- забезпечено реалізацію проектів за механізмом енергосервісних контрактів; 
- підвищено ефективність споживання та раціонального використання паливно-
енергетичних ресурсів; 
- отримано економію енергоресурсів; 
- дотримано санітарно-гігієнічних умов перебування осіб  у закладах соціальної 
сфери. 

Ключові заходи проекту: 1. Формування та оновлення бази потенційних об'єктів енергосервісу; 
2. Визначення базового рівня споживання енергоресурсів на об’єкті енергосервісу; 
3. Затвердження базового рівня споживання енергоресурсів та підготовка тендерної 
документації; 
4. Погодження на сесіях відповідних рад істотних  умов енергосервісних  договорів; 
5. Проведення закупівлі енергосервісу; 
6. Укладення енергосервісного договору; 
7. Оплата енергосервісу; 
8. Підписання акту передачі обладнання у власність громади після закінчення дії 
енергосервісного договору.  

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2018 2018 2018 

40 000,0 60 000,0 80 000,0 180 000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти ЕСКО-компаній  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Сільські, селищні, міські ради, ОТГ, департамент регіонального розвитку та 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації, відокремлений 
підрозділ «Київський обласний експертний центр енергоефективності» ДП 
«Київоблбудінвест» - для сприяння у реалізації  
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Номер і назва завдання: 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і 
закладів соціальної сфери 

Назва проекту: 2.4.2.3) Компенсація відсоткової ставки по банківським кредитам ЕСКО-
компаніям за умови надання послуг енергосервісу бюджетним закладам 
Київської області  

Цілі проекту: - виконання вимог Законів України «Про запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», «Про державно-
приватне партнерство», «Про енергетичну ефективність будівель»; 
- зменшення навантаження на обласний і місцеві бюджети Київської області у 
зв’язку із скороченням споживання енергоресурсів на опалення і освітлення 
бюджетних закладів;  
- залучення внутрішніх українських інвесторів до здійснення масштабної 
енергомодернізації бюджетних будівель і споруд;  
- капітальне оновлення внутрішніх інженерних мереж закладів бюджетної сфери, 
впровадження новітніх технологій з управління споживанням енергії, капітальна 
реновація бюджетних закладів;  
- підвищення свідомості управлінського і операційного персоналу бюджетних 
закладів Київської області у необхідності впровадження енергоефективних заходів 
і як результат економії енергетичних ресурсів.  
- оптимізація джерел постачання енергії у зв’язку із суттєвим скороченням її 
споживання; 
 - створення додаткових робочих місць. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 700 об’єктів бюджетної сфери 

Стислий опис проекту: Переважна кількість існуючих закладів бюджетної сфери Київської області (як і в 
цілому по Україні), зокрема заклади освіти, були побудовані у 60-80-х роках 20 
століття. За час їх роботи по сьогодні, в переважній більшості з них не були 
проведені заходи із модернізації як внутрішніх, так і зовнішніх інженерних мереж, 
капітального ремонту фасадів, крівлі, оптимального визначення джерела 
енергопостачання. Крім того, більшість з них були збудовані по типовим проектам 
відповідно до яких система вентиляції мала забезпечувати до 60% потреб на 
опалення, чого фактично не було виконано через хибні проектні рішення. Станом 
на сьогодні, потенціал скорочення енергоспоживання по таких закладах складає 
щонайменше 50-70%. Вартість впровадження заходів для досягнення таких 
показників складає щонайменше 5-7 млн. грн. на один заклад площею 4 тис. м2, що 
в рамках усієї Київської області може обумовлювати об’єм необхідного 
фінансування від 20 млрд. гривень.  
Реалізація масштабної програми енергомодернізації є найбільш оптимальною за 
умови залучення приватних інвестиційних коштів по механізму надання послуг з 
енергосервісу (ЕСКО контракти).  
Враховуючи строки окупності капітальних енергоефективних заходів від мінімум 
5 років, та поточний рівень кредитних ставок у розмірі 17-20% річних (державні 
банки), пропонується запровадити механізм компенсації приватним інвесторам 
(ЕСКО-компаніям) частини відсоткової ставки у розмірі 10% за кредитом по 
енергосервісним контрактам, який би діяв на період до 10 років (2018-2028 роки).  
Компенсація частини відсоткової ставки по кредитам отриманим ЕСКО- 
компаніями для надання послуг енергосервісу передбачається за умови 
відповідності проекту встановленим кваліфікаційним критеріям:  
- гарантоване (за ЕСКО-договором) досягнення економії теплової/ електричної 
енергії не менше 35% від базового рівня; 
- мінімальний (окремо затверджується в рамках Механізму компенсації) склад 
енергоефективних заходів.  
 

Очікувані результати: - здійснено щонайменше енергомодернізацію 30% бюджетних закладів освіти 
Київської області за рахунок залучення інвестиційних коштів приватних 
інвесторів; 
- скорочено витрати бюджетів різних рівнів області на теплову енергію на 30-50% 
в порівнянні з базовим роком; 
- створено принципово нову енергетичну інфраструктуру у бюджетних закладах 
області: впровадження системи «розумного енергоспоживання», змінення 
структури енергобалансу; 
- запроваджено більш високі стандарти енергоефективності і енергоменеджменту у 
Київській області. 
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Ключові заходи 

проекту: 

1. Розробити та затвердити механізм компенсації відсоткової ставки по кредитам 

під ЕСКО-контракти. 

2. Визначити та відповідно оформити кваліфікаційні критерії для проектів по яких 

може бути надана така компенсація. 

3. Внести відповідні зміни до бюджету Київської області. 

4. Провести ряд інформаційних заходів (круглий стіл, семінар, конференція) щодо 

інформування потенційних інвесторів відносно прийнятої програми та потенційно 

цікавих, рентабельних об`єктів для енергосервісу 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2018 2018 2018 

20 000 50 000 50 000 120 000 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, ПАТ «Укргазбанк», інші банки, ЕСКО- компанії 
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Технічні завдання Напряму 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища,  
забезпечення патріотичного виховання населення 

 
Номер і назва завдання: 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 

Назва проекту: 2.5.1.1) Підтримка функціонування закладів культури Київської області 

Цілі проекту: Створення належних умов для проведення культурно-мистецьких заходів в 

області. 

Сприяння розвитку аматорської творчості та культурного розвитку жителів 

області.  

Збільшення кількість концертів професійних артистів та постановок театральних 

колективів.  

Покращення матеріально-технічної бази закладів. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Населені пункти Київської області (с. Пустоварівка Сквирського району, с. 

Горобіївка Сквирського району, смт Баришівка Баришівський район) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2000 осіб на рік 

Стислий опис проекту: В реаліях сьогодення виникла необхідність сприяння розвитку аматорської 

творчості: народних та бальних танців, вокалу фітнесу  та інших занять за 

інтересами. Для цього необхідно створювати нові, сучасні, комфортні умови 

перебування населення Київщини у закладах культури. Проблема полягає в тому, 

що будинки культури зносилися технічно, застаріла матеріально-технічна база та 

ін. Реалізація даного проекту дасть можливість створити комфортні умови для 

культурного розвитку населення різних вікових категорій та втілення в життя 

поставлених завдань у галузі культури. 

Очікувані результати: 1. Здійснено підтримку розвитку культурно-мистецького закладу. 

2. Покращено стан будівлі та матеріально-технічної бази закладу. 

3. Створено комфортні умови для культурного розвитку та  творчої 

самореалізації населення. 

4. Збільшено якість надання послуг населенню – концерти професійних 

артистів, театральних колективів тощо. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення капітального ремонту закладів 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

3 691,30 3 196,39 720,00 7 607,69 

Джерела фінансування: Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, власні надходження 

закладу 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління культури, національностей та релігій обдержадміністрації, 

департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного 

значення), ОТГ, сільські ради, суб’єкти підприємницької діяльності 
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Номер і назва завдання: 2.5.2. Розвиток мистецької освіти 

Назва проекту: 2.5.2.1) Забезпечення музичними інструментами мистецькі школи Київської 
області 

Цілі проекту: Забезпечення вільного доступу до мистецької освіти і створення належних умов 
для навчання дітей грі на різних музичних інструментах, їх творчої реалізації та  
професійної орієнтації; 
залучення освітніх, культурно-просвітницьких закладів, інших установ, 
організацій до підтримки діяльності мистецьких навчальних закладів 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

60 мистецьких шкіл  

Стислий опис проекту: Придбання музичних інструментів для мистецьких шкіл 

Очікувані результати: - створення належних умов для забезпечення реалізації навчально-вихованих 
планів, оновлення матеріально-технічної бази;  
 - забезпечення підтримки діяльності солістів та творчих колективів 

Ключові заходи 
проекту: 

 Придбання музичних інструментів для мистецьких шкіл 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2000,0 тис. грн. 2000,0 тис. грн. 2000,0 тис.грн. 6000,0 тис.грн 

Джерела фінансування: Обласний, місцеві бюджети, інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, національностей та релігій обдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), ОТГ, сільські 

ради, суб’єкти підприємницької діяльності 
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Номер і назва завдання: 2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, 
створення умов для патріотичного виховання населення 

Назва проекту: 2.5.3.1) Створення Культурного центру Павла Чубинського, Музею 
українського державного гімну на місці садиби Павла у с. Чубинське, 
Бориспільського району, Київської області  

Цілі проекту: - Будівництво сучасного, технологічно оснащеного центру, де будуть 
відбуватись культурні, мистецьки, освітні, наукові заходи для студентства і 
молоді Київщини, надасть необхідний поштовх для розвитку, виховання, 
професійної орієнтації дітей. 

- Враховуючи сучасні технологій для використання внутрішнього простору 
культурного центру з’являється можливість трансформації простору у художню 
галерею, зал для проведення конференцій (онлайн-конференцій), фестивалів, 
конкурсів та іншого. 

- Створення Музею Державного Гімну України, символу української 
державності. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориспільський район, близька відстань до м. Києва (34 км) охоплює заклади 
освіти  м. Києва та всієї області. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Орієнтовна кількість відвідувачів культурного центру складає до 1 млн. на рік. 

Стислий опис проекту: Постать видатного українського вченого, поета, громадського діяча, автора 
українського державного гімну П.П. Чубинського заслуговує на гідне його 
вшанування.  Понад чверть століття  тому, у 1989 року до  150-ої річниці від дня 
народження П.Чубинського було ініціювано відтворення садиби 
П.П.Чубинського. Було з’ясовно і досліджено місце розташування садиби, 
знищене дотла у 30-х роках минулого століття, виготовлено проектну 
документацію на відтворення садибного будинку  у 1995 році науково-дослідним 
Інститутом “Укрпроектреставрація”. Відновлення будинку-садиби ввійшло до 
Державної програми  соціально-економічного розвитку Полісся на 1996-2010 
роки: у підпрограму “Історико-культурна спадщина”. Через три роки важливий 
об’єкт ввійшов до Програми відтворення видатних пам’яток історії та культури, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року 
№700. У ній було вже заплановано відновлення не лише садибного будинку, а й 
всієї садиби. Були ще Укази Президента України про відзначення 170-річчя від 
дня народження П.П.Чубинського (2008 рік), про відзначення 150-річчя з дня 
написання Державного Гімну України (2012 рік).  

 Проте, на жаль, досі садиба не відтворена і не створено музей автору державного гімну 
України, який написав не прості слова до пісні, а створив  духовну зброю, 
національний, державний символ незалежної України. Його виконують під час 
урочистостей і під час збройного захисту держави, його співають патріоти і навіть 
малюки в дитячих садочках.  
Створення Музею Державного Гімну України є важливим культурним та суспільно-
політичним завданням. Його діяльність плекатиме почуття патріотизму та 
представлятиме державницький погляд на  суверенітет та незалежність України. 

Очікувані результати: Завершено створення Концепції Культурного центру Павла Чубинського, Музею 
Державного Гімну України. 

Створено проектну групу з реалізації Концепції. 

Підготовлено науково-проектну документацію відновлення садиби П.Чубинського. 

Ключові заходи 
проекту: 

Організація та проведення конкурсу на проектування нової споруди для Культурного 
центру Павла Чубинського, Музею Державного Гімну (2018); 

Підготовка проектно-кошторисної документації будівництва  (2018); 

Організація та проведення наукових експедицій для створення етнографічної колекції 
для Культурного центру Павла Чубинського, Музею Державного Гімну України (2018-
2020); 

Будівництво Культурного центру Павла Чубинського, Музею Державного Гімну 
України (2019); 

Відкриття Культурного центру Павла Чубинського, Музею Державного Гімну (2020). 

 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

700,0 5000,0 1000,0 6700,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне 
партнерство, бізнес, міжнародний донор. 
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Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Міністерство культури України, Мінрегіон України, управління культури, національ 
ностей та релігій облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, Бориспільська райдержадміністрація, 
суб'єкти підприємницької діяльності 

Номер і назва завдання: 2.5.3. Розвиток  туристичних об'єктів, продуктів та мереж 

Назва проекту: 2.5.3.2) Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики “86» у місті Славутич 

Цілі проекту: 1. Сприяти розвитку туристичного потенціалу міста Славутича та регіону. 
2. Здійснити заходи з розвитку культурної економіки Славутича та регіону. 
3. Провести культурно-мистецьку міжнародну подію в Славутичі за участі 3000 
осіб.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Територіальна громада м. Славутича 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

25 000  

Стислий опис проекту: З 2014 року щорічно у Славутичі проводиться Міжнародний фестиваль кіно та 
урбаністики «86». Засновником фестивалю є громадська організація «86», що була 
створена з метою сприяння сталому міському розвитку міста Славутич та 
урізноманітненню культурно-пізнавального життя за допомогою культурних 
заходів, показів документального кіно та партисипативного мистецтва. Унікальна 
історія і ландшафт міста, а також його близькість до Чорнобильської АЕС тісно 
переплетені з основними темами фестивалю: урбаністика, навколишнє середовище 
та енергетика.  

Фестиваль досліджує ці теми в міждисциплінарному розрізі за допомогою 
документальних фільмів, воркшопів, дискусій і мистецьких проектів. Аудиторія 
фестивалю постійно збільшується й сьогодні складає близько 3000 осіб. Оцінку 
фільмів конкурсних програм визначає міжнародне журі, яке може складатися із 
фахівців кіно, телебачення, кінокритиків, кіножурналістів, культурологів, 
філологів, мистецтвознавців та видатних громадських, державних і політичних 
діячів. 

Фестиваль «86» тісно працює з місцевою аудиторією за допомогою 
партисипативних проектів, задіюючи різні соціальні групи населення, піднімаючи 
актуальні локальні питання і проблеми через різноманітні форми сучасної 
культури.  

Очікувані результати: Здійснені заходи з розвитку культурної економіки Славутича за рахунок 
популяризації і розвитку сучасної візуальної культури та документального кіно.  
Організована та проведена міжнародна подія в Славутичі, що спрятиме розвитку 
туристичного потенціалу міста та регіону. 

Ключові заходи 
проекту: 

Здійснення заходів програми фестивалю (Національний конкурс «Пальма півночі», 
програма повнометражних фільмів, конкурсна програма «MyStreetFilmsUkraine», 
програма короткометражних фільмів «Гра в міста», урбаністична, дитяча, та 
музична програма, спеціальні культурні та мистецькі події, програма «86: 
Післямова» тощо. 
Проведення спеціальних подій, обговорень та публічних дискусій, майстер-класів, 
круглих столів та семінарі, виставок, екскурсії на ЧАЕС та до 30км зони 
відчуження тощо.  

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

Джерела фінансування: Державний, обласний та місцеві бюджети, кошти інвесторів, міжнародні кошти 
тощо. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Міністерство культури України, управління культури,національностей та релігій 
облдержадміністрації,  Славутицька міська рада, КП «Агентство регіонального 
розвитку»,  ГО « 86», вітчизняні та міжнародні  інвестори та меценати 
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Номер і назва завдання: 2.5.3. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 
патріотичного виховання населення 

Назва проекту: Пластовий вишкільний центр 

Цілі проекту: Всебічне патріотичне самовиховання української молоді. 

Розвивати моральні, духові і фізичні якості української молоді. 

Формування свідомих, відповідальних громадян з допомогою виховних метод і на 
ідейних основах Пласту. 

Збереження українських традиції історії, культури, змагань та ідей.  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

25 тис. осіб 

Стислий опис проекту: «Пласт» — національна скаутська організація України,  створена у 1911 році, 
мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді 
на засадах християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних 
громадян місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників 
українського суспільства. 

«Пластовий вишкільний центр» створюється з метою системної роботи із 
виховання дітей та молоді як свідомих і відповідальних громадян місцевої, 
національної та світової спільноти шляхом ефективного впровадження пластової 
виховної системи в громадському житті, освітніх закладах, позашкільних 
установах та в молодіжних об’єднаннях на території Київської області та для 
здійснення освітнього та методичного супроводу соціалізації та самореалізації 
молоді, сприяння її життєвому самовизначенню, інтелектуальному, моральному, 
духовному розвитку, реалізації творчого потенціалу, формування лідерських 
навичок, впровадження та розвитку неформальної освіти, виховання і змістовного 
дозвілля дітей та молоді області; підтримки волонтерських проектів. 

Цільова аудиторія: молодь Київської області, представники інститутів 
громадянського суспільства, що працюють у сфері національно-патріотичного 
виховання. 

Очікувані результати: Залучення молоді до здорового способу життя. 

Впровадження пластової системи самовиховання молоді та території області. 

Створення умов для об’єднання молоді, що працює у сфері національно-
патріотичного виховання. 

Розвиток інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання 

Ключові заходи 
проекту: 

І етап – будівництво та створення Пластового вишкільного центру.  

ІІ етап – організація діяльності Центру. 

ІІІ етап – впровадження сталої системи роботи Центру у сфері національно-
патріотичного виховання. 

Період здійснення:  2018 - 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

20422,0 5525,0 6125,0 32072,0 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти залучених грантових програм 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, Бучанська міська рада, 
національна скаутська організація «Пласт», громадські організації Київської 
області. 
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Номер і назва завдання: 2.5.4. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж. 

Назва проекту: 2.5.4.1) Організація та проведення щорічного фестивалю «Чорнобиль 
Ренесанс» 

Цілі проекту: Формування української ідентичності, світоглядних цінностей населення та 
молоді, відродження і популяризація культурних та мистецьких традицій 
українського народу; реконструкція народних промислів; вивчення етнічних 
особливостей Поліського регіону та його культурної і фольклорної спадщини 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Іванківський район 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Жителі та гості Київської області 

Стислий опис проекту: Фестиваль «Чорнобиль Ренесанс. Бортництво» 

У програмі Всеукраїнського фестивалю «Чорнобиль Renaissance. 
Бортництво» – реконструкція народних промислів. Відбудуться виступи 
фольклорних колективів з Поліською тематикою та частково з піснями інших 
регіонів: автентичний спів, сучасне переспівування стародавніх пісень на 
обрядову тематику; кінофестиваль на тематику етнографії, побутового 
Полісся. В рамках заходу буде можливість всім охочим змайструвати собі 
борті; дитячий майданчик (майстер-класи тощо); спуск на воду човна-
довбанки, що буде виготовлятися за поліськими традиційними технологіями 
спеціально для презентації на ФЕСТі; гончарство, як історичне ремесло 
місцевого населення в минулому; вечірня сцена. 

Очікувані результати: Створення інноваційного туристичного продукту «Чорнобиль Ренесанс». 

Популяризація туристичного потенціалу області. 

Збереження та популяризація унікальних зразків поліського фольклору, 
ремесел, кулінарної спадщини тощо. 

Розвиток туристичної інфраструктури, сприяння розвитку Іванківського 
району. 

Ключові заходи проекту: Проведення щорічного етно-тур-фесту «Чорнобиль Ренесанс» 

Підготовка та видання презентаційних, рекламно-інформаційних матеріалів, 
сувенірної продукції. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

200,0 200,0 200,0 600,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної 
технічної допомоги 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 
Іванківська  райдержадміністрація, громадські організації та установи 

Інше: Фестиваль «Чорнобиль ренесанс» вже проводився у 2016 та 2017 роках 

2016 - https://www.facebook.com/events/1099796986742369/  

2017 -
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3
A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_histor
y%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5
C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5
C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsf
eed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2
C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_
source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-
yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY    
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https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
https://www.facebook.com/events/1245976362135214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARTdOo37Hl5-Aa64DYX999r-yoGqsOHVq_Gg51CjUh50ERnSGXFtxMDFCwH0F5JXboY
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Номер і назва завдання: 2.5.4. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, 

створення умов для патріотичного виховання населення 

Назва проекту: 2.5.4.2) Обласний фестиваль національних спільнот «Київщина-сузір’я 

злагоди» 

Цілі проекту: - презентація культурних надбань Київщини, 

- популяризація культури, звичаїв та традицій різних народів,  

- неформальна міжкультурна та міжрелігійна комунікація, 

-  налагодження зв’язків, обмін досвідом, 

- пошук нових можливостей щодо поглиблення співпраці на обласному, 

всеукраїнському та міжнародному рівнях, 

- зміцнення порозуміння і терпимості суспільства, 

- збереження і розвиток етнічної самобутності національних меншин. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Орієнтовно 1 000 учасників фестивалю та 5 000 відвідувачів 

Стислий опис проекту: Київщина – благодатний край, який має одвічну славу духовного та культурного 

осередку України.  

Фестиваль «Київщина-сузір’я злагоди» - це платформа для налагодження культурної 

дипломатії та обміну досвідом. Він передбачає презентацію творчих надбань 

Київщини: виставка українських рушників, вишиванок та одягу, гравюр, гончарних 

виробів за участю майстрів народної творчості, виступи творчих колективів, 

інтерактиви на тему толерантності, взаєморозуміння, майстер-класи, ознайомлення з 

національною кухнею різних народів світу та ін. Висадка «Алеї Єдності» та спільне 

проведення флешмоб стане запорукою гармонізації міжрелігійних та 

міжнаціональних відносин. 

Очікувані результати: -підписано угоди про співпрацю з національно-культурними товариствами, 

міжнародними неурядовими та урядовими організаціями, 

-налагоджено культурну дипломатію та зв’язки з посольствами. 

Ключові заходи проекту: Створення організаційного комітету, 

Розробка сценарію та зйомка відеопривітання до Дня Незалежності від керівництва 

області, представників дипломатичного корпусу, релігійних організацій та церков, 

національно-культурних товариств, 

Підготовка сценарного плану,  

Розподіл локацій та розміщення «Міжнаціонального містечка», 

Підготовка місця для висадки «Алеї Єдності», 

Залучення ЗМІ, 

Організація концертної програми, урочистого відкриття за участі поважних гостей. 

Період здійснення:  з 23 серпня до 24 серпня 2018 

з 23 серпня до 24 серпня 2019 

з 23 серпня до 24 серпня 2020 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

300,0 350,0 400,0 1050,0 

Джерела фінансування: Обласний та місцеві бюджети, інші джерела 

Ключові потенційні 

учасники реалізації проекту: 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), ОТГ, 

сільські, селищні ради, релігійні організації, громадські організації 

національно-культурних товариств, організації, які здійснюють діяльність у 

сфері культури, громадські організації. 
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Технічні завдання Програми 3: Збереження та розвиток територій 
 

Технічні завдання Напряму 3.1. Підвищення рівня  
зайнятості сільського населення 

Номер і назва завдання 
 

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння 
самозайнятості населення . 

Назва проекту: 3.1.1.1) Створення та підтримка сімейних ферм, особистих селянських 
та фермерських господарств, їх об’єднань, особливо таких, які працюють 
в інноваційних напрямах створення ланцюгів доданої вартості. 

Цілі проекту: Підвищення ефективності агровиробництва та сталий розвиток малих 
фермерських та особистих селянських господарств шляхом: 
- організації тепличних господарств з вирощуванняовочевих та зелених 
культур протягом холодного періоду, 
- організації сімейних ферм з виробництва молока високої якості, 
- об’єднання виробників однорідної продукції у сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи з метою забезпечення матеріально-технічними 
ресурсами, організації контролю за якістю, зберігання, реалізації та 
переробки, 
- організації  власних та кооперативних систем 
зберігання, перевезення та переробки 
сільськогосподарської продукції.  
Підтримка надається фермерським господарствам,  які використовують для 
сільгоспвиробництва земельні ділянки до 500 га, особистим селянським 
господарствам, які використовують для сільгоспвиробництва земельні 
ділянки до 2 га, сімейним фермам, які утримують від 5 до 20 корів, та їх 
об’єднанням – сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Фермери, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, особисті селянські 
господарства. 

Стислий опис проекту: - Для організації тепличних господарств: 
- стимулювати будівництво теплиць з мінімальними енергоємністю та 

додатковим техногенним впливом на грунт, у яких використовуються 
крапельне зрошування, гідропоніка, автоматичний контроль за 
використанням ресурсів та інші ресурсозберігаючі системи;  

- створити умови для використання високопродуктивних сортів насіння, 
сучасних технологій вирощування овочевих та зелених культур, розсади. 

- Для організації сімейних ферм з виробництва молока високої якості:  
- створити умови для збільшення кількості корів та надоїв молока на корову 

для досягнення рівня економічної сталості господарств; 
- покращити умови утримання поголів’я; 
- стимулювати придбання обладнання для підвищення показників якості 

молока. 
-  3. Для об’єднання виробників однорідної продукції у сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи: 
- надати комплексну інформаційно-консультаційну, навчальну, методичну та 

організаційну допомогу у створенні та діяльності сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. 

-  4. Для організації  власних та кооперативних систем зберігання, 
перевезення та переробки сільськогосподарської продукції: 

- стимулювати придбання обладнання для зберігання, охолодження, 
транспортування та переробки сільськогосподарської продукції. 

Очікувані результати: - Кількість малих фермерських та особистих селянських господарств, які 
займаються вирощуванням овочевої та зеленої продукції в теплицях. 

- Кількість сімейних ферм, які утримують від 5 до 20 корів. 
- Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які надають 

своїм членам послуги з забезпечення матеріально-технічними ресурсами, 
зберігання, переробки, продажу вирощеної продукції. 

- Кількість членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які 
отримують послуги з забезпечення матеріально-технічними ресурсами, 
зберігання, переробки, продажу вирощеної продукції. 

- Кількість придбаних установок індивідуального доїння. 
- Кількість побудованих/реконструйованих складських приміщень. 
- Кількість придбаних холодильних установок. 
- Кількість придбаного обладнання для експрес лабораторій. 
- Кількість придбаного спеціалізованого (ізотермічного) транспортного 

засобу. 
Кількість придбаного обладнання для переробки сільськогосподарської 
продукції. 
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 Якість молока на сімейних фермах, які отримали обласну підтримку у 
рамках програми. 

Ключові заходи проекту: Для організації тепличних господарств: 
- часткове відшкодування вартості матеріалів систем опалення, освітлення 

та крапельного зрошування для теплиці – 50 %. 
2. Для організації сімейних ферм з виробництва молока високої якості:  
- які утримують від 5 до 20 корів - часткове відшкодування вартості 

установок індивідуального доїння - 50%. 
- які утримують від 10 до 20 корів – часткове відшкодування вартості 

матеріалів для будівництва тваринницьких приміщень, передбачених 
кошторисом на будівництво–50%. 

3. Для об’єднання виробників однорідної продукції у сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи: 
- інформаційно-навчальні заходи та дорадчий супровід – 5% від обсягів 

фінансування підпрограми (ЗУ «Про сільськогосподарську дорадчу 
службу», стаття 8). 

4. Для організації  власних та кооперативних систем зберігання, перевезення 
та переробки сільськогосподарської продукції: 
- часткове відшкодування вартості матеріалів на будівництво та 

устаткування необхідним обладнанням 1м³ складського приміщення – 
50%. 

- відшкодування вартості холодильного устаткування - 100%, 
- відшкодування вартості обладнання для експрес лабораторій – 100%, 
- часткове відшкодування придбання спеціалізованого (ізотермічного) 

транспортного засобу – 50%. 

часткове відшкодування обладнання для переробки сільськогосподарської 
продукції – 50% 

Період здійснення: 2018 -2019 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис грн 

2018 2019 Разом 
10000,0 14500,0 24500,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, інші джерела 
Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент агропромислового комплексу облдержадміністрації, фермерські 
господарства, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, особисті 
селянські господарства  
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Номер і назва завдання: 3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння 
самозайнятості населення 

Назва проекту: 3.1.1.2) Створення та розвиток риборозводного кластеру «Аквакультура 
Київщини» 

Цілі проекту: Відновлення галузі рибництва, підтримка риборозводних сімейних ферм і 
кооперативів, створення нових робочих місць у сільській місцевості, 
імпортозаміщення, збільшення експортного потенціалу. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Обухівський, Кагарлицький і Миронівський райони і м.Ржищів Київської 
області. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

72 тис. осіб. 

Стислий опис проекту: Проект складається із п’яти етапів: 
перший етап – будівництво потужностей з вирощування та інкубації 
кларієвого сома, тілапії; 
другий етап – будівництво потужностей з переробки риби та налагодження 
маркетінгових комунікацій з її реалізації (переробка риби: патрання, 
філетіровка, заморозка, копчення, вяління, виробництво консервів та 
пресервів); 
третій етап – сприяння процесу створення риборозводних сімейних та 
індивідуальних ферм і кооперативів (розробка проектів, будівництво, продаж 
зарибка), професійне навчання їх працівників технологіям вирощування; 
четвертий етап – створення кластеру «Аквакультура Київшини» , до складу 
якого на добровольній основі ввійдуть риборозводні сімейні та індивідуальні 
ферми, кооперативи та приватні підпримці, а також риборозводні ,рибо-
переробні, науково-виробничі, транспортні та торговельні підприємства , що 
дозволить забезпечити обсяг вирощеної риби достатнім як для задоволення 
внутрішніх потреб , так і здійснення експортних поставок. 
п’ятий етап – повний перехід на поновлюванні джерела електроенергії 
(встановлення сонячних панелей). 
Всі п’ять етапів реалізації проекту взаємопов’язані.  Продукція 
виготовлятиметься на високотехнологічному сучасному обладнанні  
європейських та українських виробників. Проектом передбачено 
високотехнологічну переробку риби та рибних продуктів, яка буде мати 
високий рівень екологічної безпеки та передбачатиме безвідходне 
виробництво. 

Очікувані результати: Створення нових робочих місць в кількості не менше 100 чоловік, 
наповнення бюджетів різних рівнів, збільшення експортного потенціалу. 

Ключові заходи проекту: Виготовлення технічної документації на земельні ділянки, укладання 
договорів оренди на земельні ділянки, виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво виробничих потужностей по вирощуванню та 
переробці риби та введення їх в екплуатацію, проведення сертифікації 
виробництва та сертифікації продукції, створення риборозводних сімейних 
та індивідуальних ферм і кооперативів , створення кластеру «Аквакультура 
Київшини», експорт продукції кластеру – риба охолоджена, заморожена та 
напівфабрикати з риби згідно світових стандартів. 

Період здійснення:  2018-2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

5 000,0 12 000,0 4 000,0 21 000,0 

Джерела фінансування: Кошти міжнародних фінансових організацій, власні кошти учасників 
проекту, іноземні та вітчизняні інвестори, державно-приватне партнерство, 
кредитні фінансові ресурси 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент агропромислового розвитку  облдержадміністрації, Всеукраїнське 
об’єднання рибоводів - асоціація «Українська аквакультурна спільнота» 
(підтримка проекту на державному і регіональному рівні); Обухівська , 
Кагарлицька і Миронівська райдержадміністрації та Ржищівська міська рада, 
об’єднані територіальні громади (підтримка проекту на місцевому рівні); 
іноземні та вітчизняні інвестори, кредитні установи, міжнародні фінансові 
організації –фінансування інвестиційних проектів; Національний університет 
біоресурсів і природокористування України,  науково-виробниче 
сільськогосподарське підприємство «БЕСТЕР» - науковий супровід; 
риборозводні фермерські господарства і кооперативи – партнерство.  
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Номер і назва завдання: 3.1.3. Підтримка виробництва органічної продукції та органічної 
продукції та екологічно чистих продуктів 

Назва проекту: 3.1.3.1) Розвиток органічного ягідництва у Київській області. 

Цілі проекту: Збільшення валового виробництва органічної продукції, її асортименту (за 
рахунок введення нових культур, вирощуваних по органічному типу, а також 
їх переробки). 

Підвищення ефективності агровиробництва та сталий розвиток малих 
фермерських та особистих селянських господарств шляхом: 

об’єднання виробників однорідної продукції у сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи з метою забезпечення матеріально-технічними 
ресурсами, організації контролю за якістю зберігання, реалізації та 
переробки (з дотриманням вимог НАССР). 

організації  власних та кооперативних систем зберігання, перевезення та 
переробки сільськогосподарської продукції; 

формування товарної партії продукції. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область (Макарівський район , Бориспільський район) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Слід зазначити, що вирощування ягід має певні ризики, найпершим з яких є 
короткий термін зберігання. А зважаючи на досить капіталовкладення, зведення 
цеху заморозки є необхідним . 

В області відсутня підтримка сільськогосподарських виробників, які вирощують 
продукцію по органічному типу, а також практично відсутні  сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи, які надають послуги з заморозки, сортуванню, 
зберіганню, пакуванню,тощо), а на сам перед, інформаційні. 

У товаровиробників: малих фермерів, особистих селянських господарствах 

відсутня інформація по вимогам до продукції торгових мереж та при її експорті. 

В результаті партії продукції особистих селянських та малих фермерських 
господарств неоднорідні по якості, не мають товарного вигляду і , як наслідок, 

значно звужується ринок збуту та продукція не є конкурентно спроможною. 

Однак навіть за таких несприятливих умов внесок малих фермерських та 
особистих селянських господарств у виробництво ягід у є вагомим . 

Головними завданнями є: 

створити умови для ефективного вирощування ягід, розширити їх 
асортимент);  

створити на базі ФГ Трегубов стаціонарного холодильника з урахуванням;  

усіх необхідних технологічних операцій, які передують подальшій переробці; 

стимулювати придбання обладнання для контролю якості  вирощеної 
продукції та сировини; 

заохочення придбання обладнання для переробки продукції з  максимальною 
автоматизацією усіх процесів; 

надати комплексну інформаційно-консультаційну, навчальну, методичну та 
організаційну допомогу у створенні та діяльності сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; 

стимулювати придбання обладнання для зберігання, охолодження, 
транспортування та переробки сільськогосподарської продукції. 

Очікувані результати: Збільшення асортименту вирощеної продукції.. 

Покращення якості вирощенної продукції за рахунок придбання більш сучасного 
обладнання. 

Переробка та зберігання вирощенної продукції 

Створення нових робочих місць 

Збільшення господарюючих суб’єктів, які створюють продукт з високою доданою 
вартістю. 

Ключові заходи проекту: Організаційна частина: Зустріч представників департаменту агропромислового 
розвитку, Білоцерківського аграрного університету та ФГ Трегубов для 
обговорення питання з написання бізнес-плану. 05.04.2018 

Створення робочої груби з представників департаменту агропромислового 
розвитку, Білоцерківського аграрного університету для написання бізнес-плану 
ФГ Трегубову 12-13.04.2018. Складання бізнес-плану.16-30.04.2018 
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Період здійснення:  2018-2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

5 000,0 3500,0 3500,0 12 000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, районний бюджет, інші джерела 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, сільські/селищні ради, об’єднані територіальні 
громади, партнери 
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Номер і назва завдання: 3.1.4. Підтримка кооперативного руху на селі 

Назва проекту: 3.1.4.1) Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 

Цілі проекту: Підвищення ефективності агровиробництва та сталий розвиток малих 
фермерських та особистих селянських господарств шляхом: 

об’єднання виробників однорідної продукції у сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи з метою забезпечення матеріально-технічними 
ресурсами, організації контролю за якістю, зберігання, реалізації та 
переробки; 

організації  власних та кооперативних систем зберігання, перевезення та 
переробки сільськогосподарської продукції; 

формування товарної партії продукції. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область (Макарівський  район, Ставищенський район, 
Бориспільський район) – 2018 рік 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

7 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

Стислий опис проекту: В області практично не діють сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи, тому продукція особистих селянських та малих фермерських 
господарств не формується в товарні партії, має обмежений ринок збуту і не 
є конкурентоспроможною. 
За оперативними даними Держстату в Київській області станом на 01.01.2018 
налічується 56 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.  
З них діючих – 3 (СОК Добробут-Агро Білоцерківський район, с. Фурси, 
голова – Ткач Алла Андріївна, СОК «Джерельце» Макарівський район, с. 
Наливайківка, голова – Омельченко Сергій Григорович, СОК «Бишів-
Сервісцентр» (працює у формі комунального підприємства) Макарівський 
район, с. Бишів, голова – Швидкий Анатолій Леонідович). 
Однак навіть за таких несприятливих умов внесок малих фермерських та 
особистих селянських господарств у агровиробництво України та області є 
значним. 
Оптимальною моделлю формування товарної партії продукції, створення 
ланцюга доданої вартості є об’єднання малих форм господарювання в 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. 
З метою розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в 
Київській області заплановано у 2018 році створення 3 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) у Макарівському 
районі (молочарського напряму), Сквирському районі (аквакультура), 
Бориспільський район (м’ясного напряму). У 2019 – 4. 
Головними завданнями є: 

створити умови для збільшення кількості корів та надоїв молока на 
корову для досягнення рівня економічної сталості господарств; 

покращити умови утримання поголів’я ВРХ; 
стимулювати придбання обладнання для підвищення показників якості 

молока; 
надати комплексну інформаційно-консультаційну, навчальну, 

методичну та організаційну допомогу у створенні та діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
стимулювати придбання обладнання для зберігання, охолодження, 
транспортування та переробки сільськогосподарської продукції. 

Очікувані результати: Збільшення кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Збільшення кількості особистих селянських та фермерських господарств, які 
утримують від 5 до 20 корів, - на 42%, поголів’я корів в них - на 56% 
Збільшення нових приміщень та покращення умов утримання ВРХ, тому що 
перехід на сучасну енерго- і ресурсозберігаючу технологію, що зменшити 
затрати праці в 1,5-2 рази, знизити собівартість молока на 15-17%. 
Покращення якості молока за рахунок використання установок 
індивідуального доїння, охолодження молока, постійний контроль якості за 
допомогою експрес-лабораторій. 
Збільшення господарюючих суб’єктів, які створюють продукт з високою 
доданою вартістю. 
Підвищення ґатунку якості молока. 
Створення умов для реалізації продукції на регіональному рівні 

Ключові заходи проекту: Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 
придбання:  

холодильного устаткування - 90% вартості одиниці обладнання; 
спеціалізованого (ізотермічного) транспортного засобу – 50% вартості 

одиниці засобу; 
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 обладнання, у тому числі для переробки сільськогосподарської  

продукції  - 50% вартості одиниці обладнання; 
інформаційно-навчальні заходи та консультативний супровід кооперативу та 
його членів 

Період здійснення:  2018 - 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

5 000,0 5 000,0 7 000,0 17 000,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцеві бюджети, партнери 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, сільські/селищні ради, об’єднані територіальні 
громади, партнери 
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Технічні завдання Напряму 3.2. Комплексний розвиток територій  
в інтересах територіальних громад 

 
Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 
Назва проекту: 3.2.3.1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів 

освіти 

Цілі проекту: Поліпшення якості послуг закладами освіти. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1190 тис.осіб 

Стислий опис проекту: Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту 23 закладів 
освіти у  Бородянському, Броварському, Володарському, Києво-
Святошинському, Макарівському,  Переяслав-Хмельницькому, 
Рокитнянському, Сквирському районах , а також  у містах Біла Церква, 
Бровари, Обухів, Бориспіль, Переяслав-Хмельницький, Славутич, Фастів, що 
дозволить  поліпшити якість і доступність надання послуг населенню 
закладами освіти 

Очікувані результати: • поліпшено матеріально-технічну базу закладів освіти; 
• збільшено кількість вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 

загальноосвітніх шкіл 
• знижено витрати на утримання закладів закладів освіти, у першу чергу за 

рахунок впровадження енргозберігаючих заходів; 
• поліпшено умов роботи педперсоналу. 

 
Ключові заходи проекту: • розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, 

реконструкцію та капітальний ремонт закладів освіти; 
• організація здійснення будівництво, реконструкцію та капітальний 

ремонт закладів освіти; 
• організація виконання технічного нагляду за виконанням  робіт; 
• прийом виконаних робіт. 
 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

316658,0 322786,0 339543,0 978987,0 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцеві бюджети, державно-приватне партнерство 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністрації,міськвиконкоми (міст обласного 
значення), об’єднані територіальні громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

Назва проекту: 3.2.3.2) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів 
охорони здоров’я 

Цілі проекту: Поліпшення якості послуг закладами охорони здоров’я. 
Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київька область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

290 тис.осіб 

Стислий опис проекту: Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту 8 закладів 
охорони здоров’я у Бородянському, Васильківському, Володаському у 
районах, а також у місті Фастів, що дозволить  поліпшити якість і доступність 
надання послуг населенню закладами охорони здоров’я 

Очікувані результати: • поліпшено матеріально-технічну базу спортивних закладів охорони 
здоров’я; 

• знижено витрати на утримання закладів закладів охорони здоров’я, у першу 
чергу за рахунок впровадження енргозберігаючих заходів; 

• збільшено об'єм амбулаторної допомоги населенню; 
поліпшено умов роботи медперсоналу. 

Ключові заходи проекту: • розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я; 

• організація здійснення будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт закладів охорони здоров’я; 

• організація виконання технічного нагляду за виконанням  робіт; 
прийом виконаних робіт. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
31687,0 35024,0 401256,0 467967,0 

Джерела фінансування: ДФРР, обласний бюджет, місцеві бюджети, державно-приватне партнерство 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдерадміністрації,міськвиконкоми (міст  обласного 
значення), об’єднані територіальні громади 
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Номер і назва завдання: 3.2.3 Розвиток  інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

Назва проекту: 3.2.3.3) Будівництвота капітальний ремонт доріг та вулиць населених 
пунктів Київської області 

Цілі проекту: Покращення транспортно-експлуатаційних показників дорожнього покриття 
доріг і вулиць у населених пунктах області, поліпшення умов безпеки руху 
автотранспорту, підвищення рівня благоустрою 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Київська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1,3 млн осіб 

Стислий опис проекту: Проведення капітального ремонту дорожнього покриття  доріг і вулиць у 42 
населених пунктах Кивської області , який включає в себе влаштування шару 
основи із щебнево-піщаної суміші, влаштування асфальтного покриття, що 
покращить стан проїжджої частини доріг, яка  перебуває в незадовільному стані та 
створює певні незручності як водіям, так і жителям цих вулиць, які ними 
користуються 

Очікувані результати: • поліпшено благоустроюнаселених пунктів; 
• відновлено пасажирські перевезення між населеними пунктами; 
• полегшено доступність екстренної медичної допомоги; 
• зменшено кількість дорожньо-транспортних подій; 
• поліпшено екологічний стан сільської місцевості. 

Ключові заходи проекту: • розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього 
покриття; 

• організація здійснення капітального ремонту дорожнього покриття 
• організація виконання технічного нагляду за виконанням  робіт; 
прийом виконаних робіт. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
54342,0 58548,0 59600,0 172490,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцеві бюджети 
Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, 
райдерадміністрації,міськвиконкоми (міс обласного значення), ОТГ 
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Номер і назва завдання: 3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження 
нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру  

Назва проекту: 3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної документації регіонального 
рівня – схем планування територій об’єднаних територіальних громад 

Цілі проекту: - Обгрунтування встановлення меж нової адміністративно-територіальної 
одиниці – ОТГ; 
- Визначення напрямків розвитку населених пунктів громади, 
удосконалення планувальної організації територій; 
- Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій 
громади; 
- Вирішення питань екологічної безпеки та санітарного благополуччя 
населення. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Території створених об’єднаних територіальних громад 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення створених об’єднаних територіальних громад 

Стислий опис проекту: Об’єднання територіальних громад змінить межі адміністративно-
територіальних одиниць області. Для забезпечення сталого розвитку 
новоутворених територій громад необхідно розробити містобудівну 
документацію регіонального рівня – Схеми планування територій об’єднаних 
територіальних громад, як інструменту регулювання планування територій, 
рішення якої будуть враховані при складанні програм соціально-
економічного розвитку громад та їх населених пунктів. 

Очікувані результати: - Забезпечено реалізацію державної політики у сфері містобудування на 
відповідній території; 
- Забезпечено завершення формування адміністративно -територіального 
устрою Київської області; 
- Визначено територіальні ресурси для розвитку населених пунктів 
громади; 

Обгрунтовано використання територій для містобудівних потреб і розбудови 
магістральних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. 

Ключові заходи проекту: 1.Виконання інженерно-вишукувальних (топографо -геодезичних) робіт. 
2. Здійснення проектних робіт з розробки Схем планування територій кожної 
новоствореної територіальної громади. 
3. Проведення державної експертизи містобудівної документації. 
4. Затвердження  містобудівної документації регіонального рівня  

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, публічно-приватне партнерство, 
бізнес, міжнародний донор тощо. 

Ключові потенційні учасники 
реалізації проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації, та 
проектні і вишукувальні організації 
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Номер і назва завдання: 3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження 

нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру  

Назва проекту: 3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів, як 
основного виду містобудівної документації на місцевому рівні та 
інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій 
периферійних районів Київської області 

Цілі проекту: Забезпечення генеральними планами населених пунктів області, в першу 
чергу адміністративних центрів новоутворених громад. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Території 70 % населених пунктів області, де не оновлена містобудівна 
документація. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області. 

Стислий опис проекту: Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання 
території населеного пункту. 
Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в 
інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів для складання програм соціально-
економічного, господарського та культурного розвитку населеного пункту 

Очікувані результати: - Обґрунтувано довгострокову стратегію планування та забудови 
населених пунктів; 

- Забезпечено сталий розвиток населених пунктів; 
Визначено території для містобудівних потреб. 

Ключові заходи проекту: 1. Прийняття рішення місцевими радами про розроблення генерального 
плану населеного пункту. 
2. Підготовка вихідних даних і розроблення генерального плану населеного 
пункту. 
3. Розгляд і затвердження місцевими радами генеральних  планів населених 
пунктів. 

4. Підготовка програм соціально-економічного розвитку населених  пунктів. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
3300,0 3300,0 3300,0 9900,0 

Джерела фінансування: Місцеві бюджети, міжнародний донор тощо. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування - фінансування, проектно - вишукувальні 
організації 
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Номер і назва завдання: 3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження 
нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру  

Назва проекту: 3.2.5.3) Створення програмно – технічного  комплексу  геопросторових  
даних містобудівного кадастру. 

Цілі проекту: - Забезпечення впровадження передової автоматизованої системи баз даних 
містобудівного кадастру обласного, регіонального і місцевого (базового) 
рівнів; 
- Вільний доступ до інформації загального користування за допомогою 
сучасних геоінформаційних систем та засобів телекомунікації. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія Київської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Відсутність відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру на 
всіх рівнях не дає можливості забезпечити в повному обсязі ефективне 
управління розвитком території, здійснення моніторингу містобудівної 
діяльності та раціональне використання земельних ресурсів для 
містобудівних потреб. Вирішенням цих питань є впровадження сучасних 
передових геоінформаційних технологій. 

Очікувані результати: - Забезпечено наявність технологічних систем управління розвитком 
територій на регіональному і місцевому рівнях; 
- Забезпечено інформаційну підтримку органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, організацій і громадян;  

Запроваджено ефективну модель залучення інвестицій. 

Ключові заходи проекту: 1. Вивчення складових і обсягів інформаційних ресурсів, що необхідні для 
введення до бази даних містобудівного кадастру. 
2. Узагальнення досвіду технічного і технологічного забезпечення 
регіональних баз містобудівних кадастрів. 

Розроблення передових програмних сервісів для забезпечення ведення  і 
підтримки регіонального містобудівного кадастру. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

800,0 800,0 800,0 2400,0 
Джерела фінансування: Обласний бюджет, міжнародний донор тощо. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту: 

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації та науково-
дослідні і проектно - вишукувальні організації - для реалізації проекту. 
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Технічні завдання Напряму 3.3. Відродження економіки територій північної  
Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 
Номер і назва завдання: 3.3.2. Створення умов для розвитку фермерства 

Назва проекту: 3.3.2.1) Створення центру підтримки фермерства в Іванківському районі 

Цілі проекту: Покращити: умови життя сільського населення на територіях, що постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС за рахунок  залучення його  до 
фермерства і забезпечення необхідної для цього фінансової та матеріально-
технічної підтримки  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Іванківський район Київської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Сільське населення Іванківського району  

Стислий опис проекту: Метою проекту є підтримка розвитку фермерства на територіях, що постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема в Іванківському районі 
шляхом надання суб’єктам підприємницької діяльності необхідної фінансової та 
матеріально-технічної підтримки . 

Очікувані результати: • створено належні умови для розвитку  фермерства в Іванківському районі; 
• збільшено надходження від фермерських господарств до бюджету 

Іванківського району; 
• збільшено кількість населення Іванківського району, залученого фермерства; 
• створено нові робочі місця у  сільських населених пунктах Іванківського району. 

Ключові заходи проекту: • проведення вивчення попиту сільського населення Іванківського району 
щодо зайняття фермерством; 

• створення центру підтримки фермерства в Іванківському районі; 
• налагодження навчання осіб з числа незайнятого сільського населення 

Іванківського району основам фермерства; 
утворення асоціації фермерських господарств і сільгоспкооперативів 
Іванківського району та за її участю обслуговуючих кооперативів,  
споживчих товариств, які здійснюватимуть сервісне обслуговування 
фермерських господарств та переробку виробленої продукції.  
 

Період здійснення:  2018 -2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2018 2019 2020 Разом 
1100,0 3100,0 4200,0 8400,0 

Джерела фінансування: Місцеві бюджети,  державно-приватне партнерство,влані кошти фермерских 
господарств і сільгоспкооперативів, кошти міжнародних фінансових 
організацій. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент агропромилового  розвитку, Іванківська райдерадміністрація, 
об’єднані територіальні громади, Київська обласна асоціації фермерів, 
міжнародні фінансові організації. 
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Номер і назва завдання: 3.3.3. Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу 
Назва проекту: 3.3.3.1.) Створення агротуристичних кластерів Київщини як ланцюгів 

доданої вартості. 
Цілі проекту: - Розробка механізмів створення агро-рекреаційних кластерів як одного з 

механізмів створення умов для  децентралізації . 
- Розробка механізмів створення ланцюгів доданої вартості для агро 
товаровиробників та вже існуючих туристичних підприємств як Київської 
області так і м.Києва. 
- Організація співпраці між агровиробниками та туристичними дестинаціями 
за для створення нових робочих місць. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Іванківський район, Васильківський район, Сквирський район, Макарівський 
район, Яготинський район, Миронівський район, Бориспільський район, 
Переяслав-Хмельницький район. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Київської області 

Стислий опис проекту: Одна з головних причин які заважають розвитку АПК в області є відсутність 
стабільних ринків збуту продукції. 
Проект спрямований  на створення агротуристичних кластерів як 
організаційної платформи ланцюгів доданої вартості з можливістю 
безпосередньої реалізації продукції сільгосп товаровиробникам. Створюються 
технологічні умови коли агровиробництво може бути об’єктом туристичного 
показу де може реалізовуватись продукція власного виробництва. 
Наявність існуючої туристичної дісцинації поряд за агро виробництвом, дає 
можливість створення комплексного туристичного продукту, в якому аграрна 
складова може бути 45-50%. 
Аналіз показує, що біля 70 000 тисяч киян кожного тижня на вихідні  (травень- 
листопад) бажають виїхати «на природу», розраховуючи витрати по 500 грн на 
одну людину в день. 
Але тільки на 7-10 % задовольняють попит, існуючий зараз пов’язаний з цим 
бізнес підприємства тому, що відсутні комплексні пропозиції, а саме 
агротуритичні кластери. 
Створення такого роду міжгалузевих об’єднань має наступні перспективи: 
- Нові робочі місця і окремо нові для села професії ( турагент, туроператор, 
менджер проекту, консультант екскурсовод та інші); 
- Гарантовані ринки збуту агро продукції; 
- Нові форми об’єднання товаровиробників та підприємців що надають 
рекреаційні послуги на селі.  

Очікувані результати: Розробка інноваційних інвестиційних проектів у кожному районі – партнеру 
проекту. 

Ключові заходи проекту: Розробка проекту і подання його на Державний фонд регіонального розвитку 
від ДАПР у квітні 2018 року.  
Створення проектних офісів з представників РДА,ОМС, підприємців за 
профілем кластерів – травень-червень 2018. 
Відбір пілотних на 2018рік районів де вже в цьому році почнеться проект за 
кошти партнерів – червень – липень. 

Період здійснення:  2019 - 2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 
- 4000,0 5000,0 9000,0 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, кошти партерів 
(ДФРР –  60 %, місцеві бюджети і кошти партнерів – 40 %) 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Всеукраїнська 
організація сільських та селищних рад, районні державні адміністрації, 
підприємці які задіяні в агровиробництві та в туристичному бізнесі,сільські 
громади  
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Номер і назва завдання: 3.3.4. Розвиток транскордонного співробітництва. 
Назва проекту: 3.3.4.1) Присвоєння пункту пропуску «Вільча» статусу міжнародного. 
Цілі проекту: Міжнародний статус пункту пропуску «Вільча»  надасть можливість 

розвантаження потоку транзитного транспорту,  крім цього, дасть можливість 
розвитку інфраструктури прилеглих територій, та надасть додаткові 
надходження коштів до бюджету. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Поліський район, Іванівський район, Вишгородський район. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Понад 200 тис. населення. 

Стислий опис проекту: Перенесення міждержавного автомобільного пункту пропуску «Вільча» 
безпосередньо на лінію державного кордону та його належне облаштування, що 
дасть можливість присвоїти пункту пропуску «Вільча» статусу міжнародного. 

Очікувані результати: Поліпшення автомобільного сполучення між Україною та прибалтійськими 
країнами Європейського Союзу та Республікою Білорусь, розвантажить 
транспортний коридор діючого пункту пропуску «Виступовичі», створить 
умови для розвитку інфраструктури прилеглих районів. 

Ключові заходи проекту: Проведення ремонтних робіт під’їзних шляхів до пункту пропуску, збільшення 
смуг руху, створення тимчасових зон сервісного обслуговування в місцях 
накопичення транспортних засобів і забезпечення належних санітарно-
гігієнічних умов. 
Відведення земельної ділянки загальною площею до 2 Га безпосередньо на лінії 
державного кордону. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Проведення будівельно-монтажних робіт. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн 

2018 2019 2020 Разом 
60000,0 60000,0 97000,0 217000,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, міжнародний донор. 
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Державна фіскальна служба України (за згодою), Державна прикордонна 
служба України (за згодою), Державне агентство з питань управління зоною 
відчуження (за згодою), Київська облдержадміністрація. 
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5. Система моніторингу та оцінки результативності виконання Плану 

заходів з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії розвитку Київської 

області на період до 2020 року 

 

Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії розвитку 

Київської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації у 2018–

2020 роках проводиться обласною державною адміністрацією відповідно до 

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» та наказу 

Мінрегіону від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних 

стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації».  

Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації 

регіональної стратегій та Плану заходів здійснюється обласною державною 

адміністрацією на основі звітів відповідальних за виконання технічних завдань 

на проекти регіонального розвитку, визначених Планом заходів.  

Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій та планів заходів включає:  

- підготовку щокварталу звіту про результати реалізації технічних 

завдань на проекти регіонального розвитку, визначених планом заходів, за 

відповідний період;  

- підготовку щороку підсумкового звіту про результати проведення 

моніторингу виконання плану заходів за відповідний період.  

Підсумковий звіт складається на основі даних оперативних звітів та 

порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки 

результативності виконання планів заходів з їх прогнозованим значенням.  

Звіт з оцінки результативності складається на основі даних звіту про 

результати моніторингу і передбачає оцінку досягнення цілей регіональних 

стратегій розвитку шляхом порівняння фактичних значень індикаторів 

(показників) оцінки результативності виконання плану заходів з їх 

прогнозованим значенням у відповідному періоді.  

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.  

Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації 

Плану заходів з реалізації регіональної стратегії подаються обласною 

державною адміністрацією на затвердження обласній раді в установленому 

порядку.  

Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності 

реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації 

подаються обласною державною адміністрацією Мінрегіону України. 
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6. Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів з 

реалізації у 2018–2020 роках Стратегії розвитку Київської області на 

період до 2020 року 

 
Назва індикатора (показника) Одиниця 

виміру 

2016 

рік 

2017  

рік 

Прогноз 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Програма 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки 

Валовий регіональний продукт (у 

фактичних цінах) у розрахунку на 

одну особу 

грн 74216 78424 81864 84003 88142 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції* 

% 

загального 

обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції 

- 1,5** - 1,8 - 

Кількість малих і середніх 

підприємств у розрахунку на 10 тис. 

наявного населення 

одиниць 103 103** 104 104 104 

Наявний дохід у розрахунку на одну 

особу 
грн 38713 54720** 58739 62416 67108 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) у 

розрахунку на одну особу населення 

наростаючим підсумком з початку 

інвестування 

дол. США 870 900 923 951 980 

Щільність автомобільних доріг 

загального користування 

державного та місцевого значення з 

твердим покриттям  

км доріг на 1 

тис.кв.км 

території 

297,5 297,5** 297,5 297,9 297,9 

Кількість розміщених осіб в 

об’єктах колективного розміщення 

області 

тис.осіб 294,8 305,0** 315,0 328,0 340,0 

Програма 2. Висока якість життя людини 
Питома вага утилізованих відходів 

до загальної кількості утворених 

відходів 

% 8,6 9,2** 9,9 10,6 11,7 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення 

тис.тонн 98,2 95,6** 94,2 92,1 90,8 

Питома вага площі природно-

заповідного фонду 

% до 

загальної 

площі 

області 

10,3 10,7** 11,0 11,3 11,7 

Кількість загальноосвітніх  

навчальних закладів з інклюзивною 

формою навчання 

одиниць 157 233 243 248 254 

Забезпеченість населення лікарями 

усіх спеціальностей на 10 тис. 

населення на кінець року 

 

осіб 42,8 43,1** 43,3 43,6 43,8 
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Назва індикатора (показника) Одиниця 

виміру 

2016 

рік 

2017  

рік 

Прогноз 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Програми 3. Збереження та розвиток територій 
Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення (вибуття із 

сільської місцевості на 1 тис. 

наявного сільського населення) 

проміле 7 8,3** 6,6 5 3,2 

Рівень безробіття населення віком 

15-70 років, визначений 

Міжнародною організаціїєю праці 

% 6,8 6,5 6,2 6,1 6,0 

Забезпечення містобудівною 

документацією населених пунктів 

області 

% 88,0 89,8 92,0 92,6 93,1 

 

 

* - статистичний показник розраховується раз на 3 роки; 

** - очікувані показники 

 

______________________________ 
 

 


