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3. Розробник проекту Департамент економічного розвитку і 
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(міст обласного значення), обласні 

організації та територіальні органи 

міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади в області 

6. Термін реалізації проекту 

 

2018 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 
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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області 

на 2018 рік (далі – Програма) визначає пріоритетні напрями, основні цілі, завдання 

та заходи розвитку регіону, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних 

дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для 

втілення в області єдиної державної політики розвитку. 

Законодавчим підґрунтям та методологічною основою для розроблення 

Програми є Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про засади державної регіональної політики”, „Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України”, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року 

№ 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами). 

Програма враховує стратегічні пріоритети розвитку, визначені Державною 

стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385), 

Стратегією сталого розвитку „Україна – 2020” (схвалена Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015), Програмою діяльності Кабінету 

Міністрів України (затверджена постановою Верховної Ради України від 

14 квітня 2016 року № 1099-VIII), Cередньостроковим Планом пріоритетних дій 

Уряду до 2020 року (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 03 квітня 2017 року № 275-р), Стратегією розвитку Київської області на 

період до 2020 року (затверджена рішенням Київської обласної ради від 

04 грудня 2014 року № 856-44-VІ).  

Програма узгоджена з аналітичною доповіддю до Щорічного Послання 

Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє 

становище України в 2017 році”, що визначає національні пріоритети та державні 

інтереси, та з національною доповіддю „Цілі Сталого Розвитку: Україна”, що 

надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку, які були 

затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році.  

Метою Програми є створення умов для динамічного і збалансованого 

розвитку економіки області шляхом забезпечення соціальної та економічної 

єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної 

діяльності, що сприятиме зростанню добробуту населення та подальшим 

перетворенням в усіх сферах суспільного життя. 

Програма містить основні показники економічного та соціального розвитку 

області на 2018 рік, що враховують існуючі тенденції соціально-економічного 

розвитку регіону та прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 

року № 411 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2018-2020 роки”. Вони розраховані на підставі статистичних даних та 

намірів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та 
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виконавчих комітетів міських рад обласного значення, а також 

підприємств, організацій, господарюючих суб’єктів області щодо їх діяльності у 

2018 році. 
Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів 

Програми покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу 
Київської обласної державної адміністрації і Київської обласної ради разом з іншими 
органами виконавчої влади області, територіальними органами міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у співпраці 
з громадянами, юридичними особами та їх об'єднаннями. Зокрема, це стосується 
забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників, що 
реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів 
влади, профспілок та роботодавців. 

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме 
такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в 
область ресурсів, сприятиме громадянській злагоді у регіоні. 

Виконання Програми сприятиме перетворенню економіки області на більш 
конкурентноспроможну за рахунок залучення як прямих іноземних, так і 
внутрішніх інвестицій у перспективні сектори, стимулюванню розвитку 
підприємництва, ефективному використанню природних ресурсів, що у кінцевому 
результаті матиме позитивний вплив на підвищення експортного потенціалу 
місцевих виробників та освоєння нових ринків збуту продукції. 

Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через 
економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання обласних 
цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких 
проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та 
чинних законодавчих і нормативно-правових актів, а також відповідно до Порядку 
розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської 
обласної ради від 23.12.2016 № 214-11-VII (у редакції рішення Київської обласної 
ради від 14.12.2017 № 365-19-VII). Звіти про стан виконання обласних цільових 
програм щокварталу подаються Київській обласній раді відповідальними за їх 
виконання структурними підрозділами облдержадміністрації.  

Організацію виконання заходів Програми здійснює Київська обласна 
державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними 
органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які 
розробили відповідні розділи Програми. 

Для оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів 
облдержадміністрація щокварталу забезпечуватиме проведення моніторингу 
виконання заходів і показників Програми, а після завершення терміну дії – 
підготовку річного звіту про її виконання для звітування територіальній громаді, 
що затверджується обласною радою.  

Програма містить додатки: „Основні показники економічного і соціального 
розвитку Київської області у 2016-2018 роках” (додаток 1), „Прогнозні показники 
економічного і соціального розвитку Київської області у 2018-2020 роках” 
(додаток 2), „Перелік діючих обласних цільових програм, заходи яких планується 
реалізовувати у 2018 році” (додаток 3), „Перелік об`єктів будівництва, які 
передбачається фінансувати у 2018 році” (додаток 4). 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 
Програми затверджуються Київською обласною радою за поданням Київської 
обласної державної адміністрації. 
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І. Аналіз економічного і соціального розвитку області у 2017 році 
 

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, 
виробничого та трудового потенціалу 

 

Протягом 2017 року в області продовжувалася активна робота щодо 

впровадження загальнодержавних реформ, а також вживалися заходи, спрямовані 

на забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу області, 

вирішення проблемних питань та усунення диспропорцій у розвитку 

територіальних одиниць регіону з метою задоволення потреб жителів Київщини 

та підвищення їх добробуту. 

Аналіз соціально-економічної ситуації в області у 2017 році засвідчив про 

збереження позитивних тенденцій розвитку основних галузей (сфер діяльності) 

регіону, що дозволило Київщині утримати лідируючу позицію за основними 

показниками економічного і соціального розвитку. 

Результати соціально-економічного розвитку області у 2017 році 

характеризуються такими показниками: 

- індекс промислового виробництва склав 110,3%; обсяг реалізованої 

промислової продукції підприємств становив 94,3 млрд грн (у 2016 році – 

82,6 млрд гривень); 

- підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 

5765,4 млн грн, індекс будівельної продукції становив 121,8 відсотка; 

- оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації збільшився, у 

порівнянних цінах, на 11,7% і склав майже 55,1 млрд гривень; 

- загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 31.12.2017 

(наростаючим підсумком) збільшився, у порівнянні з початком 2017 року, на  

3,2% і становив 1565,1 млн доларів США; 

- загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами у порівнянні з 

2016 роком зріс на 2,5% і становив 1748,5 млн дол. США. Обсяг імпорту товарів 

збільшився на 15,3% та склав 3403,9 млн доларів США; 

- до місцевих бюджетів області надійшло 13762,4 млн грн доходів, що на 

49,2% більше у порівнянні з 2016 роком; 

- до загального та спеціального фондів державного бюджету від області (з 

урахуванням реверсної дотації) надійшло 52624,3 млн грн, що на 16,8% більше 

порівняно з 2016 роком; 

- на вільні та новостворені робочі місця у 2017 році працевлаштовано 

20,1 тис. незайнятих та безробітних осіб, що на 2,6% більше у порівнянні з 

2016 роком, рівень працевлаштування безробітних склав 34,9% (у 2016 році – 

30,9 відсотка); 

- середньомісячна номінальна заробітна плата склала 7188,0 грн, що на 

37,5% перевищує її розмір за 2016 рік та у 4,1 рази більше рівня прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу; 

- середній розмір трудових пенсій збільшився на 655,1 грн або на 35,5% та 

склав 2501,1 гривень. 

Разом з тим, за рядом показників не вдалося досягти позитивних 

результатів. Через несприятливі погодні умови, що склалися протягом 
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2017 року та істотно вплинули на збиральні роботи і врожайність 

сільськогосподарських культур, зниження виробництва молока внаслідок 

зменшення поголів`я великої рогатої худоби, обсяг виробництва продукції 

сільського господарства, в усіх категоріях господарств, у 2017 році склав 

14526,7 млн грн, що на 6,5% менше (у постійних цінах 2010 року), ніж у 

2016 році. Водночас за обсягом сільськогосподарського виробництва Київщина 

посіла третє місце серед інших регіонів країни.  

За рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році підприємствами та 

організаціями області освоєно 31,0 млрд грн капітальних інвестицій, що у 

порівняних цінах становить 94,1% до 2016 року. Разом з тим, за обсягом 

капітальних інвестицій область посіла 3 місце по Україні. Зниження показника 

обумовлено завершенням у листопаді 2016 року будівництва об’єкту „Укриття” 

на Чорнобильській АЕС, фінансування якого здійснювалось за кошти 

міжнародних фінансових організацій. 

Через зниження попиту на новозбудоване житло у розташованих навколо 

столиці районах та містах, а також збільшення обсягів незавершеного 

будівництва приватного житла у сільській місцевості, обсяги житлового 

будівництва за 2017 рік зменшилися на 11,4% і склали 1825,0 тис.кв.м загальної 

площі житла. Разом з тим, за обсягом житлового будівництва область 

продовжує займати 1 місце серед інших регіонів України. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати, у порівнянні з 

01.01.2017, зросла на 8,3 млн грн. або на 6,8% і станом на 01.01.2018 склала 

129,7 млн грн, у тому числі борг підприємства-банкрута ПАТ "Авіакомпанія 

"Аеросвіт" склав 115,8 млн грн. (89,3% від загальної суми заборгованості).  

Залишається невирішеним питання погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати у приватному акціонерному товаристві "Авіакомпанія 

"Аеросвіт" (Бориспільський район), відносно якого ще у 2015 році порушено 

справу про банкрутство. Забезпечення виплати заборгованої заробітної плати 

залежить виключно від ефективності роботи арбітражного керуючого в межах 

Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом". Для забезпечення зменшення заборгованості із заробітної плати 

у ПрАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт" проведено три наради з представниками 

контролюючих та правоохоронних органів області та ліквідатором підприємства 

щодо пошуку шляхів взаємодії та реального погашення заборгованості із 

заробітної плати відповідно до наявних активів підприємства. 

Крім цього, потребує вирішення питання погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати працівникам підприємств державної форми власності, 

на яких вона становить 5,6 млн грн або 45,2% від суми заборгованості економічно 

активних підприємств Київщини, а саме: ДП "Завод порошкової металургії" у 

м.Бровари (сума боргу – 5,0 млн грн) та ДП "Дослідно-конструкторське бюро 

авіації цивільного призначення" у Києво-Святошинському районі (сума боргу – 

0,6 млн гривень).  

З метою забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

протягом 2017 року направлено 10 звернень до міністерств і відомств щодо 

забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, що 

перебувають у їх підпорядкуванні. Крім цього, проведено 11 засідань тимчасової 
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комісії Київської облдержадміністрації з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, під час яких заслухано 30 керівників суб’єктів 

господарювання, що мали заборгованість із виплати заробітної плати. 

У 2017 році питання погашення заборгованості із виплати заробітної на 

підприємствах, в установах і організаціях області двічі розглядалося на колегії 

облдержадміністрації. За підсумками розгляду видано два доручення голови 

облдержадміністрації, якими передбачені заходи, спрямовані на забезпечення 

контролю за дотриманням норм трудового законодавства. 

У зв’язку з переходом з інших областей (міст) держави платників податків з 

податковим боргом на облік до Головного управління Державної фіскальної служби 

у Київській області, а також у зв’язку з несплатою платниками податків самостійно 

задекларованих грошових зобов’язань по ПДВ, податку на прибуток, земельному 

податку та єдиному податку та виникнення податкового боргу у результаті 

контрольно-перевірочної роботи зі сплати податків, станом на 01 січня 2018 року 

загальна сума податкового боргу (з урахуванням боргу банкрутів) по Київській 

області становила 2178,7 млн грн, що порівняно з початком 2017 року більше на 

279,9 млн грн або на 14,7 відсотка.  

 
1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери  

 

Проведений моніторинг соціально-економічного розвитку області виявив 

ряд проблемних питань, що потребують вирішення шляхом мобілізації спільних 

зусиль центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, а також суб’єктів господарювання області.  

Серед них основними є: 

• у промисловості: неповна завантаженість виробничих потужностей 

промислових підприємств; низька конкурентоспроможність продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, зокрема, внаслідок використання у 

виробничих процесах морально застарілого, технологічно зношеного та 

енергоємного обладнання; висока вартість енергоносіїв, сировини і матеріалів, а 

також значна потреба у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях. 

• в агропромисловому комплексі:  

- недостатньо ефективне використання земель сільськогосподарського 

призначення через недосконалість земельного законодавства і незавершеної 

земельної реформи; 

- недостатність власних коштів у сільгоспвиробників для розвитку (на 

закупівлю високоякісних насіння, добрив, засобів захисту рослин; на 

переоснащення господарств новою ефективною ресурсозберігаючою технікою та 

обладнанням, впровадження сучасних технологій виробництва, організацію 

власної переробки);  

• у сфері енергозбереження та енергоефективності: 

- неефективна структура споживання енергоресурсів, орієнтована на 

надмірне споживання газу; 
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- зношеність котельного та технологічного обладнання, внаслідок 

чого втрати теплової енергії складають близько 12% обсягів виробленої теплової 

енергії;  

• у сфері зовнішньоекономічної діяльності: 

- переважання в структурі експорту сировинних товарів, що мають незначну 

частку доданої вартості; 

- низька конкурентоспроможність окремих видів експортної продукції 

виробничо-технічного призначення та товарів широкого вжитку; 

• у дорожньому господарстві: 

- перенавантаження транспортних артерій області і міста Києва від 

автотранспортних перевізників, які обслуговують приміські та міжміські 

автобусні маршрути загального користування Київщини; 

- недостатнє фінансування нових автомобільних та інших сполучень, що 

не дозволяє повною мірою задіяти транспортний потенціал області; 

- проблеми з відведенням (викупом) земельних ділянок для суспільних 

потреб загальною площею майже 2000 га, які виникли на стадії розробки та 

затвердження проекту будівництва ВКАД, а також самовільне захоплення 

земельних ділянок у 500-метровому коридорі ВКАД та проведення незаконних 

приватних забудов; 

• у сфері соціального захисту:  

- недостатнє фінансування з державного бюджету програми забезпечення 

населення технічними та іншими засобами реабілітації, а також програми щодо 

забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю автомобілями; 

- відсутність фінансування з державного бюджету пільг та гарантій для 

внутрішньо переміщених осіб, відсутність житла, роботи та вільних земельних 

ділянок для будівництва, а також потреба в осучасненні розмірів щомісячної 

адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання; 

• у сфері будівництва:  

- незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості об’єктів, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів, спричиняє зниження рівня надання 

послуг населенню та підвищення соціальної напруги; 

- недостатнє фінансування для забезпечення житлом людей, які належать 

до учасників бойових дій антитерористичної операції, громадян, що перебувають 

на обліку внутрішньо переміщених осіб, спеціалістів агропромислового 

комплексу, медиків, вчителів; 

• у сфері містобудівної діяльності: 

- обмеженість фінансових можливостей місцевих бюджетів для 

прискорення оновлення генеральних планів населених пунктів, особливо 

периферійних районів;  

- відсутність затвердженої схеми планування території Київської області, 

як інструменту державного регулювання, планування та розвитку територій; 

• у сфері житлово-комунального господарства: 

- невідповідність собівартості та ціни на житлово-комунальні послуги, що 

призводить до їх збитковості і гальмує процес залучення управляючих компаній 

до управління багатоповерховими будинками; 
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- обмежені обсяги фінансування з бюджетів усіх рівнів заходів щодо 

реконструкції або повної заміни аварійних і зношених мереж водопостачання та 

водовідведення; 

• у сфері охорони здоров`я:  

- різний ступінь матеріально-технічного забезпечення центрів первинної 

медико-санітарної допомоги, укомплектованості кадрами; 

- висока смертність при ДТП через відсутність своєчасної (в межах доїзду) 

невідкладної медичної допомоги; відсутність консультативно-діагностичних 

центрів; відсутність у системі екстреної медичної допомоги (ЕМД) єдиного 

номера виклику 103 на території області, ускладнена транспортна доступність та 

віддаленість до місць виклику, застарілий автопарк спецмедтранспорту; 

• у сфері культури: недостатній рівень фінансування галузі, 

необхідність проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів 

культури, забезпечення їх сучасним обладнанням та музичними інструментами. 

Ремонту потребує третина закладів культури області;  

• у сфері фізичної культури та спорту: 

- недостатньо розвинена інфраструктура сучасних спортивних споруд за 

місцем проживання, у місцях масового відпочинку, на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів; слаборозвинена мережа центрів фізичного здоров’я 

населення „Спорт для всіх”; 

- застаріла матеріально-технічна база комунальних закладів Київської 

обласної ради фізкультурно-спортивного спрямування; 

• у сфері охорони довкілля: 

- невідповідність санітарним та екологічним вимогам майже всіх звалищ і 

полігонів твердих побутових відходів області; 

- невідповідність сучасним стандартам з охорони навколишнього 

природного середовища більшості існуючих систем транспортування стічних та 

каналізаційних вод, значний рівень їх морального та технічного зносу;  

- неможливість здійснення оперативного та всебічного моніторингу 

довкілля області в цілому існуючою мережею постів спостереження за станом 

атмосферного повітря. 
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ІІ. Цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку 
Київської області у 2018 році 

 

Основною метою Програми є подальше підвищення рівня та якості життя 

населення на основі досягнення динамічного економічного зростання, 

забезпечення ефективного впровадження реформ в основних галузях соціальної 

сфери, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх об’єднаних 

територіальних громад. 

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку у 2018 році 

визначені, виходями з основних стратегічних завдань, передбачених Державною 

стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385), 

Стратегією сталого розвитку „Україна – 2020” (схвалена Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015), Програмою діяльності Кабінету 

Міністрів України (затверджена постановою Верховної Ради України від 

14 квітня 2016 року № 1099-VIII), Cередньостроковим Планом пріоритетних дій 

Уряду до 2020 року (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 03 квітня 2017 року № 275-р), Стратегією розвитку Київської області на 

період до 2020 року (затверджена рішенням Київської обласної ради від 

04 грудня 2014 року № 856-44-VІ).  

Головним завданням місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області на 2018 рік є вжиття заходів щодо 

національно-патріотичного та духовного виховання; забезпечення соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та їх сімей; продовження процесу 

децентралізації, створення нових об’єднаних територіальних громад та підтримка 

існуючих; надання підтримки реалізації енергоефективних проектів; підвищення 

інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Київської області, 

створення нових робочих місць; розвитку дорожньої інфраструктури; подальшого 

реформування сфери охорони здоров'я та забезпечення безпеки життя населення 

області; підтримки розвитку галузей освіти, культури, спорту і фізичної культури; 

охорони навколишнього природного середовища та впровадження нових 

стандартів поводження з твердими побутовими відходами. 
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ІІІ. Основні напрями та шляхи розв`язання головних проблем соціально-
економічного та культурного розвитку Київської області у 2018 році 

 
3.1. Фінансові ресурси 

 
3.1.1. Джерела формування та фінансування заходів 

 

В області продовжується робота у напрямі мобілізації надходжень до 

бюджетів усіх рівнів. У 2017 році доходи зведеного бюджету склали  

66386,7 млн грн, що на 12097,3 млн грн або на 22,3% більше, ніж у 2016 році. 

Надходження доходів до державного бюджету за 2017 рік від області 

становили у сумі 52624,3 млн грн, що на 7558,8 млн грн або на 16,8% більше, ніж 

у 2016 році, у тому числі Головним управлінням Державної фіскальної служби у 

Київській області забезпечені надходження у сумі 8528,1 млн грн, Київською 

митницею ДФС – 42757,7 млн. грн., іншими органами –  

955,7 млн грн та реверсна дотація – 382,8 млн гривень. 

Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів склали 

13762,4 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на  

4538,5 млн грн або на 49,2% більше, ніж у 2016 році.  

 

Динаміка надходжень до бюджетів усіх рівнів області, млн грн. 

 

 
 

 

Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок та збір на 

доходи фізичних осіб, питома вага якого у доходах загального фонду місцевих 

бюджетів становить 58,8 відсотка. Надходження цього податку по області 

порівняно з 2016 роком збільшились на 1686,3 млн грн або на 37,4% і склали 

6196,5 млн грн (108,3% до уточненого плану на рік). 

Земельного податку та орендної плати за землю надійшло 1197,8 млн грн 

(11,4% у загальній сумі надходжень до загального фонду), що на 185,6 млн грн або 

на 18,3% більше, ніж у 2016 році, і становить 108,8% до планових показників на 

рік.  
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Надходження єдиного податку склали 1337,2 млн грн (111,6% до 

плану на рік). Порівняно з 2016 роком надходження цього податку збільшились 

на 384,2 млн грн або на 40,3 відсотка.  

З метою поліпшення ситуації з виконання місцевих бюджетів, вишукування 

додаткових ресурсів для їх наповнення вживаються відповідні заходи, зокрема 

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 04.01.2017 № 2-1 щодо 

впровадження загальнодержавних реформ у Київській області. На виконання 

цього розпорядження продовжується подальша реалізація державної політики 

стосовно фінансової децентралізації місцевих бюджетів області. 

 

Відповідно до пріоритетних завдань, зазначених у Щорічному Посланні 

Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє 

становище України в 2017 році”, у розвитку сфери фінансових ресурсів в області 

визначено: 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи. Здійснення 

подальших кроків в напрямі проведення реформи місцевого самоврядування, 

децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня 

самостійності органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом посилення 

стимулюючої функції податкової системи, поліпшення фінансового стану 

підприємств, підвищення конкурентоспроможності виробництва, проведення 

раціональної та результативної податково-бюджетної політики, залучення 

додаткових ресурсів для наповнення  місцевих бюджетів, дотримання жорсткої 

фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, 

виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному 

обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та 

оплату енергоносіїв бюджетних установ; 

▪ запровадження заходів щодо посилення контролю щодо 

результативності впровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих 

бюджетів, які передбачають:  

- здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними 

розпорядниками бюджетних коштів, а саме: моніторинг в частині управління 

бюджетними програмами в ході їх реалізації; аналіз результативних показників 

бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів для 

визначення ефективності та результативності бюджетних програм шляхом 

встановлення взаємозв’язку між досягнутими результатами та використаним 

обсягом бюджетних коштів; контроль за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів. 

- подання головними розпорядниками бюджетних коштів до місцевих 

фінансових органів узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних 

програм для прийняття рішень про внесення змін до бюджетних призначень; 
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▪ впровадження реформи щодо розподілу коштів бюджету 

розвитку обласного бюджету шляхом спрямування коштів бюджету розвитку 

обласного бюджету бюджетам районів, міст, сіл, селищ та ОТГ шляхом надання 

субвенції за розробленим алгоритмом; 

▪ оптимізація мережі та чисельності працівників бюджетних установ, 

які утримуються за кошти місцевих бюджетів області у межах затверджених 

асигнувань на оплату праці; 

▪ забезпечення дієвої роботи тимчасової комісій з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат та територіальної комісії з узгодження обсягу 

заборгованості з різниці в тарифах; 

▪ недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості 

по захищених статтях видатків у бюджетній сфері; 

▪ вжиття заходів щодо погашення дебіторської та кредиторської 

заборгованості та не утворення відповідної простроченої заборгованості; 

▪ інвентаризація програм, затверджених місцевими радами, та 

визначення їх пріоритетності щодо фінансування; 

▪ забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів 

місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, 

насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань 

відповідного головного розпорядника; 

▪ забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, 

посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів та запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та 

майна. 

 

Очікувані результати 

- збільшення надходжень доходів до зведеного бюджету від області на 

5178,1 млн грн або на 7,8%, у 2018 році вони складуть 71564,8 млн гривень; 

- зростання на 4670,0 млн грн або на 8,9% надходжень до державного 

бюджету від області, загальна сума яких становитиме 57294,3 млн грн, у тому 

числі від Головного управління Державної фіскальної служби у Київській 

області – 9022,7 млн. грн, Київської митниці ДФС – 46741,4 млн грн та інших 

органів – 1200,0 млн. грн. та реверсна дотація – 600,2 млн. гривень. 

- досягнення обсягу доходів загального та спеціального фондів місцевих 

бюджетів на 2018 рік передбачається у сумі 14270,5 млн грн, що, у порівнянні з 

показником 2017 року, більше на 508,1 млн грн або на 3,7 відсотка. 
 

3.1.2. Фінансовий стан суб’єктів господарювання 

 

Нестабільний фінансовий стан значної кількості суб’єктів господарювання 

негативно позначився на економіці Київської області. За даними Головного 

управління Державної фіскальної служби в Київській області, загальна кількість 

прибуткових підприємств загалом по регіону в 2017 році становила 49,2 тис. 

одиниць, їх питома вага склала 32,4% від загальної кількості суб’єктів 

господарювання, у 2016 році – 44,0 відсотки.  
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Питома вага прибуткових підприємств, % 

 
 

Головні цілі на 2018 рік 

Створення сприятливих умов для виходу МСП на нові ринки, полегшення 

доступу до фінансово-кредитних ресурсів. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ створення електронної бази товарів, що виробляються суб’єктами 

підприємництва області; 

▪ стимулювання збільшення виробництва вітчизняних переробних 

підприємств; 

▪ прискорення реалізації інвестиційних проектів МСП; 

▪ сприяння нарощуванню замовлень у вітчизняних підприємств; 

▪ вивчення попиту на продукцію, що випускається, з метою розширення 

ринку для МСП;  

▪ сприяння в одержанні коротко- та довгострокових кредитів МСП. 

 

Очікувані показники 

- покращення фінансового результату суб’єктів підприємництва області до 

оподаткування; 

- кількість прибуткових підприємств загалом по регіону в 2018 році 

становитиме 50,1 тис. одиниць; 

- збільшення питомої ваги прибуткових підприємств області на 1,6 відсотка.  

 
3.2. Ринкові перетворення 

 
3.2.1. Розвиток підприємництва  

 

У 2017 році реалізація державної політики у сфері розвитку підприємництва 

спрямовувалася на створення сприятливого бізнес-клімату. Очікується, що 

кількість малих і середніх підприємств (без урахування зміни підприємствами 

основного виду економічної діяльності) у 2017 році становитиме 17974 одиниці (у 

2016 році – 17796 одиниць). Цей же показник у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення залишиться на рівні 2016 року і складе 103 одиниці. 

Збільшиться кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах 

на 2561 особу або на 1,1% і складе 228,6 тис. осіб. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і середніх 

підприємствах у 2017 році досягне 248,9 млрд грн і, у порівнянні з 2016 роком, 

зросте на 27,3 млрд грн (на 12,3 відсотка). Частка малих і середніх підприємств у 
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загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) збільшиться з 57,1% (у 

2016 році) до 58,3 відсотка. 

Cтаном на 01.01.2018 кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців 

становила 93,3 тис. осіб, що на 5,2% менше, у порівнянні з їх кількістю на відповідну 

дату 2017 року. 

Загальна сума податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності 

малого і середнього підприємництва у 2017 році склала 12797,3 млн грн, що на 

2761,1 млн грн або на 21,5% більше, ніж у 2016 році. Частка податкових надходжень 

до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва в цілому 

по області становила 71,4% проти 66,6% у 2016 році. 

 

Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого 

та середнього підприємництва Київської області, млн грн 

 
 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Налагодження ефективного діалогу бізнесу та влади, покращення 

регуляторного середовища, розбудова ефективної інфраструктури підтримки 

підприємництва, збільшення соціальної ролі підприємництва. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ затвердження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 

Київської області до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації; 

▪ ведення реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної форми 

власності, що пропонуються до відчуження або передачі в оренду суб’єктам 

підприємницької діяльності; 

▪ проведення тематичних семінарів, нарад, „круглих столів” для 

адміністраторів щодо удосконалення діяльності центрів надання 

адміністративних послуг; 

▪ проведення засідань координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при Київській облдержадміністрації та регіональної ради 

підприємців у Київській області; 

▪ проведення навчальних семінарів, тематичних зустрічей для 

розробників проектів регуляторних актів з питань реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 

▪ виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, 

здійснення перегляду регуляторних актів, ведення реєстру регуляторних актів; 

▪ реалізація Дорожньої карти розвитку малого та середнього 

підприємництва для учасників антитерористичної операції в місті Ірпінь та 

Приірпінні „Акселератор бізнесу 4.5.0.”. 
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Очікувані показники 

- зростання кількості малих і середніх підприємств на 0,5%, у 2018 році 

вона становитиме 18061 одиниця; 

- кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 

збільшиться на 1,0% та складе 104 одиниці; 

- збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 0,3%, 

вона складе 93,6 тис. осіб; 

- збільшення кількості найманих працівників на малих і середніх 

підприємствах на 845 осіб, вона становитиме 229,5 тис. осіб; 

- збільшення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і 

середніх підприємствах на 9,4%, він досягне 272,4 млрд грн; 

- зростання частки малих і середніх підприємств у загальному обсязі 

реалізованої продукції (товарів, послуг) до 59,6% (у 2017 році – 58,3%); 

- збільшення загальної суми податкових надходжень до бюджетів усіх 

рівнів від діяльності малого і середнього підприємництва до 14689,8 млн. грн. (на 

14,8%); 

- частка податкових надходжень від діяльності малого і середнього 

підприємництва до бюджетів усіх рівнів у 2018 році збільшиться та складатиме 

72,8 відсотка. 

 
3.2.2. Формування конкурентного середовища 

 

Формування конкурентного середовища на регіональних ринках сприяє 

забезпеченню зростання ділової активності суб'єктів ринку, створенню умов для 

вільного вибору, посиленню інтеграції в малому та середньому бізнесі, 

підвищенню якості товарів. Тому важливим напрямом роботи в області 

залишається розвиток та оптимізація інфраструктури споживчого ринку, здатної в 

умовах децентралізації забезпечувати рівень обслуговування населення 

відповідно до його потреб.  

Споживчий ринок області у 2017 році характеризувався високим рівнем 

насиченості товарів продовольчої і непродовольчої групи з переважанням 

продукції вітчизняних товаровиробників, широким спектром різноманітних 

послуг для населення, подальшим розвитком мережі об’єктів торгівлі та сфери 

послуг. Стабільна ситуація на споживчому ринку позитивно вплинула на 

формування регіонального товарного ринку та загального економічного 

потенціалу області, сприяла розвитку бізнесу та створенню нових робочих місць 

для працевлаштування населення. 

Позитивна динаміка нарощування обороту роздрібної торгівлі, до якого 

включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є 

роздрібна торгівля, зберігалася щомісячно протягом 2017 року. 

Торговельне обслуговування населення у звітному періоді здійснювали 10,5 

тис. роздрібних підприємств та майже 4,0 тис. закладів дрібнороздрібної торгівлі, 

торговельна площа яких складає 913,4 тис.кв. метрів.  
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Важливим сегментом споживчого ринку, здатним забезпечити населення 

широким асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів за доступними 

цінами, залишалися 107 об`єктів ринкового господарства, частка  обороту яких у 

структурі загального товарообороту становила понад 18 відсотків. 

За підсумками 2017 року оборот роздрібної торгівлі становив майже 

55,1 млрд грн, що на 11,7% більше у порівнянні з 2016 роком. 

 

Головні цілі на 2018  рік 

Подальший розвиток сучасної збалансованої інфраструктури споживчого 

ринку з пріоритетним орієнтиром на сільського споживача, формування мереж 

сучасних торговельних підприємств, адаптованих до європейських та світових 

стандартів. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої 

на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення; 

▪ сприяння впровадженню нових технологій в організації торговельного 

процесу на основі використання прогресивних форм обслуговування та сучасного 

устаткування; 

▪ сприяння зростанню частки продукції, яка виробляється місцевими 

товаровиробниками на регіональному ринку, та підвищення її 

конкурентоспроможності; 

▪ залучення суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі до участі 

в ярмарково-виставкових заходах; 

▪ формування ефективної мережі підприємств торгівлі та побуту з 

пріоритетним орієнтиром на сільського споживача; 

▪ створення сприятливих умов для розвитку підприємств вітчизняних  

торговельних мереж, супер- та гіпермаркетів, торговельних центрів із 

застосуванням новітніх технологій в організації торговельного процесу, 

використання сучасного обладнання, якісного обслуговування споживачів; 

▪ здійснення заходів щодо розширення мережі об’єктів ресторанного 

господарства, удосконалення їх  діяльності та поступової трансформації ринків у 

сучасні торговельно-сервісні комплекси; 

▪ підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та 

безпечних для життя і здоров’я товарів. 

 

Очікувані результати 

- досягнення обсягу роздрібного товарообороту у розмірі 62720,0 млрд грн, 

що, у порівняних цінах, на 3,5% більше показника 2017 року. 

- підтримка збалансованості продовольчого ринку та попередження 

виникнення ажіотажних проявів; 

- наповнення споживчого ринку якісними вітчизняними товарами за 

доступними цінами; 

- забезпечення доступності споживчих товарів для населення сільської 

місцевості, зменшення економічних диспропорцій розвитку у сфері споживчого 

ринку між містами і районами області; 



 20 

- просування товарів місцевих виробників на ринках області й України, 

- демонстрація досягнень та потенційних можливостей суб’єктів 

господарювання. 
 

3.2.3. Регулювання роздрібних цін 
 

Регулювання роздрібних цін на товари здійснювалося відповідно до 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації, прийнятих на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 „Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)”. 

З метою приведення нормативно-правових актів облдержадміністрації  у 

відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року 

№ 394 „Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 1996 р. № 1548 та  визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України”, головою облдержадміністрації видано 

розпорядження від 03.07.2017 № 348 „Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких розпоряджень голови та виконуючого обов’язки голови 

Київської обласної державної адміністрації”, відповідно до якого втратили 

чинність  регуляторні акти з регулювання цін на основні продовольчі товари  та 

тарифів на окремі види послуг. Зокрема, скасовано регулювання цін на дитяче 

харчування та основні продовольчі товари (хліб, борошно, крупи, цукор, 

яловичину, свинину, м'ясо птиці, молоко та молокопродукти , масло вершкове та 

інші продукти харчування).  

Наразі державне регулювання цін на території області здійснюється  на  

продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також вугілля, дрова та 

газ скраплений, що реалізуються населенню області для побутових потреб. 

Відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-IV „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 

облдержадміністрацією в звітному періоді проведені періодичні відстеження 

результативності регуляторних актів – розпорядження голови Київської обласної 

державної адміністрації від 13.12.2004 №905 „Про цін на газ скраплений” та 

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 12.09.2012 

№ 404 „Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на 

продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах”. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Реалізація державної цінової політики, спрямованої на забезпечення  

стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області, усунення надмірного 

втручання державних органів в економічні процеси та розвиток конкуренції на 

ринку  виробництва  споживчих товарів. 
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Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

- проводити заходи з відстеження результативності прийнятих 

облдержадміністрацією регуляторних актів з питань регулювання роздрібних цін 

відповідно до затвердженого плану; 

- проводити моніторинг роздрібних цін на основні продовольчі товари 

та  аналізувати цінову ситуацію на продовольчому ринку області; 

- сприяти створенню цінового конкурентного середовища на 

споживчому ринку; 

- проведення ярмаркових заходів із залученням місцевих 

товаровиробників. 

 

Очікувані результати 

- проведення виваженої цінової політики сприятиме розвитку ринкових 

відносин. 

 
3.2.4. Розвиток ринкової інфраструктури 

 

Протягом 2017 року кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва збільшилась на 2,3% і становить 218 одиниць, у тому числі 

10 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, 1 технопарк, 4 індустріальні парки, 

10 лізингових центрів, 64 небанківські фінансово-кредитні установи, 11 фондів 

підтримки підприємництва, 8 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній та 107 

інформаційно-консультативних установ. 

Функціонує 43 центри надання адміністративних послуг, через які 

173 адміністраторами надано понад 500 тис. послуг, що на 22,7 % більше ніж у 

2016 році. 
 

Динаміка кількості ЦНАПів у Київській області та видів послуг,  

що надаються через центри 
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Головні цілі на 2018 рік 

Полегшення доступу до ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та 

якості надання адміністративних послуг. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ проведення тематичних семінарів, нарад, „круглих столів” для 

адміністраторів щодо удосконалення діяльності центрів надання 

адміністративних послуг; 

▪ здійснення моніторингу функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, надання адміністративних послуг в електронній формі; 

▪ створення нових об’єктів інфраструктури, ведення реєстру об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва; 

▪ реалізація Дорожньої карти розвитку малого та середнього 

підприємництва для учасників антитерористичної операції в місті Ірпінь та 

Приірпінні „Акселератор бізнесу 4.5.0.”. 

 

Очікувані показники 

- кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва 

нараховуватиме 226 одиниць (10 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, 1 технопарк, 

4 індустріальні парки, 10 лізингових центрів, 67 небанківських фінансово-

кредитних установ, 13 фондів підтримки підприємництва, 8 інвестиційно-

інноваційних фондів і компаній, 110 інформаційно-консультативних установ), що 

на 3,2% перевищить показник 2017 року; 

- збільшення у 2018 році кількості центрів надання адміністративних послуг 

(від 43 до 51) та видів послуг, що надаються через центри (від 21-180 до 80-200); 

- запровадження надання в електронній формі 2-3 адміністративних послуг, 

суб’єктами надання яких є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування. 

 
3.3. Механізми регулювання 

 
3.3.1. Інвестиційна діяльність 

 

В області продовжують вживатися заходи щодо спрямування значних 

коштів вітчизняних та іноземних інвесторів на реконструкцію і технічне 

переоснащення виробничих потужностей підприємств з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності, на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт 

об’єктів виробничої, соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури, а 

також на впровадження енергоефективних інвестиційних проектів. 

З метою створення сприятливих економічних умов для збільшення 

надходження іноземних інвестицій в економіку регіону, формування позитивного 

іміджу та інвестиційної привабливості області реалізуються заходи Програми 

залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 

2016-2018 роки (затверджена рішенням обласної ради від 07.06.2016 № 141-05-VII). 

Для обговорення шляхів активізації інвестиційної діяльності, запровадження 

дієвих механізмів залучення інвестицій та підтримки експорту, налагодження 

ефективного діалогу з представниками районів та міст області, визначення 
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пріоритетів напрямів співпраці на 2017 рік відбувся семінар „Економічний 

розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення 

експортного потенціалу”.  

У Київській облдержадміністрації проведено засідання круглого столу на 

тему: „Залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, у тому 

числі за ЕСКО-механізмом у бюджетній сфері Київської області” за участю 

представників міжнародних фінансових установ, банків, приватних інвесторів та 

ЕСКО-компаній, на якій обговорено питання ефективності залучення ЕСКО-

компаній у сфері енергозаощадження. 

З метою налагодження співпраці, обговорення питання інвестування 

пріоритетних проектів в області проведено зустріч з представниками інвестиційних 

компаній Китайської Народної Республіки. Для налагодження контакту бізнесу та 

представників органів місцевого самоврядування з інвесторами з арабських країн, 

залучення значних інвестицій для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів 

відбувся Перший Інвестиційний Форум за підтримки Українсько-Арабської Ділової 

Ради у м.Тетіїв.  

Для покращення інвестиційного клімату, підвищення показників соціально-

економічного розвитку, об’єднання ідей підприємців та експертів з можливостями, 

знаннями і досвідом інвесторів задля успішної реалізації інноваційних технологій та 

перспективних інвестиційних проектів відбувся Перший Інвестиційний Форум 

„Фастівщина: погляд у перспективу” у м.Фастів. 

У м. Біла Церква проведено бізнес-платформу „Біла Церква Інвестиційна”,  

організатором якої виступила „Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви”, на 

якій було продемонстровано економічний потенціал міста та обговорено пропозиції 

щодо покращення інвестиційного клімату в регіоні.  

У 2017 році завдяки проведеній роботі до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків України включено індустріальний парк „Фастіндастрі” у 

м.Фастів та індустріальний парк „Київщина” у с.Нові Петрівці Вишгородського 

району.  

 У Київській облдержадміністрації створена та функціонує „гаряча лінія” з 

питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню 

підприємств при Київській обласній державній адміністрації. 

У 2017 році підприємствами та організаціями області з метою введення у дію 

нових та модернізації діючих виробничих потужностей підприємств, збільшення 

виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 31,0 млрд грн капітальних інвестицій, що у 

порівняних цінах на 5,9% менше, ніж у 2016 році. Зниження показника обумовлено 

завершенням у листопаді 2016 року будівництва об’єкту „Укриття” на 

Чорнобильській АЕС, фінансування якого здійснювалось за кошти міжнародних 

фінансових організацій. 
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Обсяг капітальних інвестиції за рахунок усіх джерел фінансування, 

млрд грн 

 

 
 

Капiтальнi iнвестицiї на одну особу склали майже 18,0 тис. гривень. 

У 2017 році у структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування 

найбільшу частку становитили власні кошти підприємств та організацій майже 

17,0 млрд грн (54,7% від загального обсягу капітальних інвестицій). Кошти 

іноземних інвесторів склали майже 4,0 млрд грн (12,8%), кошти населення на 

індивідуальне житлове будівництво – 4,5 млрд грн (14,5%), банківські кредити – 

570,9 млн грн (1,8%), бюджетні кошти – 1171,8 млн грн (3,8%), інші кошти – 

майже 3,9 млрд грн (12,4 відсотка). 

Завдяки проведеній роботі у напрямку залучення потенційних іноземних 

інвесторів до реалізації інвестиційних проектів обсяги прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області з початку 

інвестування, станом на 31 грудня 2017 року склали 1565,1 млн дол. США (у 

розрахунку на одну особу населення – 900,2 дол. США), що на 3,2% більше, ніж на 

початок 2017 року. 

Основні обсяги іноземних інвестиції надійшли в область з 62 країн світу, а 

найбільше (85,7% від їх загального обсягу) їх отримано з Нідерландів, Кіпру, 

Німеччини, Польщі, Великої Британії та Вiрґiнських Островів (Брит). 

Найбільша частка прямих іноземних інвестицій в економіку області 

припадала на Броварський, Києво-Святошинський, Бориспільський, 

Вишгородський райони та міста Бровари, Обухів, Бориспіль. 

Протягом 2017 року в області завершено реалізацію 7 інвестиційних 

проектів: 

- будівництво четвертої черги логістичного комплексу компанії FM Logistic 

ТОВ „ФМ СЕ Десна” у Бориспільському районі, створено 200 робочих місць; 

- будівництво комплексу з вирощування та відгодівлі свиней, виробництва 

та переробки м’яса ТОВ МПЗ “Баварія” у Білоцерківському районі, створено 300 

робочих місць;  

- введення в експлуатацію найбільшої сонячної електростанції в області 

компанією UDP Renewables у смт Велика Димерка Броварського району, 

запущення першої черги Димерської СЕС з потужністю 6МВт;  

- будівництво заводу з виробництва ліній розливу мінеральних вод та 

прохолодних напоїв ТОВ “Завод пакувального обладнання “Термо-Пак” у м.Біла 

Церква, створено 100 робочих місць; 
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- введення в експлуатацію заводу з виробництва професійного штучного 

спортивного газону ТОВ “Федерація футболу України Продакшн” у 

Бориспільському районі, створено 50 робочих місць; 

- будівництво цеху з виготовлення м’ясних напівфабрикатів ВКФ 

„Укрпромпостач-95” у с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району, створено 

18 робочих місць; 

- введення в експлуатацію цеху з виробництва перово-пухових виробів ПП 

„Ярослав” у Богуславському районі, створено 45 робочих місць. 
 

Визначальним напрямом інвестиційної політики держави, як зазначено у 

Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України „Про 

внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році”, є реалізація національних 

інтересів щодо стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій в 

економіку України, активізація азійського напряму інвестиційного 

співробітництва, удосконалення правових умов для залучення нових інвестицій в 

інфраструктурні проекти. 

Практичними кроками у реалізації зазначених цілей є посилення взаємодії 

та активізації роботи Національної інвестиційної ради та Офісу із залучення та 

підтримки інвестицій на основі розширення комунікацій на регіональному та 

загальнодержавному рівнях, створення спільно з представниками бізнесу бази 

загальнодержавних інфраструктурних проектів для пріоритетного їх 

фінансування за участю іноземних інвесторів, внесення змін до законодавчих 

актів , що регулюють інвестиційну діяльність. 

Відповідно до вказаних завдань у сфері інвестиційної діяльності в області 

визначено: 

 

Головні цілі на 2018 рік 

 Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної 

привабливості, маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу регіону; 

створення відповідних умов для поліпшення інвестиційного клімату та рівня 

інвестиційної привабливості, відновлення інвестиційної активності суб’єктів 

господарювання; підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення 

капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають 

впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, що 

дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки області у цілому, так 

і окремих її пріоритетних галузей. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ продовження реалізації заходів Програми залучення інвестицій та 

поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2016-2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 141-05-VII; 

▪ постійне оновлення реєстру інвестиційних пропозицій (проектів), 

вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень Київської 

області з метою максимального задоволення потреб інвесторів в одержанні 

оперативної, достовірної і актуальної інформації щодо інвестиційної 

привабливості Київщини, існуючих можливостей та переваг для потенційних 
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інвесторів, які передбачають впроваджувати свої інвестиційні 

проекти у Київській області; 

▪ підготовка інвестиційних проектів та пропозицій; 

▪ проведення інвестиційного форуму Київської області, з метою 

презентації інвестиційного потенціалу; 

▪ продовження роботи щодо сприяння створення в області індустріальних 

парків та розширення інфраструктури діючого для розвитку високотехнологічних 

виробництв; 

▪ розроблення Інвестиційного паспорта Київської області, каталогу 

інвестиційних проектів та пропозицій у розрізі міст і районів регіону; 

▪ продовження роботи щодо оновлення бази інвестиційних пропозицій 

відповідно до форм, передбачених Офісом із залучення та підтримки інвестицій 

„UkraineInvest” для пріоритетного фінансування із залученням іноземних 

інвесторів; 

▪ cпівпраця з міжнародними фінансовими організаціями – Європейським 

інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку з 

метою реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших 

інвестиційних проектів у секторах транспорту,  житлового  будівництва та 

енергетики; 

▪ удосконалення системи моніторингу реалізації інвестиційних проектів з 

метою визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, 

які гальмують їх впровадження; 

▪ подальша реалізація інвестиційних проектів, що знаходяться на стадії 

впровадження, що дасть змогу створити нові робочі місця: 

- компанія „Столичний комфорт”, Україна (с. Софіївська Борщагівка, Києво-

Святошинський район) – продовження розбудови оптового ринку 

сільськогосподарської продукції „Столичний” (170 млн дол. США, до 

5000 робочих місць); 

- ТОВ „Град Кия” (Обухівський район) – „Парк Київська Русь” – 

продовження розбудови центру культури та історії Київської Русі 

(400 млн дол. США, 1700 робочих місць); 

- ТОВ „Агростар-Україна” (м.Бориспіль) - будівництво складського 

розподільчого цеху агрохолдингу (2,3 млн дол. США., 138 робочих місць); 

- ТОВ „Білоцерківський молочний комбінат” (Білоцерківський район)  

будівництво заводу дитячого харчування (21 млн дол. США, 200 робочих місць); 

- ТОВ „Грейн процесінг” (Білоцерківський район) будівництво заводу з 

глибокої переробки пшениці (89,9 млн євро, 200 робочих місць) 

- ТОВ “Перший столичний хлібозавод” (Вишгородський район) – 

будівництво кондитерського цеху (1,5 млн євро, до 200 робочих місць); 

- ТОВ „Завод м’якої упаковки” (Васильківський район, с.Рословичі) – 

будівництво заводу з виробництва м’якої упаковки (створення до 300 робочих 

місць); 

-  ПП “Комфорт меблі” (Білоцерківський район, с.Пилипча) – будівництво 

комплексу з обробки деревини та виготовлення меблів (створення 300 робочих 

місць) 
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- ТОВ МПЗ “Баварія” (Білоцерківський район, с.Фурси) – 

будівництво комбікормового заводу, елеватору (планується створення 300 

робочих місць). 

 

Очікувані результати: 

- освоєння за рахунок усіх джерел фінансування 33,2 млрд грн капітальних 

інвестицій, індекс капітальних інвестицій (у порівнянних цінах) передбачається 

на рівні 101,4%; 

- збільшення обсягу капітальних інвестицій на одну особу до 19,3 тис. грн;  

- частка підприємств та організацій у загальних обсягах капітальних 

інвестицій становитиме 56,1%, коштів іноземних інвесторів – 12,2%, коштів 

населення на індивідуальне житлове будівництво – 13,8%, банківських кредитів – 

1,8%, бюджетних коштів – 3,7%, інших джерел – 12,3 відсотка. 

- зростання обсягів прямих іноземних інвестицій на 3,3%, на кінець 

2018 року вони становитимуть 1616,7 млн дол. США; 

- збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 

особу до 940,3 дол. США (на 4,4 відсотка). 
 

3.3.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти  
 

Запровадження системи електронних закупівель є одним із пріоритетних 

напрямів економічних реформ Уряду. 

Обласною державною адміністрацією вжито комплексних заходів щодо 

впровадження вимог Закон України «Про публічні закупівлі». У результаті всі 

замовники здійснюють процедури закупівель виключно через електронну систему 

публічних закупівель ProZorro. 

Протягом 2017 року розпорядниками бюджетних коштів в цілому по 

області було оголошено усіх 22,9 тис. закупівель, з яких 8,9 тис. відкритих торгів 

через систему публічних закупівель ProZorro (7,9 тис. закупівель - завершені, 1,0 

тис. закупівель - незавершені) та майже 14,0 тис. допорогових закупівель. 

Загальна сума оголошених торгів через систему публічних закупівель 

ProZorro склала 5,6 млрд грн, з яких сума завершених закупівель – 4,8 млрд грн, 

або 86,6 відсотка. За результатами укладених договорів, сума зекономлених 

коштів становила 317,5 млн грн або 5,7% від оголошеної суми закупівель. 

Загальна сума допорогових закупівель склала майже 1,4 млрд гривень. 

У 2017 році райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного 

значення) було оголошено 19,4 тис. закупівель, з яких 8,4 тис. відкритих торгів 

через систему публічних закупівель ProZorro (7,5 тис. – завершених закупівель, 

902 – незавершені закупівлі) та 11,0 тис. допорогових закупівель. 

Загальна сума оголошених торгів через систему публічних закупівель 

ProZorro склала 4,2 млрд грн, з яких сума завершених закупівель – 3,5 млрд грн, 

або 84,0 відсотка. Сума допорогових закупівель становила 1,3 млрд гривень. 

За результатами укладених договорів сума зекономлених коштів становила 

248,8 млн грн або 5,9% від оголошеної суми закупівель.  

Найбільша кількість усіх закупівель (понад тисячу) припадає на 

Вишгородський, Білоцерківський райони та міста Біла Церква, Буча, Бровари, 

Ірпінь. 
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Структурними підрозділами облдержадміністрації протягом 

звітного періоду було оголошено понад 2,7 тис. закупівель, з яких 446 відкритих 

торгів через систему публічних закупівель ProZorro (392 – завершених, 54 – 

незавершених) та 2,2 тис. допорогових закупівлі. 

Загальна сума оголошених торгів через систему публічних закупівель 

ProZorro склала 1,2 млрд грн, сума завершених закупівель – 1,1 млрд грн, або 

96,4 відсотка. За результатами укладених договорів, сума зекономлених коштів 

становила майже 67,0 млн грн або 5,6% від оголошеної суми закупівель. Загальна 

сума допорогових закупівель склала 111,9 млн гривень. 

 

Головні цілі на 2018 рік:   

Забезпечення прозорості закупівель через застосування системи публічних 

закупівель; дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо 

застосування системи публічних електронних закупівель.  

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ підвищення фахового рівня учасників тендерних закупівель шляхом 

організації проведення семінарів практикумів;  

▪ забезпечення прозорості проведення публічних закупівель органами 

виконавчої влади області, територіальними підрозділами центральних органів 

виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями.  

 

Очікувані результати:  

- збільшення частки зекономлених бюджетних коштів;  

- скорочення часу на проведення тендерних процедур; 

- досягнення прозорості публічних закупівель та можливість обрання кращої 

пропозиції за ціновими та якісними критеріями;  

- зменшення кількості  допорогових закупівель. 
 

3.3.3. Реалізація обласних комплекних та цільових програм  

 

Протягом 2017 року в Київській області здійснювалася реалізація 49 

обласних комплексних та цільових програм, спрямованих на вирішення 

соціально-економічних проблем регіону, відповідно до стратегічних та 

операційних цілей Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та 

Плану заходів з її реалізації. 

Розробниками, відповідальними виконавцями та головними 

розпорядниками бюджетних коштів зазначених програм є 17 структурних 

підрозділів облдержадміністрації та апарат Київської облдержадміністрації, які 

забезпечують реалізацію передбачених заходів. 

Серед структурних підрозділів облдержадміністрації найбільшу кількість 

обласних цільових програм мають: департамент охорони здоров'я – 8 програм, 

департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства – 

7 програм, департамент екології та приодних ресурсів – 4 програми та 

департамент соціального захисту населення – 4 програми. 
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З метою ресурсного забезпечення виконання зазначених програм за 

рахунок усіх джерел фінансування на реалізацію їх заходів у 2017 році 

спрямовано кошти у сумі 943,0 млн грн або 35,2% до запланованих обсягів: з 

державного бюджету профінансовано 50,8 млн. грн. або 49,1% від запланованого, 

з обласного бюджету – 613,3 млн грн або 39,6%, з місцевих бюджетів – 212,5 млн 

грн або 39,5%, з інших джерел – 66,4 млн грн або 13,5 відсотка. 

У 2017 році завершилася дія 12 обласних цільових програм. На їх 

реалізацію за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано кошти у сумі 359,43 

млн грн, а саме: з державного бюджету виділено кошти у сумі 12,13 млн грн на 

фінансування однієї обласної цільової програми, з обласного бюджету 

профінансовано 6 програм на суму 250 млн грн, з інших місцевих бюджетів – 2 

програми на суму 92,3 млн грн, з інших джерел фінансування – 1 програма на 

суму 5,0 млн гривень.  

Протягом 2017 року не фінансувались 2 обласні цільові програми, на 

реалізацію яких у поточному році заплановані кошти обласного бюджету у сумі 

3,0 млн грн, серед них: Київська обласна програма забезпечення молоді житлом 

на 2013-2017 роки та Програма будівництва (придбання) доступного житла у 

Київській області на 2010-2017 роки. 

З метою реалізації цілей та завдань державної регіональної політики 

зокрема, в частині виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Київської області на період до 2020 року, затверджено в новій редакції рішенням 

Київської обласної ради від 14.12.2017 №365-19-VII Порядок розроблення, 

прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання. 

 

Головні цілі на 2018 рік: 

Забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних 

коштів, спрямованих на реалізацію обласних комплексних та цільових програм, 

та підвищення відповідальності розпорядників за цільовим використанням 

бюджетних коштів.  

Забезпечення координації діяльності структурних та територіальних 

підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій для виконання запланованих заходів обласних 

цільвих програм. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:  

▪ проведення експертизи визначення результативних показників, 

реальності та доцільності заходів, включених до проектів програм та проектів 

змін до діючих обласних цільових програм;  

▪ проведення щоквартального моніторингу стану фінансування та 

освоєння коштів, які виділяються з обласного бюджету для реалізації заходів 

обласних комплексних та цільових програм. 
 

Очікувані результати: 

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів; 

- виконання запланованих заходів, досягнення якісних та кількісних 

результативних показників, визначених кожною програмою. 
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3.4. Розвиток реального сектору економіки 
 

3.4.1. Енергозабезпечення та енергозбереження 
 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку „Україна – 2020”, схваленої Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, одним із першочергових 

завдань визначено реалізацію програми енергонезалежності, основною метою якої є 

забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та 

енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням 

інноваційних технологій. 

Проблема неефективного використання енергоресурсів присутня в усіх  

секторах економіки Київської області, також у бюджетній сфері та у житлово-

комунальному господарстві. Відсутність системного аналізу контролю за режимами 

електро-, тепло- та водоспоживання об'єктів не дає змогу точніше прорахувати ефект 

від впровадження енергозберігаючих заходів.  

За результатами проведених енергетичних аудитів на об`єктах бюджетної 

сфери у 95% будівель клас енергоефективності дорівнює показнику „F”. 

Потенціал енергозбереження дорівнює 48%, усі обстежувані будівлі потребують 

комплексної термомодернізації. Довгий термін експлуатації призвів до 

зношеності котельного та технологічного обладнання, що використовується для 

теплопостачання. Це, в свою чергу, призвело до надмірних витрат паливно-

енергетичних ресурсів, а отже – до підвищення тарифів  та  збільшення  витрат 

споживачів на закупівлю комунальних послуг. 

З метою активізації роботи щодо проведення термомодернізації житлового 

фонду та об’єктів соціальної інфраструктури за підтримки міжнародних 

організацій, що надають Україні технічну допомогу, протягом 2017 року було 

проведено 20 семінарів для представників органів місцевого самоврядування, 

об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів з питань енергоефективності, у тому числі стосовно роз’яснення 

законодавства щодо кредитування енергоефективних заходів.  

У рамках Закону України „Про запровадження нових інвестиційних 

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, що встановлює 

правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення 

енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, 

Відокремленим підрозділом „Київський обласний експертний центр 

енергоефективності” ДП „Київоблбудінвест” підготовлено перелік потенційно 

цікавих для ЕСКО-сервісних компаній інвестиційних проектів з потенціалом 

енергозбереження понад 56 відсотків. „Портфель” налічує 41 проект з необхідним 

обсягом інвестицій близько 162,0 млн гривень. За підрахунками, економія 

енергоресурсів  від їх реалізації (протягом опалювального періоду) може скласти 

65% або 22,4 млн грн/рік, в еквіваленті природного газу – майже 2,0 млн 

куб. м/рік, скорочення викидів СО2 – 411 тон/рік. 

З метою формування системи індикаторів оцінки, забезпечення моніторингу 

рівня енергоефективності на регіональному рівні у рамках підписаного між 

Держенергоефективності України та Київською облдержадміністрацією 
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Меморандуму про партнерство щодо запровадження систем енергетичного 

менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної 

сфери, завершено розробку Автоматизованої системи енергомоніторингу 

„Київщина енергоефективна”, що забезпечить контроль за споживанням та 

управлінням енергетичними ресурсами. До системи будуть підключені усі 

бюджетні будівлі. У ній вже працюють 38 фахівців у районах і містах області, які 

пройшли навчання у Національному технічному університеті України 

ім. Сікорського „КПІ” та отримали дипломи енергоменеджерів.  

Крім того, завершено розробку платформи інформаційно-освітнього 

забезпечення з підготовки, підвищення кваліфікації кадрів у сфері 

енергоефективності у формі дистанційних курсів, як окремої форми 

безперервного навчання із застосуванням інноваційних інформаційно-

комунікаційних технологій. Це дасть можливість значно зекономити місцеві 

кошти на підготовку фахівців. 
З метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів, підвищення енергоефективності, скорочення видатків бюджетних 

коштів та коштів громадян на оплату енергоресурсів, збільшення обсягів 

інвестицій у енергоефективну модернізацію, реалізуються заходи Програми 

енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-

2020 роки (далі – Програма енергозбереження), що затверджена рішенням 

Київської обласної ради від 19.05.2017 № 313-14-VIІ.  

Фактичне фінансування заходів Програми енергозбереження у 2017 році 

склало 133624,2 тис.грн, у тому числі з державного бюджету – 13500,0 тис.грн; 

обласного бюджету – 43547,9 тис.грн, місцевих бюджетів – 62382,7 тис.грн, 

інших джерел – 14193,6 тис.грн, за рахунок яких реалізовано заходи з 

термомодернізації об’єктів бюджетної сфери (заміна та установка 

енергозберігаючих вікон та дверей, утеплення дахів та підвалів, утеплення між 

панельних швів та інше), модернізацію/встановлення теплових пунктів, 

впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах водопровідно-

каналізаційного господарства, реконструкцію зовнішнього освітлення. 

З метою стимулювання населення, об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) 

до здійснення енергоефективних заходів, спрямованих на зменшення споживання 

паливно-енергетичних ресурсів, Програмою енергозбереження на 2017 рік було 

передбачено видатки на відшкодування з обласного бюджету частини тіла 

кредиту залученого фізичними особами (у сумі 5,0 млн грн) та ОСББ і ЖБК (у 

сумі 7,0 млн гривень). У межах наявних коштів протягом 2017 року компенсацію 

по ,,теплих кредитах” отримали 557 домогосподарств області на загальну суму 

майже 2,0 млн гривень. 

Поряд з цим, у рамках Програми завершується розробка Стратегії 

підвищення енергоефективності Київської області на 2017-2025 роки та 

перспективою до 2030 року як ключового документу у реалізації місії щодо 

досягнення європейських стандартів життя, економічного процвітання на основі 

реалізації комплексної політики енергоефективності, формування 

енергоефективних громад.  
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Однією із складових енергозбереження є впровадження у 

будівництві нового житла та об’єктів соціально-культурного призначення 

стандарту „пасивний дім”. Запровадження проектів з мінімальним 

енергоспоживанням („пасивний дім”) відкриває для будівельної галузі інші 

стратегічні напрямки, зміни застарілих стереотипів з погляду на сучасний 

енергоефективний дім. Так, у 2017 році реалізовано такий проект у с. Боденьки 

Вишгородського району. 

Основні проблеми: 

-  неефективна структура споживання енергоресурсів, орієнтована на 

надмірне споживання газу. Природний газ для великих підприємств є основним 

видом палива, що використовується для централізованого теплопостачання і 

складає від 60 до 70% у структурі собівартості теплової енергії; 

- довгий термін експлуатації котельного та технологічного обладнання, що 

використовується для теплопостачання, призвів до їх зношеності, внаслідок чого 

втрати теплової енергії складають понад 260 тис. Гкал щороку, що становить 

близько 12% обсягів виробленої теплової енергії (або 13% обсягів відпущеної 

теплової енергії); що викликає надмірні обсяги використання паливно-

енергетичних ресурсів, підвищення тарифів для їх фінансової компенсації та 

збільшення витрат населення і бюджетних установ на споживання теплоенергії;  

- несистемна робота місцевих органів влади в напрямку підвищення 

енергоефективності будівель бюджетного сектору (шкіл, лікарень, 

адміністративних будівель тощо), внаслідок чого вказана категорія споживачів 

використовує для своїх потреб стабільно високі обсяги теплової енергії (більше 

30% якої втрачається), не створюючи при цьому належних умов для відвідувачів; 

- обмежені обсяги фінансування з бюджетів усіх рівнів робіт з  проведення 

енергоаудиту об’єктів бюджетної сфери, впровадження енергозберігаючих заходів 

згідно вимог серії стандартів ISO50001. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Продовження оптимізації структури споживання паливно-енергетичних 

ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних 

джерел енергії, підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-

комунальному господарстві, скорочення споживання паливно-енергетичних 

ресурсів бюджетними установами та населенням через стимулювання 

впровадження енергозберігаючих заходів. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні 

технології у будівлях, стимулювання населення до впровадження 

енергозберігаючих заходів; 

▪ інтенсифікація розвитку та підтримка об`єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів через механізм 

фінансування проектів з енергоефективності з Фонду енергоефективності та 

Урядової програми „теплих кредитів”; 
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▪  запровадження стандарту „пасивний дім”, реконструкція об’єктів 

із застосуванням проектних рішень і технологій енергозбереження та підвищення 

рівня енергоефективності соціальних закладів до стандарту „пасивний дім”; 

▪ забезпечення 100% обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

▪ диверсифікація джерел енергопостачання шляхом переведення газових 

котелень на альтернативні/місцеві види палива, розвиток відновлювальної 

енергетики; 

▪ забезпечення реалізації проектів енергозбереження у бюджетних 

установах та на об’єктах комунальної власності на основі енергосервісних 

договорів;  

▪ забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту та 

моніторингу енергоспоживання; 

▪ здійснення контролю споживання енергетичних ресурсів у бюджетній 

сфері в Автоматизованій системі енергомоніторингу „Київщина 

енергоефективна” у щоденному режимі;  

▪ визначення енергетичного балансу шляхом проведення енергетичних 

аудитів об’єктів, що визначать потенціал економії енергетичних ресурсів та 

забезпечать сприятливі умови для залучення фінансових ресурсів; 

▪ розробка комплексу заходів з енергозбереження;  

▪ забезпечення роботи регіональної системи дистанційного навчання для 

підвищення компетенцій та рівня знань у сфері енергозбереження керівників та 

енергоменеджерів обласних, міських, районних адміністрацій на постійні основі; 

▪ підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово – 

комунальному господарстві за рахунок комплексної термореновації будівель; 

▪ підготовка енергетичних сертифікатів будівель бюджетної сфери; 

▪ залучення коштів міжнародних фінансових організацій та інших 

інвестицій до реалізації енергозберігаючих заходів;  

▪ синхронізація та коригування програм підвищення енергоефективності з 

урахуванням прийнятої Енергетичної стратегії України до 2035 року. 

 

Очікувані показники: 

- збільшення частки відновлюваних джерел енергії у структурі виробництва 

паливно-енергетичних ресурсів області на 1,5%; 

- зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, 

наданих послуг (в умовних одиницях) не менше, ніж на 12-15% в рік; 

 - реалізація у бюджетних установах 70 проектів з енергозбереження через 

укладання енергосервісних контрактів на суму інвестицій 80,0 млн грн;  

 - збільшення видатків з обласного бюджету на відшкодування населенню 

Київської області „теплих кредитів” з 3,0 млн грн до 5,0 млн грн; 

 - скорочення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах 

бюджетної сфери області за рахунок функціонування  системи енергетичного 

менеджменту та моніторингу енергоспоживання на 10-15% або на 

123,5 млн грн/рік. 
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3.4.2. Промисловість 

 

Пріоритетним напрямом діяльності підприємств промислового комплексу 

області у 2017 році стало збереження позитивної динаміки промислового 

виробництва, підвищення технічного рівня розвитку підприємств шляхом 

введення в дію нових та проведення модернізації діючих потужностей, 

переорієнтація на нові ринки збуту продукції. 

Нарощування обсягів виробництва протягом 2017 року продемонстрували 

майже всі види промислової діяльності, за виключенням „Постачання 

електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря”, „Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів” та „Добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів”.  

За підсумками 2017 року випуск продукції підприємств виробництва 

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів збільшився на 

32,4%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування, – на 18,7%, виробництва харчових продуктів і напоїв 

– на 15,8%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – на 15,8%, виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності – на 8,1%, виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції – на 5,2 відсотка. 

Внаслідок нестабільної роботи Трипільської ТЕС у 2017 році обсяги 

виробництва на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря зменшилися на 23,9 відсотка. Через низький рівень 

завантаження виробничих потужностей на підприємствах легкої промисловості 

індекс промислової продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становив 90,8 відсотка. Неритмічна 

робота ТДВ "Рокитнянський спецкар`єр" та ТОВ "РСДЗ" (Рокитнянський район) 

спричинили спад обсягів виробництва добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів на 2,1 відсотка. 

Обсяги реалізації промислової продукції у відпускних цінах підприємств у 

2017 році склали 94,3 млрд грн (у 2016 році – 82,5 млрд гривень). Індекс 

промислового виробництва у 2017 році становив 110,3 відсотка. 

Основні проблеми: неповна завантаженість виробничих потужностей 

промислових підприємств; низька конкурентоспроможність продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, зокрема, внаслідок використання у 

виробничих процесах морально застарілого, технологічно зношеного та 

енергоємного обладнання; висока вартість енергоносіїв, сировини і матеріалів, а 

також значна потреба у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях. 
 

Відповідно до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради 

України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році” одним з 

важливих завдань державної економічної політики є модернізація промислового 

комплексу шляхом забезпечення прискореного розвитку переробної 

промисловості як потужного генератора нових робочих місць, інновацій та 

водночас попиту на них, а також стимулювання розвитку виробництва кінцевої 

продукції з високою доданою вартістю.  
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З метою реалізації вказаних завдань у розвитку промисловості 

визначено: 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Забезпечення якісних перетворень у промисловому комплексі області 

шляхом створення умов для структурних зрушень у промисловості, підвищення її 

конкурентоспроможності на основі розвитку нових та трансформації традиційних 

галузей з використанням потенціалу високих технологій, зокрема на основі 

технологічної модернізації виробничих потужностей підприємств переробної 

промисловості, нарощування обсягів виробництва експортоорієнтованої та 

імпортозамінної продукції, впровадження систем управління якістю продукції 

відповідно до  європейських стандартів. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ продовження роботи щодо моніторингу проблемних питань діяльності  

промислового комплексу та сприяння їх вирішенню на державному та 

регіональному рівнях; 

▪ забезпечення спільно з Державним підприємством 

„Київоблстандартметрологія” участі промислових підприємств у регіональному 

та Всеукраїнському конкурсі „100 кращих товарів”; 

▪ проведення засідань, круглих столів щодо стану розвитку базових 

галузей промисловості регіону; 

▪ проведення зустрічей в облдержадміністрації з керівниками підприємств 

провідних галузей промисловості; 

▪ популяризація продукції регіональних виробників шляхом сприяння 

участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, конкурсах, форумах, 

презентаціях; 

▪ підготовка каталогу „Кращі підприємства регіону”; 

▪ підготовка реєстру непрацюючих підприємств та підприємств з низькою 

потужністю; 

▪ впровадження нових технологічних процесів та освоєння нових видів 

експортоорієнтованої і імпортозамінної продукції у ПАТ „Яготинський 

маслозавод” (Яготинський район), ТОВ „Бориспільський завод гумовотехнічних 

виробів” (Бориспільський район), ТОВ ВКФ „Еталон”(Васильківський район), 

ТОВ „Тетіївський пряник” (Тетіївський район), ВКФ „Укрпромпостач–

95” (Переяслав-Хмельницький район), ТОВ „Алеана” (м.Обухів), ТОВ 

„Васильківхлібопродукт” (м.Васильків), ТОВ „РВ Транс” (Баришівський район) 

та Макарівській філії  ТОВ „Київхліб”; 

▪ проведення модернізації, технічного переоснащення та розширення 

виробничих потужностей у ТОВ „Бориспільський завод гумовотехнічних 

виробів” (Бориспільський район), ТОВ „Перший столичний хлібозавод” 

(Вишгородський район), ДП „Завод порошкової металургії” та ТОВ „Німецько-

Українська науково-виробнича фірма „Бровафарма” (м.Бровари), ПрАТ 

„Київський картонно – паперовий комбінат” та ТОВ „Аерок” (м.Обухів), ТОВ 

„Еко-Втор” ( м.Фастів), ТОВ „НВП „Укрполістірол” та  ТОВ „Фармекс Груп” 

(м.Бориспіль), ПАТ „Молнія” (Баришівський район), Сквирська філія корпорації 
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„Сквиратекс” (Сквирський район), корпорації „Елтекс” та ТОВ „НУС” 

(м.Переяслав-Хмельницький); 

▪ введення в експлуатацію нових виробничих потужностей у ТОВ „Вібстон 

Аеро” (Бориспільський район), СТОВ „Відродження” (Фастівський район), ТОВ 

„Біофарма” та  ТОВ „Завод пакувального обладнання „Термо-Пак” (м.Біла Церква), 

ТОВ „Металогальва Україна” (Баришівський район), підприємства 

фармацевтичного-хімічного виробництва (Києво-Святошинський район); 

▪ сприяння у відновленні роботи непрацюючих промислових підприємств 

шляхом модернізації, переоснащення та перепрофілювання ПрАТ 

„Укрцукортеплоізоляція” (Києво-Святошинський район), ПрАТ „Броварський 

завод залізобетонних конструкцій” (м.Бровари), ПАТ „Рокитнянський цукровий 

завод” та ТОВ „Рокитнянський гранкар’єр” (Рокитнянський район); ДП 

„Тхорівський спиртовий завод” та ТДВ „Сквирський цегельний завод „Промінь” 

(Сквирський район), ТОВ „Золота скоринка”, ТОВ „Старпласт” та  ТОВ „Віта 

Україна” (Баришівський район); 

▪ розширення внутрішнього та зовнішніх ринків збуту продукції, що 

виробляється промисловими підприємствами області шляхом: 

 - збільшення обсягів постачання виробленої продукції на експорт  ТОВ 

„Техно Крафт” та ТОВ „Новопак-СВ” (м.Рщищів), ТОВ „Васильків 

хлібопродукт”  (м.Васильків), ТОВ „Вертикаль”  (м.Переяслав-Хмельницький); 

 - укладання договорів з підприємствами мережевої торгівлі ПАТ 

„Молнія” (Баришівський район), ТОВ „Богуславський завод продтоварів” 

(Богуславський район), цех № 2 ПАТ „Київхліб” (м.Бровари). 

 

Очікувані результати: 

- індекс промислового виробництва складе 104,3%; 

- зростання обсягу реалізованої промислової продукції у відпускних цінах 

підприємств до 98,4  млрд грн (проти 94,3 млрд грн у 2017 році); 

- збільшення обсягу реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одну особу населення до 56,2 тис. грн (у 2017 році – 54,1 тис. гривень). 
 

3.4.3. Агропромисловий комплекс 

 

Виробництво валової продукції сільського господарства у 2017 році в усіх 

категоріях господарств, за попередніми даними, склало 14526,7 млн грн, що на 

6,5% менше (у постійних цінах 2010 року) порівняно з 2016 роком. 

Погодні умови істотно вплинули на збиральні роботи та врожайність 

сільськогосподарських культур: спека, мала кількість опадів та різкі перепади 

температури весною 2017 року. 

За попередними даними, у 2017 році валовий збір зернових та зернобобових 

культур в усіх категоріях господарств у порівнянні з 2016 роком зменшився на 

27,0%, цукрових буряків – на 11,4%, картоплі – на 0,2%, овочів – на 9,8 відсотка. 

У 2017 році в галузі тваринництва по всіх категоріях господарств 

збільшилось виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) 

на 17,5%, яєць – на 2,2%, а також зросло поголів’я свиней на 9,7% та птиці – на 

6,9 відсотка. 
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Сільське господарство Київщини за обсягом освоєних капітальних 

інвестицій зайняло 3 місце після будівництва та інфраструктури постачання 

енергоносіїв. У товарній структурі експорту товарів в області домінуючою 

залишається частка продовольчих товарів (більше 60 відсотків). 

Державна підтримка агровиробників області здійснюється за двома 

бюджетними програмами, на які подали документи 43 підприємства, і за 

попередніми розрахунками, у 2017 році вона складе 37,8 млн грн, зокрема: 

- на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, залученими за 

програмою КПКВ 2801030 „Здійснення фінансової підтримки агропромислового 

комплексу через механізм здешевлення кредитів”, на яку подали документи 29 

підприємств, – 31 млн грн; 

- на напрям „Часткове відшкодування вартості закуплених племінних 

телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму 

продуктивності” за програмою КПКВ 2801540 „Державна підтримка галузі 

тваринництва”, на яку подали документи 9 підприємств, – 6,8 млн грн; ще 

6 підприємствам мають відшкодувати заборгованість 2013-2014 років. 

Якщо всі підприємства, які подали документи, отримають державну 

підтримку, то у порівнянні з 2016 роком буде мати місце ріст кількості 

підприємств, що скористалися державною допомогою на 31% та суми державної 

допомоги на 18 відсотків. 

Епізоотична ситуація в області з більшістю захворювань свійських тварин 

(класична чума свиней, грип птахів, лейкоз ВРХ тощо) є благополучною завдяки 

роботі державних установ ветеринарної медицини. Але напруженою є ситуація з 

дотриманням ветеринарно-санітарних норм об’єктами господарювання, які 

займаються тваринництвом. У зв’язку з ігноруванням елементами біозахисту на 

території області зареєстровано випадки захворювання свиней на африканську 

чуму та випадків сказу. Для профілактики та запобігання захворювань свійських 

тварин на забезпечення ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій 

згідно з бюджетною програмою обласного бюджету „Заходи з проведення 

лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання 

ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій на 2017 рік” заплановано 

кошти у розмірі 45 млн грн, з яких станом на 01.11.2017 Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Київській області вже перераховані кошти у сумі 

майже 41,3 млн грн (92%), а залишок коштів буде перерахований до кінця 

2017 року. 

Основні проблеми: 

- недостатньо ефективне використання земель сільськогосподарського 

призначення. В області мають місце наслідки недосконалості земельного 

законодавства і незавершеної земельної реформи, притаманні всім областям 

України, а саме: наявність тіньового ринку земель через відсутність системних 

обмежень землекористування; розпорошеність сільськогосподарських угідь 

унаслідок паювання; відсутність економічних стимулів і санкцій як важелів 

ефективності управління землекористуванням; недостатній рівень державного 

фінансування землеохоронних заходів; низька ефективність системи плати за 

землю; занедбаність державного обороту земель та інші. 



 38 

Досі не визначено єдину державну установу, що здійснюватиме 

моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з метою 

збирання, аналізу та опрацювання інформації про якісний стан ґрунтів та їх 

ерозійну безпеку, забруднення ґрунтів. 

Через використання недоліків у земельному законодавстві в області мали 

місце порушення прав сільгоспвиробників, такі як рейдерські захоплення 

земельних ділянок та зібраного врожаю. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.08.2017 № 419 

утворено оперативний штаб з питань захисту прав сільськогосподарських 

товаровиробників, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств 

аграрного сектору економіки при Київській обласній державній адміністрації, до 

складу якого увійшли представники Головного управління Національної поліції в 

Київській області, Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області та 

прокуратури Київської області, представники громадських спілок „Аграрний 

союз України”, „Всеукраїнська аграрна рада”, Асоціації „Земельна спілка 

України”, Асоціації фермерів та приватних землевласників, Київської обласної 

дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. У 2017 році 

проведено 8 засідань оперативного штабу, під час яких по конфліктних ситуаціях, 

що стосувалися корпоративних прав та прав на збір урожаю, захоплення 

орендованих земель шляхом накладення подвійної оренди на земельні ділянки, 

прийнято конструктивні рішення для врегулювання проблемних питань. 

- недостатність власних коштів для розвитку у сільгоспвиробників при 

мінімальному інвестуванні та додатковому фінансуванні. Більшість 

сільгосптоваровиробників мають недостатньо власних коштів на закупівлю 

високоякісних насіння, добрив, засобів захисту рослин; а тим більше на 

переоснащення господарств новою ефективною ресурсозберігаючою технікою та 

обладнанням, впровадження сучасних технологій виробництва, організацію 

власної переробки. Обмежені пропозиції інвестування сільгоспвиробників, які 

пропонує український ринок, великі відсоткові ставки кредитування у порівнянні 

з прибутковістю сільгоспвиробництва, незацікавленість у кредитуванні малого 

агробізнесу призвели до того, що в області використовується застаріла 

енергоємна база техніки та обладнання, особливо в малих та середніх 

сільгосппідприємствах, фермерських та особистих селянських господарствах, яка 

відновлюється низькими темпами (до 1% від загальної кількості щорічно), також 

використовуються неефективні технології виробництва, які не забезпечують 

стабільну якість та кількість сільгосппродукції, внаслідок чого рівень 

врожайності більшості сільгоспкультур та продуктивності ВРХ, свиней є нижчим 

за середньоєвропейський; 

- нестабільність та низька прибутковість малих сільгоспвиробників. Малі 

сільгоспвиробники, які виробляють в області значну частину овочів, ягід, 

картоплі, молока, мають складнощі з забезпеченням стабільної кількості та якості 

виробленої сільгосппродукції, що не дає змогу сформувати стабільні канали 

збуту; маючи невеликі за розміром господарства й перспективу розвитку бізнесу 

через кооперацію, перш за все у сфері переробки та збуту сільськогосподарської 

продукції, спільного використання сільгосптехніки, вони пасивні у такому 

об’єднанні; багато малих сільгоспвиробників мають низьку поінформованість та 
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недостатнє володіння економічною культурою ведення аграрного бізнесу. 

В агробізнесі області налічується незначна кількість молодих фермерів та 

підприємців; 

- неефективна система управління агропромисловим комплексом області. 

На виконання Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних 

громад” в області продовжується процес створення об`єднаних територіальних 

громад, результатом якого стає скорочення та подальша ліквідація районних 

органів управління, до складу яких входять структурні підрозділи 

агропромислового розвитку (далі – АПР). 

З початку 2015 року 12 з 25 районних управлінь АПР було реформовано у 

відділи та сектори, скорочено спеціалістів. Районні державні адміністрації 

планують на 2018 рік подальше скорочення структурних підрозділів АПР, їх 

об’єднання з структурними підрозділами, не пов’язаними з агропромисловим 

комплексом, скорочення спеціалістів, у результаті чого в області буде втрачений 

безпосередній оперативний зв'язок з агровиробниками. 

У зв’язку з розширенням бази державної підтримки сільськогосподарського 

виробництва, а саме встановленням у бюджетному кодексі норми щодо 

передбачення видатків на підтримку підприємств АПК в обсязі не менше 1% 

обсягу виробництва валової продукції сільського господарства, у 2018 році 

очікується значне зростання фінансування аграрної галузі та  його переорієнтації 

на підтримку малих та середніх підприємств. Відповідно до урядової Концепції 

розвитку фермерських господарств та обслуговуючої кооперації на 2018-2020 

роки на фінансування малих сільгоспвиробників та їх кооперативних об’єднань 

щорічно передбачається не менше 1 млрд.грн, відповідно на область – не менше 

40-60 млн гривень. Це вплине на збільшення навантаження на обласний 

департамент та районні структурні підрозділи АПК, починаючи з потужної 

інформаційно-роз’яснювальної роботи й закінчуючи проведенням комісій та 

оформленням пакетів документів на отримання відповідного фінансування. 

Застаріла система управління агропромисловим комплексом області з 

недостатньо ефективною співпрацею обласного департаменту АПР та районних 

структурних підрозділів АПР може негативно вплинути на використання 

бюджетної підтримки галузі. 

 

Головні цілі на 2018 рік: 

Інформаційний супровід та захист прав сільгоспвиробників та 

землевласників на етапі завершення земельної реформи.  

Збільшення інвестицій та залучення додаткового фінансування у 

виробництво та переробку сільськогосподарської продукції. 

Розширення можливостей та підвищення конкурентоздатності малих 

сільгоспвиробників. 

Осучаснення та створення ефективної системи управління 

агропромисловим комплексом області. 

Функціонування ефективної системи профілактики та запобігання 

захворювань свійських тварин. 
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Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ широке інформування сільгоспвиробників щодо законодавства у сфері 

забезпечення прав власників та орендарів земельних паїв/ділянок, охорони та 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

▪ організація контролю за дотриманням законодавства у сфері 

забезпечення прав власників та орендарів земельних паїв, охорони та 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

▪ впровадження інвестиційного проекту на сільськогосподарському або 

переробному підприємстві у кожному районі області; 

▪ залучення додаткового кредитування аграрного сектору через новий 

інструмент – аграрні розписки; 

▪ активізація діяльності діючих та створення нових 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

▪ організація системи навчання, інформування та консультування малих і 

середніх виробників, фермерів, сільського населення; 

▪ проведення навчання підприємницькій діяльності сільської молоді та 

отримання ними фінансування для організації власної справи; 

▪ продовження реалізації заходів обласних цільових програм „Збереження 

та раціональне відтворення родючості ґрунтів еродованих орних земель у 

Київській області на 2017 – 2021 роки” (затверджена рішенням Київської обласної 

ради від 19.05.2017 № 281-14-VІI) та Регіональної комплексної програми розвитку 

лісового (муніципального) фонду Київської області на період до 2022 року” 

(затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №282-14-VIІ); 

▪ вжиття заходів щодо створення ефективної системи управління 

агропромисловим комплексом області: 

▪ виконання ветеринарними лікарнями та ветеринарними лабораторіями 

ветеринарно-санітарних, діагностичних лікувально-профілактичних заходів 

(щеплення, дезінфекція, дезінсекція, дератизація, дегельмінтизація тощо).  
 

Очікувані результати: 

- зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства 

в усіх категоріях господарств на 0,5%; 

- проведення у 25 районах області заходів для сільгоспвиробників з 

інформування про права власників та орендарів земельних паїв/ділянок, охорону 

та використання земель сільськогосподарського призначення; 

- здійснення відповідного юридичного контролю та захисту прав власників 

та орендарів земельних паїв/ділянок, охорони та використання земель 

сільськогосподарського призначення по всіх зверненнях до департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації; 

- впровадження 25 інвестиційних проектів у сфері агропромислового 

розвитку; 

- укладення не менше 10 аграрних розписок та додаткове залучення 

кредитних ресурсів у сумі не менше, ніж 20 млн грн; 

- підтримка діяльності одного діючого та створення нових кооперативів; 

- організація дорадчих служб; 
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- організація власного сільськогосподарського бізнесу 15 

молодими підприємцями, які пройшли курс підприємництва; 

- зменшення випадків основних захворювань свійських тварин, таких як 

класична чума свиней, грип птахів, лейкоз великої рогатої худоби; зменшення 

кількості випадків африканської чуми свиней та сказу. 

 

3.4.4. Транспорт та дорожнє господарство 

 

Протягом 2017 року в області продовжувалась робота, спрямована на 

забезпечення належної якості та безпеки пасажирських та вантажних перевезень 

за рахунок удосконалення системи управління автотранспортною 

інфраструктурою, поліпшення якості дорожнього покриття. 

Діюча мережа автобусних маршрутів Київської області включає в себе 

273 приміських автобусних маршрути загального користування та 239 міжміських 

автобусних маршрутів. Перевезення пасажирів здійснюють 2512 автобусів та 

94 приватних перевізники. 

Розроблена та затверджена розпорядженням голови Київської 

облдержадміністрації від 27.06.2017 № 346 маршрутна мережа приміських та 

міжміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за 

межі території Київської області, у тому числі тих, які проходять від міста Києва 

до населених пунктів Київської області. 

Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 „Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування” та розпорядження голови Київської 

облдержадміністрації від 23.09.2015 № 352 „Про деякі питання врегулювання 

діяльності щодо перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування” у вересні 2017 року проведено конкурс на перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції 

облдержадміністрації. 

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Київською 

облдержадміністрацією та Київським міжрегіональним управлінням Державної 

служби України з безпеки на транспорті здійснено спільні перевірки перевізників 

на дотримання умов договорів на перевезення пасажирів на приміських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, віднесених до 

компетенції облдержадміністрації. 

На виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України 

управлінням інфраструктури облдержадміністрації проводиться робота спільно з 

Асоціацією „Автоперевізники Київщини„ та керівниками автотранспортних 

підприємств з питань впорядкування процесу зміни тарифів на перевезення 

пасажирів і багажу на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі Київської області. 

У зв’язку зі збільшенням попиту на послуги пасажирського транспорту за 

2017 рік ними скористалися 95,5 млн пасажирів (на 2,3% більше у порівнянні з 

2016 роком), з них автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень 
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фізичними особами-підприємцями) – 86,7 млн пасажирів, авіаційним – 

5,3 млн пасажирів. Пасажирооборот становив 3102,1 млн пас.км або 116,4% до 

обсягу 2016 року. 

 

Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом, млн осіб 

 

 
 

З метою забезпечення оптимізації існуючої маршрутної мережі, розміщення 

зупинок, пересадочних вузлів громадського транспорту для підвищення 

комфорту та ефективності послуг і безпеки перевезень розроблено обласну 

цільову програму „Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна 

система) на 2017 – 2018 роки” (затверджена рішенням Київської обласної ради від 

19.05.2017 № 314-14-VIІ). Відповідно до завдань цієї Програми у 2017 році 

впроваджується програмно-технічний комплекс з просторового моніторингу 

транспортних засобів, який оперує на маршрутах по Київській області. 

За рахунок зростання обсягів виробництва і реалізації промислової 

продукції, а також будівельних робіт обсяги перевезень вантажів підприємствами 

автомобільного транспорту області за 2017 рік становитили 6875,1 тис.т, що на 

14,6% більше обсягу вантажних перевезень 2016 року. Через активне 

використання автопідприємствами автомобілів з великою вантажопід`ємністю їх 

загальний вантажооборот склав 1742,6 млн т.км, або 100,4% від обсягу 2016 року. 

Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 

„Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з 

розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а 

також дорожньої інфраструктури у м. Києві”, прийнято розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25.07.2017 № 379 „Про затвердження Переліку об’єктів, 

щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з 

розвитку автомобільних доріг загального користування в Київській області”. 

На здійснення заходів у рамках проведення експерименту з розвитку 

автомобільних доріг загального користування було передбачено річний обсяг 

фінансування з обласного бюджету у сумі 2234483,8 тис. гривень. Фактично у 2017 

році проведено 163 заходи із капітального, поточного та середнього ремонту доріг 

на суму 835935,4 тис.грн, з яких капітальний ремонт доріг виконано на суму 

109182,9 тис.грн, поточний та середній ремонт доріг – на суму 

726743,4 тис. гривень. 

Крім цього, на виконання Програми будівництва, реконструкції та ремонту 

об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2018 роки передбачено 

проведення будівництва, реконструкції та ремонту 109 об’єктів дорожнього 

господарства на загальну суму 131452,4 тис.грн, з них за рахунок обласного 
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бюджету – 99114,5 тис.грн, місцевих бюджетів – 32337,9 тис. гривень. У 2017 

році виконано у повному обсязі роботи на 90 об’єктах дорожнього господарства – 

відновлено 251,4 тис. кв.м асфальтобетонного покриття (за 2016 рік – 94 об’єкти, 

256,3 тис.кв.м), не у повному обсязі виконано 15 проектів (відповідно до 

фактичних асигнувань). Сума касових видатків склала 111575,5 тис.грн, що на 

82676,5 тис.грн більше у порівнянні з 2016 роком. Відсоток виконання 

запланованих робіт склав 84,9% (у 2016 році рівень виконання склав 89,9 відсотка).  

У зв’язку з набранням чинності 01 січня 2018 року Закону України від 

17.10.2017 № 1764-VІІІ „Про внесення змін до деяких законів України щодо 

реформування системи управління автомобільними дорогами загального 

користування” щодо децентралізації автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення з балансу Служби автомобільних доріг у Київській області на 

баланс Київської обласної державної адміністрації прийнято 6375,5 км доріг.  

Після прийняття на баланс доріг загального користування місцевого значення 

проведено відповідні заходи щодо їх експлуатаційного утримання та середнього і 

капітального ремонту. Спільно із Службою автомобільних доріг у Київській області 

визначені, розроблені та затверджені документи, які необхідні при проведені 

процедури прийому-передачі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення: паспорти доріг, відомості про нерухоме державне майно, форми 

переліків доріг загального користування інші матеріали, що необхідні в подальшій 

роботі. Одночасно розроблено механізм та терміни проведення інвентаризації 

вказаних доріг, розробляється механізм утримання мережі доріг місцевого значення 

на перехідний період (І-й квартал 2018 року), оскільки тендерні процедури нового 

балансоутримувача мережі доріг займуть тривалий час. 

На виконання Обласної програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки „Нульова смертність на дорогах Київщини” на 2017–2019 роки 

(затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 303-14-VIІ) для 

створення безпечної інфраструктури (облаштування безпечних нерегульованих 

переходів) у 2017 році за кошти обласного бюджету облаштовано 10 безпечних 

нерегульованих переходів (острівців безпеки) на дорогах загального значення 

повністю, 2 – частково (ненанесена розмітка), а також встановлено точкове 

контрасне освітлення на 7 пішоходних переходах.  

У 2017 році на автомобільних дорогах загального користування області на 

16 існуючих майданчиках продовжено роботу щодо здійснення габаритно-

вагового контролю транспортних засобів Київським міжрегіональним 

управлінням Укртрансбезпеки спільно з підрозділами МВС, що забезпечують 

безпеку дорожнього руху, ДП „Київський облдорупр” та Службою автомобільних 

доріг у Київській області відповідно до розроблених та погоджених графіків 

роботи пересувних пунктів габаритно-вагового контролю.  

Протягом 2017 року тривала робота з виготовлення проектно-кошторисної 

документації для будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. 

Києва (ВКАД). Рівень готовності виготовлення вказаної документації  на кінець 

2017 року складатиме майже 95 відсотків. 

Для вирішення проблемних питань, пов`язаних з будівництвом ВКАД, 

проведено низку розширених нарад за участю керівників райдержадміністрацій, 

Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, Головного 
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управління Держгеокадастру у Київській області, Служби 

автомобільних доріг у Київській області, на яких обговорено та затверджено план 

виконання робіт щодо першочергових заходів з вирішення земельних питань та 

самовільного будівництва у 500 метровому коридорі ВКАД. Крім того, 

облдержадміністрація спільно зі Службою автомобільних доріг у Київській 

області, Васильківською, Бородянською, Києво-Святошинською та Макарівською 

райдержадміністраціями, Головним управлінням Держгеокадастру у Київській 

області, Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Київській області 

організувала і здійснила комісійне виїзне обстеження для визначення місць 

забудови ділянок ВКАД. 

З метою покращення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на 

автомобільних дорогах загального користування області, план заходів з 

освітлення, поновлення дорожньої розмітки, ремонту і встановлення бар’єрного 

огородження, ремонту тротуарів, встановлення світлофорів виконано на суму 

47,9 млн грн (169% від запланованого завдання). 

На підготовку дорожнього господарства Київщини до зимового періоду 

(заготівля фракційних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, підготовка 

техніки) витрачено коштів у сумі майже 46,6 млн гривень. Створено оперативний 

штаб для координації та взаємодії всіх служб при виникненні надзвичайних 

ситуацій під час ускладнення погодних умов у зимовий період. 

 

Основні проблеми: 

- перенавантаження транспортних артерій області і міста Києва від 

автотранспортних перевізників, які обслуговують приміські та міжміські 

автобусні маршрути загального користування Київщини; 

- діюча маршрутна мережа не є оптимальною і не враховує швидкі зміни 

транспортних потоків та перспективу розвитку області; 

- на стадії розробки та затвердження проекту будівництва ВКАД виникли 

проблеми з відведенням (викупом) земельних ділянок для суспільних потреб, 

загальною площею майже 2000 га, а також самовільне захоплення земельних ділянок 

у 500 метровому коридорі ВКАД та проведення незаконних приватних забудов.  

 

З метою забезпечення умов для реформування транспортно-дорожнього 

комплексу у Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради 

України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році” визначено, 

що стратегічною метою розвитку транспортного сектору України є створення 

конкурентного внутрішнього ринку транспортних послуг та побудова 

комплексної, збалансованої за видами транспорту ефективної національної 

транспортної системи, здатної в повному обсязі задовольняти потреби суспільства 

у перевезеннях, забезпечити належну якість і безпеку перевізного процесу, 

знизити транспортні витрати у вартості продукції, зменшити негативний вплив 

транспорту на довкілля, яка стане конкурентоспроможною на міжнародному 

ринку транспортних послуг і дозволить повною мірою реалізувати транзитний 

потенціал України. Для реалізації цієї мети визначено: 
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Головні цілі на 2018 рік 

Удосконалення існуючої транспортної системи Київської області шляхом 

реалізації дорожньої карти її розвитку та  поетапного впровадження її 

інтелектуальної складової для підвищення якості, безпеки та  

конкурентоспроможності автомобільних пасажирських перевезень в області. 

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які 

спрямовуються на вказані цілі, активізація роботи щодо утримання доріг області в 

належному технічному стані, поліпшення якості дорожнього покриття автодоріг 

та безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній 

мережі. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ продовження реалізації заходів обласної цільової програми „Смарт 

транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система) на 2017 – 2018 роки” 

(затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017  

№ 314-14-VIІ), зокрема створення інтелектуальної системи управління та 

адміністрування через впровадження телекомунікаційних транспортних систем  

та корпоративних мереж передачі даних, для установ і організацій Київської 

області (Інтелектуальна система транспорту та телекомунікацій). Інтелектуальна 

система транспорту та телекомунікацій забезпечить впровадження програмно-

технічного комплексу просторового моніторингу з можливістю автоматичного 

аналізу виконання умов договорів з автоперевізниками, які виконують 

перевезення на маршрутах Київської області (контроль за розкладом руху, 

відхиленням від маршруту слідування згідно з паспортом маршруту, гаражного 

зберігання автотранспорту в АТП, допуском механіка а також здійснення  

медичного обстеження водіїв); 

▪ створення комунального підприємства, діяльність якого сприятиме 

усуненню диспропорцій на ринку перевезень, поліпшенню якості та зниженню 

вартості автотранспортних послуг через диспетчеризацію всіх процесів, 

пов`язаних з перевезеннями, відеоспостереженням та телекомунікаціями і 

наданням відповідних послуг на ринку по Київській області; 

▪ впровадження системи електронного документообігу в межах Київської 

області; 

▪ продовження роботи щодо оптимізації маршрутної мережі області з 

метою забезпечення збалансованого навантаження міжміських пасажирських 

перевезень, насамперед у приміській зоні м. Києва; 

▪ покращення якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування шляхом включення до конкурсних умов вимог щодо 

використання транспортних засобів категорії не нижче Євро-4, виконання рейсів 

саме тими засобами, які виставлені на конкурс, та забезпечення наявності 

транспортних засобів обладнаних для обслуговування пасажирів з особливими 

потребами на кожному маршруті; 

▪ активізація роботи створених спільно з Укртрансбезпекою мобільних 

груп для посилення контролю за дотриманням перевізниками вимог до 

габаритно-вагових показників транспортних засобів та забезпечення цих груп 

необхідними технічними засобами; 
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▪ забезпечення реформування системи управління автомобільними 

дорогами загального користування; 

▪ приведення дорожньої інфраструктури області до сучасних вимог; 

▪ створення сприятливих умов для інвестування автодорожньої галузі; 

▪ збільшення обсягів та підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції 

та ремонту мережі автомобільних доріг області шляхом створення конкурентного 

середовища в експлуатаційному утриманні доріг та підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів, які спрямовуються на вказані цілі; 

▪ внесення змін та доповнень до Обласної програми розвитку дорожнього 

руху та його безпеки „Нульова смертність на дорогах Київщини” на 2017 – 2019 

роки з метою більш ефективного використання  бюджетних коштів і оптимізації 

будівництва „острівків безпеки”; 

▪ здійснення моніторингу рівня аварійності та тяжкості наслідків 

дорожньо-транспортних пригод з метою удосконалення системи контролю 

експлуатаційного стану автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпеки 

руху; 

▪ продовження робіт з освітлення населених пунктів і пішохідних 

переходів та впровадження системи дистанційного керування зовнішнім 

освітленням, встановлення (заміна зношених) дорожніх знаків із використанням 

сучасних світлоповертаючих матеріалів, безперебійне функціонування дорожніх 

метеостанцій, встановлення бар’єрних огороджень, влаштування пішохідних 

доріжок, дорожньої розмітки; 

▪ влаштування додаткових майданчиків для відстою великовагових 

транспортних засобів в області на засадах приватного-державного партнерства; 

▪ у рамках реалізації інвестиційного проекту „Покращення транспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва” за кредитні 

кошти міжнародних фінансових організацій та з метою підвищення їх пропускної 

здатності і безпеки дорожнього руху за бюджетні кошти забезпечення: 

- продовження робіт з капітального ремонту автомобільних доріг М-01 Київ 

- Чернігів - Нові Яриловичі на ділянці км 18+730 - км 61+160 та М-05 Київ-Одеса 

на ділянці км 87+000 – км 143+ 028 (від м. Біла Церква до межі області; 

- завершення капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса 

на ділянках км 13+710-км 17+740 та км 36+500- км 42+000; 

- капітального ремонту транспортної розв’язки на км 25+307 автомобільної 

дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський;  

- завершення проектних робіт по об’єкту будівництва Південно-Східного 

обходу м. Кагарлик на автомобільній дорозі Київ-Знам’янка, Кагарлицького 

району Київської області; 

- підготовка до будівництва транспортної розв’язки на км 15+390; 21+847 

(смт Чабани) автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса; 

- закінчення розроблення проектно-кошторисної документації та підготовка 

до будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на км 35+290 

автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса;  

- затвердження виготовлення проектно-кошторисної документації  

будівництва транспортних розв’язок в різних рівнях на км 15+668, км 20+029, 

автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп; 
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- завершення розроблення проектно-кошторисної документації на 

будівництво швидкісної автомобільної дороги (автомагістралі) в обхід м. Києва у 

повному обсязі і подання до ДП „Укрдержбудекспертиза” для проходження 

комплексної державної експертизи, зокрема, завершення проектних робіт ділянки 

ВКАД від  автомобільної дороги М-06  Київ-Чоп до автомобільної дороги  М-05 

Київ –Одеса; 

- розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво  об’їзної 

дороги, що з’єднує автомобільні дороги Р17 Біла Церква-Тетіїв-Липовець-

Гуменне-/М-12/ та Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка у м.Біла 

Церква Київської області; 

- розроблення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт 

автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам’янка на ділянках  км 52+935 - км 89+600, 

км 97+000 - км 123+750; 

▪ у рамках реалізації програми „Покращення стану автомобільних доріг 

загального користування за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань; Біла Церква-

Одеса-Миколаїв-Херсон„ за бюджетні кошти забезпечення: розроблення 

проектно-кошторисної документації та поточний середній ремонт автомобільної 

дороги М-05 Київ-Одеса на ділянці км 128+028-км 143+028. 

 

Очікувані результати 

- зростання обсягів пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом на 1,2%, вони становитимуть 96,6 млн осіб; 

- збільшення обсягів вантажних перевезень автотранспортними 

підприємствами на 3,6%, вони досягнуть 7,1 млн т;  

- зростання обсягів фінансування дорожніх робіт на дорогах загального 

користування області за рахунок коштів з бюджетів усіх рівнів до 3400,0 млн грн; 

 - скорочення кількості дорожньо-транспортних правопорушень проти 

життя та здоров'я громадян. 

 - будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів дорожнього 

господарства – 274,827 тис.кв.м; 

 - будівництво 43 острівців безпеки. 

 

3.4.5. Науково-технічна сфера 

 

Науково-дослідна робота у закладах вищої освіти проводиться у співпраці з 

установами Національної академії наук України, іншими науковими та освітніми 

установами і закордонними партнерами. Держбюджетні та ініціативні наукові 

дослідження виконуються у межах основних напрямів розвитку науки і техніки. 

У структурі закладів вищої освіти працюють наукові підрозділи, зокрема 

науково-дослідні інститути та науково-дослідні лабораторії.  

У 2017 році у Білоцерківському національному аграрному університеті створено 

першу в Україні та Європі науково-дослідну лабораторію генної зооінженерії, в якій 

будуть проводитися дослідження у напрямі створення генномодифікованих 

(трасгенних) лабораторних тварин для потреб фармацевтичної промисловості. 

Протягом 2017 року в університеті працювали над виконанням  

63 ініціативних тем наукових досліджень, з яких 10 тем зареєстровано в УкрІНТЕІ.  
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За результатами наукових досліджень і розробок університетом 

отримано 19 патентів на корисні моделі, випущено 10 фахових збірників 

наукових праць та 15 збірників матеріалів конференцій, проведено 7 

міжнародних, 20 державних конференцій та два «круглих» столи з актуальних 

питань аграрної науки. 

У 2017 році наукова тематика кафедр державного вищого навчального 

закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» була спрямована на вирішення актуальних проблем у галузі 

гуманітарних і природничих наук; створення і розробку інноваційних концепцій, 

методів, теорій і методик, що сприяють вдосконаленню системи підготовки 

висококваліфікованих фахівців у системі вищої освіти. Вагомих результатів було 

досягнуто у процесі виконання 18 проектів. 

У Науково-дослідному інституті фіскальної політики та на кафедрах 

Університету Державної фіскальної служби України виконувались 44 науково-

дослідні теми, з яких: 15 – держбюджетні та 29 – ініціативні (26 зареєстровані в 

УкрІНТЕІ). 

Серед 108 профілів, створених університетами та науково-дослідними 

установами в системі «Бібліометрика української науки», Університет Державної 

фіскальної служби України посів 46 місце з h-індексом 36. Станом на кінець 2017 

року 294 науковці університету зареєстровані в системі «Бібліометрика 

української науки», з яких 14 мають індекс цитування (h-індекс) «10» і більше. 

Університетом організовано та проведено низку науково-комунікативних заходів, 

зокрема 5 Міжнародних та 10 всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

У Київському кооперативному інституті бізнесу і права працювали над 

виконанням 4 фундаментальних проектів. Вперше в Україні підписано угоду між 

Київським кооперативним інститутом бізнесу і права та «Intela Solutions» щодо 

видачі дипломів про вищу освіту із QR-кодами. Укладено угоди із «Sunplus 

software» (Індія), «Destination Development Ltd» (Грузія) щодо автоматизації 

процесів у закладі. Розроблено власний програмний продукт для проведення 

вступної кампанії «АРМ «Приймальна комісія ВНЗ», який запатентовано у 

Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності».  

Протягом звітного періоду інститут представив власні інноваційні розробки 

на міжнародних виставках України «Зернові технології», «Agro Animal Show», 

«Фрукти. Овочі. Логістика», «Київський технічний ярмарок – 2017», «Addit Expo 

3D – 2017», «АгроКомплекс 2017», «Plast Expo UA – 2017». На ХХІХ 

Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2017» інститут виборов золоту 

медаль у номінації «За вагомий внесок у розробку та впровадження науково-

освітніх технологій для підвищення якісного складу кадрового потенціалу 

аграрного сектору України». 

Інститут є учасником міжнародного освітнього проекту “ERASMUS+”, 

комплексного наукового міжнародного проекту «Детермінанти інноваційного 

розвитку соціально-економічних систем», зокрема виконавцем завдання 

«Стратегії інноваційного розвитку соціально-економічних систем на мезо- та 

макрорівні». На базі Київського кооперативного інституту бізнесу і права 

відкрито Центр міжнародного навчання спільно з Університетом економіки 

(WYZSZA SKOLA GOSPODARKI) м. Бидгощ (Польща). 
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За останніми статистичними даними, на кінець 2016 року у наукових 

організаціях, які виконували дослідження і розробки, працювали 1833 особи (у 

2015 році – 2199 осіб), з яких 1156 осіб становили дослідники, 242 – техніки, 

435 – допоміжний персонал. Серед виконавців наукових та науково-технічних  

робіт було 90 докторів та 328 кандидатів наук.  

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними 

силами наукових організацій, становив 274,2 млн гривень. Прикладні 

дослідження склали 30,6% виконаних робіт (83,9 млн грн), фундаментальні 

дослідження – 23,8% (65,3 млн гривень). На долю науково-технічних розробок 

припадало 125,0 млн грн, або 45,6% загального обсягу виконаних наукових та 

науково-технічних робіт. 

Фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у 

2016 році за рахунок державного бюджету становило 87,0 млн грн або 31,7% 

загального обсягу фінансування. Власні кошти організацій становили 42,8% 

загального обсягу фінансування. На фінансування прикладних досліджень 

припадало 43,7% бюджетних коштів, фундаментальних – 33,7%, науково-

технічних розробок – 15,3%. На виконання завдань з пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки було спрямовано 46,5% асигнувань з державного 

бюджету.  

За останніми статистичними даними, у 2015 році інноваційною діяльністю 

займалося 44 підприємства області, що становило 13,3% загальної кількості 

промислових підприємств. Впроваджували інновації 43 підприємства області 

(97,7% інноваційно активних, або 13% обстежених промислових). Інноваційні 

види продукції впроваджувало 17 підприємств області, яими впроваджено у 

виробництво 97 найменувань такої продукції. На 27 підприємствах області 

впроваджено 39 нових або вдосконалених методів обробки та виробництва 

продукції (технологічних процесів), з яких 35,9% були спрямовані  на економне 

використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Найактивніше в цьому 

напрямку інноваційної діяльності працювали підприємства з виробництва 

гумових і пластмасових виробів та підприємства, що займаються 

водопостачанням, каналізацією, поводження з відходами. 

У 2015 році інноваційну продукцію реалізували 30 підприємств області, з 

них 28 підприємств – нову тільки для підприємства, 5– нову для ринку. Загальний 

обсяг реалізованої інноваційної продукції складав 618,8 млн грн, що становило 

2,7% від реалізованої інноваційної продукції в цілому по Україні. Обсяг 

інноваційної продукції експортованої за межі України становив 137,6 млн грн або 

22,2% від загального обсягу реалізованної інноваційної продукції.  

Загальний обсяг інноваційних витрат підприємств області складав 144,8 

млн грн (1,1% від загальнодержавних). Основним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності залишаються власні кошти підприємств – 144,4 млн грн 

або 99,7% загальної суми витрат на інновації. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

 Сприяння інноваційному та науково-технічному розвитку і використанню 

інтелектуального капіталу, забезпечення відкритого доступу до наукового 
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обладнання, виконання комплексних науково-дослідних тем, розвитку 

наукової інфраструктури.  

Продовження роботи щодо правової, кадрової та інформаційної підтримки 

технологічної модернізації в провідних галузях економіки з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності та забезпечення їх інноваційного розвитку відповідно 

до європейських стандартів. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ сприяння ефективному використанню і розвитку науково-технічного 

потенціалу для інтелектуального зростання країни; 

▪ налагодження більш активної взаємодії між наукою, освітою, 

виробництвом та фінансово-кредитною сферою; 

▪ сприяння реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, спрямованих на 

реконструкцію і технологічне переоснащення виробничих потужностей 

провідних підприємств області з метою освоєння ними нових видів  продукції, 

конкурентоспроможних як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках; 

▪ прискорення темпів впровадження ресурсо-, енергозберігаючих 

технологій, насамперед в агропромисловому комплексі, створення 

конкурентоспроможних переробних виробництв; 

▪ інформаційне забезпечення участі підприємств області у виставках 

інноваційних розробок наукових установ і вищих навчальних закладів Києва;  

 

Очікувані результати 

- зростання загального обсягу наукових та науково-технічних робіт, 

виконаних власними силами наукових організацій, на 2,4%; 

- збільшення кількості інноваційно-активних підприємств на 2 відсотки. 

 

3.4.6. Виробництво споживчих товарів та послуг 

 

Пріоритетним напрямом діяльності підприємств з виробництва споживчих 

товарів залишається нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції 

належної якості. 

У 2017 році позитивну динаміку розвитку збережено галуззю  виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, яка є найбільшою в 

промисловому комплексі області (32,0% у структурі обсягу реалізованої 

продукції за видами промислової діяльності). За підсумками 2017 року індекс 

промислової продукції галузі у порівнянні з 2016 роком склав 115,7% (3 місце 

серед регіонів України). Підприємствами галузі реалізовано у зазначеному 

періоді продукції на майже 32,0 млрд грн (по Україні – 3 місце). Значний вклад у 

розвиток галузі внесено підприємствами: ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна 

Лімітед», ПАТ «Яготинський маслозавод», ВАТ «Вімм-Біль-Данн Україна», ТОВ 

«СП «Київський обласний хлібопекарський комплекс», ТОВ «Білоцерківський 

молочний комбінат» та іншими. 

Суттєве нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції 

продемонстрували у 2017 році також окремі підприємства текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. 
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Проте, низький рівень завантаження виробничих потужностей на 

підприємствах галузі спричинив зниження індексу промислової продукції на 9,2 

відсотка. Зокрема, різко скоротилося у порівнянні з 2016 роком виробництво 

окремих видів одягу для жінок (на 70,5% - 41,6%) та взуття (на 38,1 відсотка). 

Значно скоротилося також виробництво кухонних меблів (на 14,0%), проте  

індекс промислового виробництва товарної продукції, виробленої 

підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу за 

підсумками 2017 року становив 108,1 відсотка. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

 Забезпечення подальшого прискореного розвитку переробної 

промисловості з пріоритетним  орієнтиром  на  виробництво споживчих товарів, 

нарощування обсягів виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінної 

продукції. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ продовження роботи щодо моніторингу проблемних питань 

діяльності підприємств з виробництва споживчих товарів та сприяння їх 

вирішенню на державному та регіональному рівні; 

▪ залучення підприємств з виробництва споживчих товарів до участі у 

ярмаркових заходах; 

▪ освоєння нових видів експортоорієнтованої і імпортозамінної 

продукції у ПАТ „Яготинський маслозавод” (Яготинський район), ТОВ 

„Тетіївський пряник” (Тетіївський район), ВКФ „Укрпромпостач-95” (Переяслав-

Хмельницький район), ТОВ „Алеана” (м.Обухів), ТОВ „Васильківхлібопродукт” 

(м.Васильків),  Макарівській філії  ТОВ „Київхліб”; 

▪ проведення модернізації, технічного переоснащення та розширення 

виробничих потужностей у ТОВ „Перший столичний хлібозавод” 

(Вишгородський район),  ПАТ „Молнія” (Баришівський район), Сквирська філія 

корпорації „Сквиратекс” (Сквирський район), корпорації „Елтекс”  (м.Переяслав-

Хмельницький); 

▪ сприяння у відновленні роботи непрацюючих промислових 

підприємств  ПАТ „Рокитнянський цукровий завод” (Рокитнянський район); ДП 

„Тхорівський спиртовий завод” (Сквирський район) та ТОВ „Золота скоринка”,  

(Баришівський район). 

 

Очікувані результати: 

- індекс промислового виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів складе 104,1%; 

-  індекс текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів становитиме 102,8%; 

-  зростання обсягу реалізованих харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів до 33,3млрд. грн. (проти 32,0 млрд.грн. у 2017 році); 

-  зростання обсягу реалізованої промислової продукції текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів до 

710,7  млн .грн  (проти 691,3 млн. грн у 2017 році); 
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- збільшення обсягу реалізованих харчових продуктів, напоїв  та 

тютюнових виробів у розрахунку на одну особу населення до 19,0 тис. грн (у 2017 

році – 18,4 тис. грн); 

- збільшення обсягу реалізованої промислової продукції текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у 

розрахунку на одну особу населення до 405,7 грн. (у 2017 році – 396,4 гривні). 

 

3.5. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

В області продовжувалася робота щодо активізації транскордонного 

економічного співробітництва та формування позитивного міжнародного іміджу 

регіону. 

У 2017 році проведено ряд офіційних зустрічей голови Київської 

облдержадміністрації з Маршалом Нижньосілезького Воєводства Республіки 

Польща, з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні, з 

Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні, польською компанією 

„Fabulaz Polska”, яка є Європейським лідером з будівництва сміттєспалювальних 

заводів, зокрема, в Німеччині було представлено проект такого заводу в Україні, 

компанією „Rhenus” (Федеративна Республіка Німеччина) щодо можливості 

реалізації інвестиційного проекту з будівництва логістичного центру в Київській 

області. Крім цього, питання подальшої співпраці були обговорені на робочих 

зустрічах з представниками іноземних бізнес кіл з Китайської Народної Республіки, 

Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки 

Польща, Республіки Іран, Королівства Іспанія, Японії, Турецької Республіки, 

Великобританії, Словацької Республіки. 

Було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо сталого розвитку 

між Програмою розвитку Організації Об`єднаних Націй, Київською обласною 

державною адміністрацією та Київською обласною радою на 2018-2022 роки. 

Незважаючи на негативний вплив торговельних обмежень з боку Російської 

Федерації на зовнішній товарооборот, обсяг експорту зовнішньої торгівлі 

товарами області у 2017 році склав 1748,5 млн дол.США, що на 2,5% більше у 

порівнянні з показником 2016 року.  

 

Динаміка зовнішньоторгівельного обороту 

у Київській області, млн. дол.США 
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Основу товарної структури експорту області складали жири та олії 

тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, 

готові харчові продукти, продукти тваринного походження, вироби з деревини 

або інших волокнистих целюлозних матеріалів, машини, обладнання та 

механізми, електротехнічне обладнання. 

Обсяг імпорту товарів у 2017 році у порівнянні з 2016 роком збільшився на 

15,3% і становитиме 3403,9 млн доларів США. Основну групу імпортованих 

товарів складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 

складали, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та 

вироби з них, недорогоцінні метали та вироби з них, продукти рослинного 

походження, готові харчові продукти, продукти тваринного походження, 

мінеральні продукти.  

Суб’єкти господарювання області здійснювали зовнішньоторговельні 

операції з 171 країни світу. 

Основні проблеми: 

- переважання в структурі експорту сировинних товарів, що мають незначну 

частку доданої вартості; 

- недостатній обсяг залучення позабюджетних коштів у рамках співпраці з 

міжнародними фінансовими та донорськими інституціями; 

- низька конкурентоспроможність окремих видів експортної продукції 

виробничо-технічного призначення та товарів широкого вжитку; 

- необхідність підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур, 

населення, державних службовців щодо напрямів розвитку співпраці між Україною 

та Європейським Союзом. 
 

Визначальним напрямом зовнішньоекономічної політики держави, як 

зазначено у Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України 

„Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році”, залишається 

співпраця з країнами ЄС. Незважаючи на відсутність статусу країни-кандидата 

або офіційно визнаної перспективи членства в ЄС, Україна повинна до 2020 року 

адаптуватися до економічних умов функціонування ЄС, що дозволить реально 

претендувати на членство у Євросоюзі. 

Усвідомлюючи пріоритетність європейського вектору зовнішньо-

торговельного співробітництва, Україні необхідно продовжувати активно 

співпрацю і з країнами Східної Азії, Африки та Латинської Америки. 

Відповідно до вказаних завдань у сфері зовнішньоекономічної діяльності в 

області визначено: 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Розширення номенклатури та обсягів поставок експорту та імпорту; пошук 

нових зв’язків для розширення ринку збуту продукції підприємств Київщини та 

подальшої співпраці; розширення співпраці, покращенню торговельного та 

промислового співробітництва з усіма країнами світу, розширення та 

поглиблення міжнародного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва. 
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Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ організація та проведення робочих зустрічей з дипломатичним 

корпусом країн Європейського Союзу; 

▪ забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в області 

шляхом організації та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за 

круглим столом з питань розвитку співпраці між Україною та Європейським 

Союзом; 

▪ організація та проведення робочих зустрічей з представниками 

ділових кіл з країн Східної Азії, Африки та Латинської Америки; 

▪ інформування іноземних компаній про потенційних партнерів у 

Київській області, зацікавлених у налагодженні взаємовигідного співробітництва;  

▪ інформаційна підтримка підприємств-експортерів в розширенні їхньої 

присутності на міжнародних торговельних ринках та у пошуку бізнес-партнерів 

за кордоном; 

▪ підготовка і надання міжнародним фінансовим організаціям 

пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації 

проектів регіонального розвитку; 

▪ забезпечення участі суб’єктів підприємницької діяльності у 

міжнародних виставково-ярмаркових заходах як інструменту презентації 

економічного потенціалу області на світовому рівні; 

▪ продовження роботи щодо поширення інформації про 

зовнішньоекономічну діяльність області у засобах масової інформації, мережі 

Інтернет, проведення презентацій експортного потенціалу Київщини на 

міжнародних форумах, а також через посольства України;  

▪ інформування підприємств-експортерів про зміни попиту, можливі 

загрози і ризики, а також нові потенційні зовнішні ринки реалізації виробленої 

продукції; 

▪ забезпечення реалізації угод про торговельно-економічне, науково-

технічне і культурне співробітництво між Київською областю та столичними  

регіонами інших країн. 

 

Очікувані результати 

- зростання загального обсягу експорту товарів до 1880,5  млн доларів 

США (на 7,5% більше у порівнянні з показником 2017 року);  

- збільшення обсягу імпорту товарів на 6,4%, який складе 3621,7 млн 

доларів США. 

 

3.6. Соціальна сфера 

 

3.6.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім'ї 
 

В області продовжувалась робота щодо реалізації основних завдань і 
заходів державної демографічної політики, зокрема шляхом поліпшення життєвих 
умов усіх верств населення за рахунок підвищення рівня його доходів, 
покращення житлових умов населення, забезпечення його якісним медичним 
обслуговуванням.  
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Середня чисельність населення, тис.осіб 

 

 
 

Середньорічна чисельність наявного населення у 2017 році склала 1744,4 тис. 

осіб, що на 11,0 тис. осіб більше у порівнянні з 2016 роком. 

 

Міграційний рух населення, тис. осіб 

 

 
 
Водночас протягом останніх років зберігається тенденція до збільшення 

чисельності населення регіону не за рахунок природного приросту, а за рахунок 
міграційних процесів. Міграційний приріст населення у 2017 році становив майже 
30,7 тис. осіб, природне скорочення населення склало 10,9 тис. осіб.  

Станом на кінець 2017 року на обліку служб у справах дітей та сім’ї області 

перебуває 7497 дітей батьків військовослужбовців у зоні проведення АТО: 6535 – 

діти учасників АТО, 187 – діти, в яких один з батьків загинув в зоні проведення 

АТО, 775 дітей військовослужбовців, один з батьків яких був поранений в АТО; 

819 – діти, які проживають в сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків, 43 – діти, які зазнали фізичного, психологічного, 

сексуального або економічного насилля в сім’ї, 11 – діти, які систематично 

залишають місця постійного проживання, 134 – діти, які переміщені з тимчасово 

окупованої території або з району проведення АТО, які залишились без 

батьківського піклування. 

На Київщині активізовано роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. Станом на 31.12.2017 в області функціонує 66 дитячих будинків 
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сімейного типу (ДБСТ), у тому числі 12 ДБСТ внутрішньо переміщених з 

тимчасово окупованої території, та 106 прийомних сімей (ПС), у тому числі 7 ПС 

внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території, де виховуватимуться 

655 дітей (у тому числі 81 особа – тимчасово переміщена). 

У 2017 році усиновлено 135 дітей, з них 112 – громадянами України та 23 – 

іноземними громадянами. 

За 2017 рік оздоровленням та відпочинком охоплено 97,7 тис. дітей 

шкільного віку (за 2016 рік – 97,0 тис. дітей), які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, зокрема оздоровленням – 27,0 тис. дітей, відпочинком – 

70,8 тис. дітей. 

На оздоровлення та відпочинок до країн Європи та США направлено 

1069 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (у 2016 році – 

1262 дитини). 

 

Діти шкільного віку, яких забезпечено оздоровленням 

та відпочинком, тис.осіб 

 

 
 

Основні проблеми: 

- обмежені можливості забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які цього потребують, на рівні 

місцевих державних адміністрацій через відсутність передбаченого чинним 

законодавством фінансування вказаних видатків з державного бюджету;  

- неналежне функціонування та технічне забезпечення ведення Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи „Діти”, що б дала можливість якісно та 

своєчасно забезпечити конституційні права та свободи дітей, через відсутність 

нормативних актів щодо можливості використання фінансових ресурсів бюджетів 

усіх рівнів для функціонування вказаної системи. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Сприяння пом`якшенню демографічної ситуації в області шляхом  

поліпшення соціально-економічних умов життєдіяльності населення, збереження 

і зміцнення його репродуктивного здоров'я, формування та стимулювання 

здорового способу життя, розв'язування проблем гігієни і безпеки праці, 

підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення 

розвитку освіти, культури, відпочинку, удосконалення інфраструктури для 

фізкультури та спорту. 
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Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, 

підтримка сімей з дітьми шляхом забезпечення якості і доступності надання їм 

соціальних послуг, створення належних умов для реалізації права кожної дитини 

на виховання в сім'ї або в оточенні, максимально наближеному до сімейного, 

співпраця з міжнародними асоціаціями щодо можливості навчання дітей з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордоном. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ створення умов для поліпшення матеріального становища сімей шляхом 

зростання трудових доходів, подолання бідності працюючого населення; 

реалізації конституційних гарантій щодо розмірів мінімальної заробітної плати, 

пенсії, інших видів соціальних виплат та допомоги на рівні не нижче законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму; економічного стимулювання сімей, 

зокрема за допомогою кредитних та податкових інструментів; сприяння 

залученню інвестицій у розвиток соціальної та виробничої  інфраструктури села;  

▪ сприяння поліпшенню стану здоров'я жителів Київщини та 

популяризації серед них здорового способу життя шляхом удосконалення 

системи сімейної медицини та охорони материнства і дитинства, профілактики та 

забезпечення раннього виявлення захворювань, забезпечення ефективних форм і 

методів фізкультурно-спортивної діяльності, а також поліпшення санітарно-

епідемічної та екологічної ситуації; 

▪ удосконалення механізмів здійснення профілактики негативних проявів 

наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків; 

▪ сприяння внутрішній міграції населення шляхом створення нових 

робочих місць з оплатою праці вище середньообласного рівня у районах і містах 

області, де спостерігається зниження частки населення у працездатному віці; 

▪ сприяння розвитку інституту сім'ї шляхом вжиття заходів щодо 

формування сприятливого соціально-психологічного клімату у суспільстві для 

утворення сім'ї та позитивної налаштованості громадян на сімейні цінності; 

▪ розробка проекту обласної комплексної Програми підтримки сім'ї та 

забезпечення прав дітей до 2022 року; 

▪ запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім'ї та 

соціальному сирітству шляхом раннього виявлення сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

▪ створення 2 стаціонарних закладів із надання допомоги жінкам та дітям, 

які потерпіли від насильства; 

▪ створення 4 мобільних бригад із виявлення та надання допомоги 

жертвам насильства;  

▪ оптимізація мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 

вдосконалення їх діяльності шляхом запровадження нових ефективних форм 

роботи; 

▪ забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних та 

патронатних сім’ях, за принципом „гроші ходять за дитиною”;  

▪ забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; 
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▪ посилення соціального захисту бездоглядних та безпритульних 

дітей, створення умов для повноцінного їх розвитку шляхом розміщення їх в 

центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та влаштування в сімейні 

форми виховання або їх всиновлення; 

▪ розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

▪ соціальна адаптація дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації;  

▪ створення позитивного іміджу та престижу усиновителів, батьків-

вихователів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та 

піклувальників шляхом висвітлення взасобах масової інформації інформації про 

досвід батьків, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

▪ створення в області дитячого об’єднання „Школа безпеки” з метою 

освоєння дітьми знань, умінь та навичок щодо безпечної поведінки та швидкого 

реагування в критичний ситуаціях; 

▪ організація інформаційно-просвітницької діяльності серед дітей області 

щодо національно-патріотичного виховання та освоєння засад Європейської 

інтеграції; 

▪ проведення обласних заходів з  виставками, вікторинами, конкурсами та 

іграми на тему - „Україна - серце Європи” для дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, зокрема, вихованців центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; 

▪ збільшення в області послуги сімейного патронату до 10 сімей; 

▪ залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань 

соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, 

зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 

▪ забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, послугами оздоровлення та відпочинку, у тому числі за межами 

України через підписання та реалізацію угод з міжнародними благодійними та 

громадськими організаціями; 

▪ побудова цілісної системи протидії торгівлі людьми шляхом 

розповсюдження серед населення області рекламної продукції про ризики та 

перестороги працевлаштування за кордоном; 

▪ забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

Очікувані результати: 

- зростання середньорічної чисельності наявного населення області на 

7,7 тис. осіб, у результаті чого його чисельність на кінець 2018 року досягне 

1751,5 тис. осіб; 

- досягнення загального міграційного приросту – 32,3 тис. осіб; 

- забезпечення 92% працездатних дітей та молоді професійним навчанням; 

- забезпечення соціальним супроводом 93% сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах;  

- забезпечення соціальним супроводом 100% сімей загиблих учасників АТО 

та Героїв Небесної сотні; 
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- повернення в біологічні сім’ї або сім’ї родичів 75% дітей, вилучених 

з сімей у складних життєвих обставинах; 

- влаштування 95% дітей, які залишилися без батьківського піклування, у 

сімейні форми виховання;  

- забезпечення доступності до необхідних соціальних послуг дітей та сімей 

з дітьми, у тому числі осіб з особливими потребами, незалежно від їх статусу та 

потреб на рівні не менше, ніж 70%; 

- забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку 70% дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- зменшення кількості дітей, які вилучені з сім’ї внаслідок загрозливих умов 

життю або здоров’ю дитини, завдяки ранньому виявленню та втручанню не 

менше, ніж на 1% порівняно з 2017 роком; 

- забезпечення притягнення 100% батьків до відповідальності за неналежне 

виконання батьківських обов’язків; 

- забезпечення притягнення 100% осіб до відповідальності за порушення 

торгівлі спиртних та тютюнових виробів. 

3.6.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 

В області значна увага приділяється вирішенню проблем, що виникають на 

ринку праці. Їх розв’язання передбачає консолідацію зусиль всіх сторін соціального 

діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, 

сприяння його продуктивній зайнятості, а також посилення захисту громадян від 

безробіття, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, створення умов 

для розвитку малого та середнього бізнесу. З цією метою в області забезпечується 

виконання заходів Територіальної угоди між Київською обласною державною 

адміністрацією, Спільним представницьким органом об’єднань організацій, 

роботодавців Київської області та Київською обласною радою профспілок на 

2016 – 2020 роки. 

Крім цього, протягом 2017 року в області продовжувалась реалізація заходів, 

передбачених Програмою зайнятості населення Київської області на  

2013-2017 роки (затверджена рішенням обласної ради від 16.05.2013  

№ 596-32-VI). 

 

Динаміка чисельності економічно активного населення, тис. осіб 
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У 2017 році чисельність зайнятого населення регіону у віці 15-70 років 

становила 741,1 тис. осіб (у 2016 році – 736,3 тис. осіб). Чисельність безробітного 

населення віком 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) у 

порівнянні з 2016 роком зменшилася на 3,0% і становитила 51,9 тис. осіб. Рівень 

безробіття (за методологією МОП) склав 6,5% (у 2016 році – 6,8 відсотка).  

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної 

служби зайнятості, у 2017 році склала 50,3 тис. осіб (у 2016 році – 56,1 тис. осіб). 

У 2017 році чисельність працевлаштованих становила 20,1 тис. осіб, що на 

2,6% більше, ніж у 2016 році (19,6 тис. осіб). До участі у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру у 2017 році залучено 8,5 тис. осіб, на професійне 

навчання направлено 4,5 тис. осіб. 

 

Кількість безробітних на обліку у державній службі зайнятості, тис. осіб 

 

 
 

Основні проблеми: 

- відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної 

зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та 

оплатою праці; 

- невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам 

економіки та ринку праці. 

Головні цілі на 2018 рік 

Забезпечення соціального захисту безробітних громадян, посилення 

мотивації до легальної та продуктивної зайнятості, стимулювання діяльності 

роботодавців щодо створення нових робочих місць, моніторинг стану трудової 

міграції населення області та прийняття необхідних рішень для регулювання 

ринку праці з залученням до цієї роботи Київської обласної ради профспілок та 

об’єднань організацій, роботодавців Київської області. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ продовження проведення спільної з представницьким органом 

об’єднань організацій, роботодавців Київської області та обласною радою 

профспілок роботи щодо реалізації Територіальної угоди між Київською 

обласною державною адміністрацією, Спільними представницьким органом 

об’єднань організацій, роботодавців Київської області та Київською обласною 

радою профспілок на 2016 – 2020 роки; 
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▪ сприяння створенню нових, збереження існуючих ефективних 

робочих місць із гідними умовами та оплатою праці, а також забезпечення 

позитивного балансу між створеними та ліквідованими робочими місцями; 

▪ сприяння зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах 

конкурувати на ринку праці, зокрема, людей передпенсійного віку та людей з 

обмеженими можливостями; 

▪ сприяння зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше 

робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), насамперед, молоді, 

інвалідам, іншим соціально вразливим верствам населення; 

▪ забезпечення індивідуального застосування повного спектру соціальних 

послуг при підборі підходящої роботи, зокрема, демобілізованим 

військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, переселенцям з 

Донецької, Луганської областей та з тимчасово окупованих територій АРК і 

м.Севастополя, з урахуванням їх професійного досвіду та індивідуальних 

здібностей; 

▪ сприяння розвитку підприємництва шляхом орієнтації безробітних на 

започаткування підприємницької діяльності, зокрема, мешканців сільської 

місцевості з метою відродження сільськогосподарського виробництва, переробки 

сільськогосподарської продукції, започаткування агробізнесу тощо; 

▪ забезпечення організації громадських робіт суспільно корисного 

спрямування для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної 

підтримки безробітних та інших категорій осіб; 

▪ посилення мотивації громадян до легальної зайнятості, розв’язання 

проблеми із виплатою заробітної плати „в конвертах”, насамперед, у сфері малого 

бізнесу; 

▪ проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію 

процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, 

виявлення здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на 

вибір, зміну професії та виду трудової діяльності; 

▪ запобігання колективним трудовим спорам та їх вирішення у разі 

виникнення; 

▪ аналіз зовнішньої та внутрішньої трудової міграції на ринку праці області 

та прийняття відповідних рішень. 

 

Очікувані результати: 

- поліпшення ситуації на ринку праці області та забезпечення показника рівня 

безробіття, обчисленого за методологією МОП, на рівні 6,2%; 

- зростання на 0,5% чисельності зайнятого населення віком 15-70 років; 

- зростання кількості незайнятих громадян, які скористалися послугами 

державної служби зайнятості і були працевлаштовані на 500 осіб, їх кількість 

складе 20,1 тис. осіб, рівень працевлаштування становитиме 36,5% (у 2017 році – 

34,9%); 

- збільшення чисельності працевлаштованих безробітних шляхом 

одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької 

діяльності на 56 осіб, вона складе 150 осіб; 



 62 

- залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру 

9,0 тис. осіб (у 2017 році – 8,5 тис. осіб), направлення на професійне навчання – 

4,7 тис. осіб (на 200 осіб більше, ніж у 2017 році). 

- збереження на рівні 2017 року навантаження незайнятого населення на 

1 вільне робоче місце (вакантну посаду), показник складе 3 особи. 

3.6.3. Грошові доходи населення 

 

Важливою соціальної складовою добробуту мешканців Київської області є 

збільшення розміру грошових доходів, зокрема, заробітної плати як основного їх 

джерела, що, у свою чергу, впливає на розв’язання їх соціально-побутових 

проблем, сприяє відтворенню робочої сили та підвищує їх купівельну 

спроможність. 

Протягом 2017 року зберігається тенденція до зростання розміру 

середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника області. У 

2017 році цей показник, у порівнянні з 2016 роком, збільшився на 37,5% і досяг 

7188 гривень. 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 

одного штатного працівника, грн 

 

 
 

Наявні доходи населення області у 2017 році, за попередніми розрахунками, 

складуть 88,4 млрд грн, що на 31,8% більше, ніж у 2016 році. За рахунок 

підвищення рівня оплати праці та збереження державних соціальних гарантій 

рівень наявних грошових доходів у розрахунку на одну особу зросте на 31,1% та 

досягне 50,8 тис. гривень. 

 

Наявний грошовий дохід у розрахунку на одну особу, тис. грн 
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Основні проблеми: 

- падіння реальних доходів та купівельної спроможності населення через 

нестабільність національної валюти, зростання цін на енергоносії, транспортні та 

комунальні послуги, товари першої необхідності, продукти харчування та інше; 

- несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості із її 

виплати; 

- недотримання роботодавцями та громадянами трудового законодавства 

щодо легальних трудових відносин; 

- неефективність спонукально-стимулюючого механізму в податковому та 

пенсійному законодавстві щодо легалізації доходів. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в 

установах та організаціях області, а також недопущення її у подальшому; 

забезпечення належного контролю за дотриманням виплати заробітної плати на 

рівні не нижче за законодавчо встановлений мінімум; детінізація виплати 

заробітної плати; зростання пенсій; надання адресної державної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення та державних пільг, їх монетизація. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ удосконалення форм і методів взаємодії між органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та бізнесом на засадах соціального партнерства 

шляхом налагодження дієвої співпраці з громадськими об’єднаннями та 

організаціями підприємців та забезпечення виконання Територіальної угоди між 

Київською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким 

органом об'єднань організацій роботодавців Київської області та Київською 

обласною радою профспілок на 2016-2020 роки; 

▪ активізація роботи тимчасової комісії облдержадміністрації та 

відповідних комісій райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного 

значення), об’єднаних територіальних громад з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат; 

▪ недопущення випадків виплати заробітної плати нижче законодавчо 

встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях області за 

умови повної зайнятості працівників; 

▪ здійснення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих 

на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та 

захисту прав застрахованих осіб, погашення заборгованості зі сплати страхових 

внесків;  

▪ запобігання виникненню трудових спорів (конфліктів); 

▪ проведення моніторингу дотримання роботодавцями умов колективних 

договорів, територіальних та галузевих угод;  

▪ збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату в розмірі 

вищому від мінімальної заробітної плати; 
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▪ надання освітньо-правової допомоги громадянам у питаннях 

трудового законодавства. 

 

Очікувані результати: 

- збільшення наявних доходів населення області на 8,2%, у 2018 році вони 

складуть 95,7 млрд грн ; 

- зростання наявних доходів у розрахунку на одну особу до 54,7 тис.грн (на 

7,8% більше, ніж очікується у 2017 році); 

- збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати на 

20,0%, у 2018 році він досягне 8624 гривні. 

3.6.4. Соціальний захист населення 

 

В основу пріоритетів соціальної політики в області покладено посилення 

захисту соціально-вразливих верств населення Київщини шляхом надання різних 

видів державної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

У сфері соціального захисту населення функціонує 11 будинків-інтернатів 

для громадян похилого віку та інвалідів, які розраховані на 2100 ліжко-місць. 

Очікується, що станом на 01.01.2018 на повному державному утриманні в них 

перебувало 1950 осіб (на початок 2016 року – 1905 осіб). 

В області функціонує 35 територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), а у місті Обухів соціальне 

обслуговування здійснюється через відділення соціальної допомоги вдома. 

Очікується, що протягом 2017 року територіальними центрами соціального 

обслуговування буде надано соціальних послуг 55350 особам (на 237 осіб більше, 

ніж у 2016 році), у тому числі платні соціальні послуги – 9600 особам на загальну 

суму майже 2,9 млн. гривень. 

 

Кількість осіб, які одержують послуги у територіальних центрах 

соціального обслуговування, тис. осіб 

 
 

Суттєвим додатком до фінансового забезпечення із державного бюджету 

мінімальних потреб соціально незахищених верств населення в області є 

прийняття Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в 

Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки (затверджена рішенням 

Київської обласної ради від 22.06.2017 № 346-15-VIІ), заходами якої за рахунок 

обласного бюджету на загальну суму майже 45,3 млн грн передбачається 

огорнути увагою інвалідів по зору, слуху та дітей з вадами опорно-рухового 

апарату. 
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Для забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації у 

2017 році передбачається видати 550 направлень на заводи-виробники (у 2016 

році – 520 направлень). 
Станом на 01.01.2018 оздоровлено 579 учасників антитерористичної 

операції, 423 особи з інвалідністю, 695 ветеранів Великої Вітчизняної Війни та 
осіб з інвалідністю. 

У 2017 році забезпечено виплату державних соціальних допомог сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, по 

догляду за інвалідами І-ІІ групи внаслідок психічного розладу, дітям-сиротам і 

позбавлених батьківського піклування 109,5 тис. осіб на загальну суму 2,1 млрд 

гривень. 

В умовах постійного зростання цін і тарифів на житлово-комунальні 

послуги по області в цілому охоплено 322,7 тис. сімей державною допомогою у 

вигляді субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг житлових субсидій на суму 3,3 млрд грн, а пільгами скористалися 

209,9 тис. осіб на суму 551,5 млн гривень. 

У 2017 році 86 особам (з них інваліди війни І-ІІ групи з числа учасників 

АТО – 58 осіб, члени сім’ї загиблого військовослужбовця з числа учасників 

АТО – 28 осіб) надано грошову компенсацію на придбання житла на загальну 

суму 60,6 млн гривень. 

Крім цього, 94 постраждалим під час участі у масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, виплачено грошову допомогу на суму 6,9 млн гривень. Ще 17 членам 

сімей загиблих Героїв Небесної Сотні виплачено одноразову грошову допомогу 

загальною сумою 3,0 млн гривень. 

Основні проблеми: 

- потреба в негайному впровадженні заходів з енергозбереження, 

комплексному енергоаудиті та заміні інженерних мереж у закладах соціальної 

сфери області, що у кінцевому результаті дасть можливість зекономити кошти 

обласного бюджету та дозволить суттєво покращити умови проживання 

підопічних; 

- недостатнє фінансування з державного бюджету програми забезпечення 

населення технічними та іншими засобами реабілітації, а також програми щодо 

забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю автомобілями; 

- відсутність фінансування з державного бюджету пільг та гарантій для 

внутрішньо переміщених осіб, відсутність житла, роботи та вільних земельних 

ділянок для будівництва, а також потреба в осучасненні розмірів щомісячної 

адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 

- блокування рахунків, що призводить до неможливості здійснювати будь-

які платежі, окрім захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України. 

Як наслідок, обмежується можливість реалізації певних прав соціально 

незахищених верств населення, зокрема отримання різних видів соціальних 

виплат через поштові відділення зв’язку. Блокується перерахунок коштів грошової 
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компенсації за належні для отримання жилі приміщення на особові рахунки 

учасників АТО і членів їх сімей. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення права кожного 

громадянина на отримання якісних соціальних послуг, надання адресної 

підтримки незахищеним верствам населення, реабілітації осіб з інвалідністю, 

залучення до співробітництва з державними установами недержавних 

громадських організацій шляхом проведення конкурсу через соціальне 

замовлення, забезпечення максимального рівня охоплення соціально вразливих 

верств населення області різними видами соціальних послуг, забезпечення осіб з 

інвалідністю спецавтотранспортом та технічними й іншими засобами реабілітації. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ розроблення та затвердження на місцевому рівні соціальних програм з 

належним їх фінансовим наповненням з метою удосконалення роботи органів 

соціального захисту населення, державна підтримка громадських організацій та 

благодійних фондів, що проводять соціальну роботу, забезпечення відповідними 

послугами пільгової категорії населення, фінансування яких передані на 

регіональний рівень; 

▪ розвиток мережі установ, що здійснюють організацію комплексного 

соціального обслуговування за місцем проживання інвалідів та громадян 

похилого віку; 

▪ підвищення якості соціального обслуговування громадян похилого віку, 

інвалідів у територіальних центрах соціального обслуговування  пенсіонерів, а 

також одиноких непрацездатних громадян в інтернатних установах; 

▪ співпраця з державними установами та недержавними громадськими 

організаціями, фондами з метою надання соціальних послуг особам з 

інвалідністю, пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення шляхом 

проведення конкурсу через соціальне замовлення за рахунок коштів місцевих 

бюджетів; 

▪ організація та надання соціальних послуг пільговим категоріям 

громадян в об’єднаних територіальних громадах; 

▪ розроблення Концепції створення центрів надання соціальних послуг; 

▪ розвиток системи надання платних соціальних послуг у домашніх 

умовах та в інтернатних установах з урахуванням індивідуальних потреб 

малозабезпечених верств населення; 

▪ розширення мережі реабілітаційних і територіальних центрів, надання 

передбачених законодавством пільг та гарантій, посилення ролі адресних пільг і 

допомог задля розвитку системи життєзабезпечення і соціального обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни та праці; 

▪ продовження реалізації заходів наступних програм:  

- Київська обласна цільова програма „Соціальної підтримки в Київській 

області людей з інвалідністю” на 2017-2020 роки (затверджена рішенням 

Київської обласної ради від 22.06.2017 № 346-15-VIІ); 
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- Київська обласна комплексна Програма „Турбота” на 2016-2020 роки 

(затверджена рішенням Київської обласної ради від 28.04.2016 № 097-03-VII),  

- Київська обласна цільова програма „Впровадження Єдиної соціальної 

картки мешканця Київщини” на 2017-2019 роки (затверджена рішенням Київської 

обласної ради від 19.05.2017 № 288-14-VIІ); 

▪ розроблення та реалізація відповідних місцевих цільових і комплексних 

програм на 2018 та наступні роки щодо соціального захисту вразливих верств 

населення, зокрема осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, одиноких 

непрацездатних громадян, учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх 

сімей, внутрішньо переміщених осіб;  

▪ створення комунального підприємства центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції; 

▪ забезпечення доступу до соціальних послуг переселенців з Донецької та 

Луганської областей, а також з тимчасово окупованих територій АРК і міста 

Севастополя;  

▪ розвиток і впровадження інноваційних соціальних послуг населенню 

(представництво інтересів, паліативний та хоспісний догляд, „університети ІІІ 

віку”, супровід осіб з інвалідністю на робочому місці); 

▪ оптимізація мережі інтернатних закладів шляхом: 

- відкриття у кожному закладі відділень підтриманого проживання, 

паліативного/хоспісного догляду, 

- відкриття платного відділення в Горностайпільському будинку-інтернаті 

для людей похилого віку та інвалідів, 

- передбачення у бюджеті розвитку обласного бюджету коштів на загальну 

суму 8,2 млн грн на впровадження заходів з енергозбереження та впровадження 

альтернативних видів опалення, проведення комплексного енергоаудиту та заміну 

інженерних мереж, ремонтних робіт, що в кінцевому результаті призведе до 

економії коштів обласного бюджету та дозволить суттєво покращити умови 

проживання підопічних; 

▪ надання всіх видів державної допомоги для сімей з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю за адресною спрямованістю; 

▪ забезпечення обліку та надання державної адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, а також 

контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за 

місцем їх фактичного проживання чи перебування; 

▪ забезпечення фінансового обслуговування реалізації прав громадян на 

отримання пільг, компенсацій та соціальних гарантій з урахуванням розміру 

соціальної податкової пільги та в умовах децентралізації фінансування; 

▪ надання грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, деяким категоріям учасників АТО з числа 

внутрішньо переміщених осіб, сім`ям загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав та особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав; 

▪ забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції 

та членів їх сімей, а також членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у 
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масових акціях протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року; 

▪ організація роботи по нагляду за дотриманням вимог чинного 

законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами 

Пенсійного фонду України; 

▪ забезпечення виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів; 

▪ посилення контролю за розробкою і прийняттям місцевих програм із 

відшкодування втрат за надані окремим категоріям населення пільг з послуг 

зв’язку, передбачення у місцевих бюджетах коштів для погашення наявної 

заборгованості за надані послуги з пільгового проїзду залізничним і 

автотранспортом. 

 

Очікувані результати:  

- охоплення соціальним обслуговуванням 57,9 тис. одиноких 

непрацездатних громадян, інвалідів та інших осіб, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, а також надання платних соціальних послуг для 10,2 тис. осіб на 

суму 5,6 млн гривень; 

- направлення до санаторно-курортних закладів 2031 особи, з них: 208 

інвалідів-спинальників, 1470 ветеран війни (у тому числі 1164 учасника АТО), 

353 інваліда загального захворювання та з дитинства; 

- надання 630 направлень на заводи-виробники для виготовлення технічних 

засобів реабілітації для інвалідів; 

- надання державних соціальних допомог 102,0 тис. осіб на загальну суму 

2,2 млрд.грн., компенсацій – 3,3 тис. осіб на суму 9,9 млн грн, житлових 

субсидій – 320,0 тис. сімей на суму 4,3 млрд грн та пільг – 210,0 тис. осіб на суму 

650,0 млн грн; 

- забезпечення житлом близько 110 осіб з числа інвалідів війни І-ІІ групи з 

числа учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО; 

- виплата грошової допомоги 115 постраждалим під час участі у масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року, і членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні; 

- освоєння запланованих коштів обласного бюджету на загальну суму 

342,8 млн грн, що дасть можливість покращити матеріальне становище 

незахищених верств населення, які потребуюють соціальної опіки держави, 

здійснити заходи з енергозбереження у будинках інтернатах, забезпечити 

реабілітацію дітей з інвалідністю із захворюванням на ДЦП. 
 

Соціальний захист населення, постраждалого внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та подолання її наслідків 

 
Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС – одне із пріоритетних завдань 

держави. У зв’язку із цим існує нагальна потреба продовження реалізації 
комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, 
соціальний і матеріальний захист. 
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На території Київської області станом на 01.01.2018 проживає 

618546 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі: 

26259 інвалідів-чорнобильців першої категорії, захворювання яких пов'язано з 

наслідками Чорнобильської катастрофи, 35979 учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, 573350 потерпілих від Чорнобильської 

катастрофи, з них 94766 дітей (165 – діти-інваліди ЧАЕС) та 430880 потерпілих 

4 категорії. 

Протягом 2017 року загальна сума профінансованих коштів на бюджетну 

програму „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” склала 570,2 млн грн. (у 2016 році – 

513,6 млн гривень). 

На санітарно-курортне лікування у 2017 році Міністерством соціальної 

політики України виділено на область кошти у сумі 26,4 млн грн для 

оздоровлення 4945 постраждалих осіб, що складає 80% від потреби. Станом на 

01.01.2018 фактично оздоровлено 4945 постраждалих громадян віднесених до 

1 категорії (у 2016 році – 4417), та 47 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з 

Чорнобильською катастрофою у супроводі одного із батьків (у 2016 році – 32). 
 

Головна ціль на 2018 рік 

Забезпечення комплексного підходу до вирішення організаційно-правових, 

соціальних, медичних, інформаційних потреб громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, зменшення соціальної напруги серед населення. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ підвищення рівня забезпеченості та захищеності постраждалого 

населення шляхом своєчасного надання пільг, допомог і компенсацій, 

передбачених законодавством для зазначених категорій громадян; 

▪ продовження роботи з центральними органами виконавчої влади щодо 

забезпечення фінансування бюджетної програми „Соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;  

▪ продовження роботи з центральними органами виконавчої влади щодо 

врегулювання спірних питань встановлення статусу постраждалого внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та видачі дублікатів потерпілих 4 категорії; 

▪ продовження роботи з центральними органами виконавчої влади, 

громадськими організаціями щодо розробки пропозицій із вдосконалення 

законодавчої бази соціального захисту населення, постраждалого від 

Чорнобильської катастрофи, у тому числі з метою встановлення належного рівня 

пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та забезпечення впровадження порядку нарахування пенсій 

військовослужбовцям строкової служби – учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС на рівні, передбаченому для працівників – ліквідаторів 

аварії на Чорнобильській АЕС; 

▪ створення електронної бази громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

▪ забезпечення процесу оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, дітей-інвалідів, інвалідність 
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яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС у супроводі 

одного із батьків або особи, яка їх замінює;  

▪ забезпечення процесу (здійснення контролю) безоплатного харчування 

потерпілих дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, 

розташованих на радіоактивно забрудненій території Київської області; 

▪ співпраця з громадськими організаціями щодо вирішення проблем 

соціального захисту постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС; 

▪ посилення уваги до сімей та вдів померлих учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

▪ надання безкоштовної консультативної допомоги та роз’яснень громадянам, 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань соціального захисту 

шляхом проведення „круглих столів”, семінарів, виїзних прийомів в районні 

управління соціального захисту, публікацій матеріалів у регіональних засобах масової 

інформації, вдосконалення інформаційних інтернет-ресурсів. 

 

Очікувані результати: 

- стовідсоткове забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у кількості 6724 особи; 

- сума виділених коштів на фінансування програми „Соціальний захист 

населення, постраждалого від Чорнобильської катастрофи” складе 600,3 млн грн 

(у 2017 році – 570,2 млн гривень). 

 

3.6.5. Пенсійне забезпечення 

 

Протягом 2017 року в Київській області продовжувалась реалізація завдань, 

визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на 

період до 2020 року, а також здійснювалися певні кроки у запланованих напрямах. 

Усі територіальні управління Пенсійного фонду України у Київській 

області переходять на роботу у системі централізованого призначення і виплати 

пенсій, триває впровадження електронних пенсійних справ.  

Розпочато реалізацію принципу екстериторіальності обслуговування 

громадян, впроваджено нові стандарти обслуговування громадян за принципом 

„єдиного вікна”. Здійснюються кроки щодо інтеграції інформаційних ресурсів 

пенсійної системи та підготовки їх до переходу на web- орієнтовану технологію. 

На виконання доручення голови Київської облдержадміністрації від 

25.04.2017 № 28-1 „Щодо функціонування агентських пунктів Пенсійного фонду 

України у Київській області” в області створено 42 пункти обслуговування 

громадян. Окрім того, функціонує 36 громадських приймалень, а також 

50 агентських пунктів (окремі функції виконують агенти – працівники сільських 

та селищних рад). 

Загальна чисельність пенсіонерів станом на 01.01.2018 склала 562,0 тис. 

осіб, що у порівнянні з 2016 роком менше на 3,0 тис. осіб. Середній розмір пенсії 

збільшився на 655,1 грн і становить 2501,1 грн, у тому числі пенсія 

військовослужбовців та деяких інших категорій громадян складає 2871,3 гривень. 
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Середній розмір пенсії, грн 

 

 
 

За 2017 рік призначено 19,7 тис. нових пенсій, проведено 102,5 тис. 

індивідуальних перерахунків пенсій за заявами громадян згідно з додатково 

наданими документами. Крім цього, призначено 603 пенсії за особливі заслуги 

перед Україною, кількість одержувачів цих пенсій складає 18 тис. осіб. 

Протягом 2017 року виплата пенсій органами Пенсійного фонду України 

здійснювалася вчасно і у повному обсязі.  

У 2017 році до бюджету Пенсійного фонду України надійшло власних 

коштів у сумі 5687,8 млн грн (у 2016 році – майже 4059,0 млн. гривень). 

Основні проблеми: 

- заборгованість з основних платежів до Пенсійного фонду підприємств, що 

підпорядковані міністерствам та відомствам, центральним органам виконавчої 

влади (Фонду державного майна України – 3,5 млн грн, Міністерству аграрної 

політики та продовольства – 2,4 млн грн, Міністерству оборони України – 

1,4 млн грн, Міністерству енергетики та вугільної промисловості – 0,2 млн грн); 

- заборгованість з основних платежів до Пенсійного фонду України 

житлово-комунальних підприємств області (борг – 1836,0 тис грн, у тому числі 

підпорядкованих Київській обласній раді – 1079,8 тис грн); 

- використання праці неоформлених працівників, виплата „тіньової” 

заробітної плати у „конвертах”. 

 

Головна ціль на 2018 рік 

Підвищення продуктивності обслуговування в сфері пенсійного 

забезпечення, вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами 

Пенсійного фонду, впровадження сучасних технологій адміністрування пенсійної 

системи, зміцнення та модернізація її інформаційних ресурсів і технічної бази, 

підвищення рівня довіри населення до Пенсійного фонду та його службових осіб. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ продовження роботи щодо впровадження новітніх технологій 

адміністрування в Пенсійному фонді, зміцнення та модернізація його 

інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи 

управління, перехід на електронний документообіг; 

▪ підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного 

забезпечення; 
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▪ забезпечення прозорості та відкритості діяльності Пенсійного 

фонду, більш активне залучення громадськості до вирішення питань формування 

та реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення 

обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню;  

▪ вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного 

фонду; 

▪ вжиття заходів щодо зменшення адміністративних видатків. 

 

Очікувані результати: 

- зростання власних надходжень до Пенсійного фонду України в цілому по 

області на 2003,6 млн грн або на 35,2% у порівнянні з 2017 роком, їх сума 

становитиме 7 691,4 млн гривень; 

- збільшення середнього розміру трудової пенсії на 66,4 грн, він складе 

2567,5 гривень. 

 
3.6.6. Житлово-комунальне господарство 

 

Протягом 2017 року здійснювалися заходи щодо забезпечення надання 

населенню якісних житлово-комунальних послуг, реконструкції систем 

водопостачання та водовідведення для забезпечення населення питною водою, 

реконструкції технічно застарілих очисних споруд області, розвитку ринку послуг 

з ремонту та обслуговування житлового фонду. 

У 2017 році підприємствами житлово-комунальної галузі надано житлово-

комунальних послуг на суму 2957,6 млн грн (на 41,3% більше, ніж у 2016 році), 

сплачено 2931,0 млн грн, що складає 99,1% (у 2016 році – 108,3 відсотка).  

У вартісній структурі житлово-комунальних послуг, наданих усім категоріям 

споживачів протягом 2017 року, послуги з теплопостачання становлять 61,4%, 

водопостачання та водовідведення – 23,7%, утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій (квартирної плати) – 14,9 відсотка. Рівень оплати послуг 

з теплопостачання становить 100,0% (за 2016 рік – 86,7%), водопостачання та 

водовідведення – 99,0% (101,0%), квартирної плати – 95,5% (100,4 відсотка). 

На виконання Закону України ,,Про Загальнодержавну програму ,,Питна 

вода України” на 2006-2020 роки” в області діє Програма ,,Питна вода Київщини 

на 2017-2020 роки” (затверджена рішенням Київської обласної ради від 

19.05.2017 № 312-14-VII). З річного обсягу фінансування вказаної Програми 

(обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування), згідно з уточненим 

кошторисом (плану використання коштів), за 2017 рік фактично освоєно майже 

61234,4 тис. грн, з них: з обласного бюджету – 10040,9 тис.грн, з місцевих 

бюджетів – 20743,8 тис.грн, небюджетних джерел – 31414,0 тис. гривень.  

Відповідно до доведеного фінансового ресурсу у 2017 році проведено роботи з 

будівництва водозабору з підземних вод з свердловини та двох бюветів для 

господарсько-питного водопостачання смт Глеваха Васильківського району; 

капітального ремонту водозабірної свердловини у с. Лісне Києво-

Святошинського району; реконструкції мереж водопостачання у с. Дмитрівка 

Києво-Святошинського району; реконструкції водозабірних та водопровідних 
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мереж з встановленням станції знезалізнення в с. Росава 

Миронівського району; реконструкції існуючого водогону у с. Руда Сквирського 

району. 

Із запровадженням Закону України „Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку” в житлово-комунальній сфері 

розпочалися серйозні реформи, власне, держава дала можливість господарям 

житла приймати рішення щодо управління своїм майном. У зв’язку з прийняттям 

Верховною Радою України законопроекту 1581-д „Про житлово-комунальні 

послуги” врегульовано відносини власників житла з постачальниками послуг та 

професійними управителями. Це дасть можливість до розвитку ринку відносин.  

Так, у 828 житлових будинках власниками квартир утворені об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків, які здійснюють утримання та управління 

своїм будинком та прибудинковою територією, що складає 12,5% від загальної 

кількості багатоповерхівок.  

Послуги населенню з управління багатоквартирними будинками надає 

41 управляюча компанія (у 2016 році – 35 компаній). Кількість 

багатоквартирних житлових будинків, співвласниками яких визначено 

управителя становить 948 одиниць, що становить 14,3% від їх загальної 

кількості (у 2016 році – 868 одиниць або 13,2 відсотка).  
Для забезпечення ефективного контролю та зниження втрат і витрат 

ресурсів під час здійснення господарської діяльності, унормування 
взаємовідносин споживачів та суб’єктів господарювання, що надають комунальні 
послуги відповідно до Закону України „Про комерційний облік теплової енергії 
та водопостачання”, що надав можливість привести ринок надання житлово-
комунальних послуг в цивілізований стан, сприяти енергозбереженню, а, відтак, і 
енергетичній незалежності держави, станом на 01.09.2017 рівень оснащеності 
приладами обліку теплової енергії багатоквартирних житлових будинків склав 
63,2%, що на 13,6% більше у порівнянні з 01.09.2016, холодного водопостачання 
– 49,1% (на 01.09.2016 – 42,0 відсотка). Частка сумарної потужності котелень, що 
працюють на альтернативних видах палива до загальної кількості котелень, 
становить 14,5% (у 2016 році – 13,4 відсотка). 

На сучасному етапі вирішальне значення має запровадження нових 
інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення 
ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства. Із залученням фахівців Київського Національного Університету 
будівництва і архітектури, ДП „Інноваційно-інжинірингові технології”, інших 
провідних фахівців у галузі завершено перший етап розробки Стратегії розвитку 
водопровідно-каналізаційного господарства Київської області на 2017-2025 роки. 
У рамках написання Стратегії виконано всебічний аналіз стану водопровідно-
каналізаційного господарства, проведено оцінку потенціалу систем, мереж 
водопостачання та водовідведення, підготовлено прогнозні показники розвитку 
галузі Київської області. 

Для поліпшення стану навколишнього природного середовища, 

благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій протягом 

2017 року ліквідовано 1,6 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ, приведено до 

належного санітарного стану 424 одиниці парків та скверів, 676 спортивних та 

879 дитячих майданчиків, прибрано та впорядковано 1055,2 тис. кв. м доріг та 

вулиць у населених пунктах області, висаджено понад 16 тис. дерев та 13 тис. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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кущів.  

Основні проблеми: 

- невідповідність собівартості та ціни на житлово-комунальні послуги, що 

призводить до їх збитковості і гальмує процес залучення управляючих компаній 

до управління багатоповерховими будинками; 

- обмежені обсяги фінансування з бюджетів усіх рівнів заходів щодо 

реконструкції або повної заміни аварійних і зношених мереж водопостачання та 

водовідведення (у ветхому та аварійному стані перебувають майже 38% 

водопровідних та 32% каналізаційних мереж, які експлуатуються понад 20 років і 

потребують реконструкції або повної заміни, близько 500 км аварійних і зношених 

мереж водовідведення підлягають заміні);  

- недостатній рівень забезпечення багатоквартирних житлових будинків  

приладами обліку та регулювання води і теплової енергії; 

- незадовільний екологічний стан поверхневих та більшості підземних 

джерел питного водопостачання, а також недостатня потужність діючих 

артезіанських свердловин. 

 

Головні цілі на 2018 рік  

Забезпечення реалізації на території Київської області державної політики у 

галузі житлово-комунального господарства для задоволення потреб населення і 

господарського комплексу в житлово-комунальних послугах належної якості 

відповідно до національних нормативів і національних стандартів, підвищення 

ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем 

життєзабезпечення населення, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій, створення умов для залучення приватних підприємств, управляючих 

компаній та інвестицій у розвиток галузі. 
 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ сприяння залученню інвестицій для модернізації житлово-комунального 

комплексу на основі сучасних технологій і матеріалів; 

▪ стимулювання співвласників житла до реалізації права та виконання 

обов'язків співвласників багатоквартирних будинків на підтримання необхідних 

матеріально-технічних умов функціонування ОСББ; 

▪ розробка Стратегії розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

Київської області до 2025 року; 

▪ налагодження співпраці з проектним офісом секторальної 

децентралізації при Мінрегіоні України з метою реалізації напрямів секторальних 

реформ на території Київської області, зокрема, у сфері житлово-комунального 

господарства; 

▪ продовження реалізації заходів обласної цільової програми „Питна вода 

Київщини” на 2017-2020 роки, спрямованих на розвиток та реконструкцію систем 

водопостачання та водовідведення для забезпечення населення якісною питною 

водою; 

▪ забезпечення належної підготовки об'єктів життєзабезпечення населення 

та соціально-культурного призначення області до сталої роботи в опалювальному 

сезоні 2018/2019 року; 
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▪ продовження роботи щодо забезпечення ефективного контролю та 

зниження втрат і витрат ресурсів під час здійснення господарської діяльності 

підприємств, що надають комунальні послуги; 

▪ вжиття постійних заходів з благоустрою населених пунктів регіону. 
  

Очікувані показники: 

- надання всім категоріям споживачів житлово-комунальних послуг на суму 

3124,5 млн грн, що на 15% більше, ніж у 2017 році; 

- доведення показника створення об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (утворення юридичної особи) до рівня 20% від загальної кількості 

багатоповерхових будинків; 

- вихід на ринок надання житлово-комунальних послуг 40 управляючих 

компаній, що надаватимуть населенню послуги з управління багатоквартирними 

будинками;  

- ремонт  250 км водопровідних та  150 км каналізаційних мереж; 

- проведення капітальних ремонтів 100 котлів на комунальних котельнях 

для надійного теплозабезпечення усіх категорій споживачів; 

- заміна 15 км теплових мереж  комунальних котелень місцевих рад. 

 

3.6.7. Будівництво соціальної та житлової інфраструктури 
 

З метою підвищення життєвого рівня, вирішення соціальних проблем 

мешканців області та забезпечення їх житлом в області продовжується робота 

щодо будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, 

стимулювання житлового будівництва.  

З метою забезпечення комплексного підходу щодо розвитку в області 

соціальної та транспортної інфраструктури у 2017 році виконувалися заходи, 

передбачені Програмою будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 

інфраструктури Київської області на 2016-2018 роки (затверджена рішенням 

Київської обласної ради від 07.06.2016 № 129-05-VII зі змінами в редакції 

рішення Київської обласної ради від 22.06.2017 349-15-VII). У 2017 році 

відповідно до доведеного фінансового ресурсу передбачалась реалізація 

151 заходу на загальну суму 319,2 млн грн, з яких 217,0 млн грн – кошти 

обласного бюджету, 102,2 млн грн – співфінансування за рахунок місцевих 

бюджетів (у 2016 році було передбачено фінансування 150 заходів на загальну 

суму 370,9 млн гривень).  

За 2017 рік на виконання заходів Програми будівництва, реконструкції та 

ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2018 роки надійшло 

коштів у сумі 251,9 млн грн (78,9% від запланованого обсягу фінансування), з них 

з обласного бюджету – 169,2 млн грн, місцевих бюджетів – 82,7 млн гривень. За 

рахунок вказаних коштів виконано дорожньо-будівельних та ремонтних робіт на 

90 дорогах та вулицях населених пунктів області, зокрема укладено 263,1 тис.кв.м 

дорожнього покриття міських вулиць та доріг, з яких у результаті робіт з 

капітального ремонту – 254,3 тис.кв.м, реконструкції – 8,3 тис.кв.м, поточного 

ремонту – 450,3 кв. метрів. Крім цього, проведено будівництво, капітальний 

ремонт та реконструкцію 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 3 дошкільних 

навчальних закладів, 3 закладів охорони здоров’я, 4 об’єктів культури та спорту, 
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виготовлено проектно-кошторисну документацію для 4 об’єктів, 

реалізовано 1 інвестиційний проект. 

Також у 2017 році передбачалась реалізація 19 інвестиційних проектів 

Київської області, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку (ДФРР) та співфінансування місцевих бюджетів на 

загальну суму 160,5 млн грн, з них: кошти ДФРР – 113,9 млн грн; місцевих 

бюджетів – 46,6 млн гривень. Реалізовано у повному обсязі 8 об’єктів, з них: 

4 заклади освіти, 1 центр позашкільної роботи та 3 заклади охорони здоров’я, які 

планується ввести в експлуатацію у І кварталі 2018 року. Готується необхідний 

пакет документів для отримання декларацій про готовність об’єктів до 

експлуатації. Касові видатки за 2017 рік за рахунок коштів ДФРР склали 

89,0 млн грн, співфінансування місцевих бюджетів – 21,2 млн гривень. Відсоток 

використання коштів ДФРР склав 78,1 відсотка. 

 

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел 

фінансування, тис.кв.м 

 
 

Через зниження попиту на новозбудоване житло у розташованих навколо 

столиці районах та містах, а також збільшення обсягів незавершеного 

будівництва приватного житла у сільській місцевості, обсяги житлового 

будівництва за 2017 рік зменшилися на 11,4% і склали 1825,0 тис.кв.м загальної 

площі житла. Разом з тим, за обсягом житлового будівництва область 

продовжує займати 1 місце серед інших регіонів України.  

Основні проблеми: 

- незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості об’єктів, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів, спричиняє зниження рівня надання 

послуг населенню та підвищення соціальної напруги; 

- недостатнє фінансування нових автомобільних та інших сполучень, що не 

дозволяє у повній мірі задіяти транспортний потенціал області; 

- перенавантаження дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, 

наявність черги до влаштування дошкільних навчальних закладів та другої зміни 

у загальноосвітніх навчальних закладах в окремих районах області негативно 

впливає на якість освіти і створює соціальну напругу; 

- невідповідність закладів охорони здоров’я області сучасним стандартам 

лікування та потребам населення щодо якісного медичного обслуговування; 

- обмеженість фінансових ресурсів для будівництва закладів культури не 

дозволяють задовольнити потреби населення області в культурному дозвіллі; 
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- наявність проблемних житлових будинків (довгобудів) та відсутність 

правового врегулювання питання передачі недобудованих об’єктів від одного 

забудовника до іншого (або передача їх новому забудовнику за відсутності 

попереднього); 

- недостатнє фінансування обласних цільових програм, що передбачають 

забезпечення доступним житлом громадян регіону; 

- низька якість проектно-кошторисної документації, невідповідність цін на 

матеріально-технічні ресурси ринковим; 

- забезпечення житлом людей, які належать до учасників бойових дій 

антитерористичної операції, громадян, що перебувають на обліку внутрішньо 

переміщених осіб, спеціалістів агропромислового комплексу, медиків, вчителів; 

- удосконалення нормативно-правового механізму пільгового 

довготермінового іпотечного кредитування будівництва (реконструкції) і 

придбання житла; 

- удосконалення нормативно-правового механізму бюджетної підтримки у 

розмірі 50 відсотків вартості будівництва доступного житла; 

- удосконалення механізму залучення у житлове будівництво інвестицій. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Створення сприятливого і комфортного життєвого простору населенню 

районів та міст області шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 

соціальної інфраструктури Київської області.  

Поліпшення житлових умов населення області шляхом створення 

ефективного житлового сектору, що б задовольнив потреби основної частини 

мешканців області на рівні, що відповідає їх платоспроможному попиту, 

досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів при 

забезпеченні громадян житлом. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ збільшення мережі соціальної інфраструктури за рахунок продовження 

будівництва, реконструкції та ремонту закладів освіти, охорони здоров`я, 

культури та спорту; 

▪ сприяння здешевленню вартості житла за рахунок добудови об’єктів 

незавершеного будівництва; 

▪ надання державної підтримки, що полягає у сплаті 50% вартості 

будівництва житла; 

▪ надання пільгового довготермінового іпотечного кредиту зі ставкою 7% 

від суми кредитних коштів ; 

▪ фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням 

кредитів; 

▪ вирішення житлових питань громадян області шляхом популяризації 

державних житлових програм та сприяння участі в них громадян області, які 

потребують поліпшення житлових умов; 

▪ залучення вітчизняних будівельних компаній та використання місцевих 

будівельних матеріалів при будівництві житла;  



 78 

▪ постійне інформування населення області щодо переліку 

багатоквартирних житлових будинків, зазначених у відповідних державних 

житлових програмах, шляхом розміщення інформації на сайтах 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного 

значення); 

▪ передбачення коштів з бюджету для будівництва (придбання) житла для 

сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків 

при проведенні заходів антитерористичної операції; 

▪ залучення забудовників та створення сприятливих умов для 

інвестування у житлове будівництво з метою подальшого збільшення житлового 

фонду області; 

▪ забезпечення житлом громадян за рахунок об’єктів нерухомості, що 

знаходяться у комунальній та державній власності Київської області й можуть 

бути потенційно придатними для облаштування житла громадян, які мають статус 

внутрішньо переміщених осіб; 

▪ здійснення резервування земельних ділянок під будівництво доступного 

житла, що забезпечені інженерною, транспортною та соціальною 

інфраструктурою та контроль за цільовим використанням земельних ділянок 

замовниками будівництва (забудовниками);  

▪ запровадження прогресивних архітектурно-конструктивних і технічних 

рішень у розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих 

проектів житлових будинків; 

▪ створення банку даних земельних ділянок для будівництва житла. 

▪ налагодження співпраці з проектним офісом секторальної децентралізації 

при Мінрегіоні України, з метою реалізації напрямів секторальних реформ на 

території Київської області, а саме у сфері:  

- інфраструктури (транспорт, дороги); 

- навколишнього середовища та використання природних ресурсів; 

- житлово-комунального господарства; 

- надання адміністративних послуг; 

▪ фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок допомоги 

Євросоюзу; 

▪ надання Офісу із залучення та підтримки інвестицій спільно з іншими 

зацікавленими органами влади та представниками бізнесу пропозицій до 

загальної бази інфраструктурних проектів для пріоритетного фінансування за 

участі іноземних інвесторів; 

▪ співпраця з представництвами міжнародних фінансових організацій 

(Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та 

розвитку) з метою реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних 

та інших інвестиційних проектів у секторах транспорту,  житлового будівництва 

та енергетики. 

 

Очікувані результати: 

- будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціальної 

інфраструктури: 
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• за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування 

місцевих бюджетів: 26 закладів освіти, 3 закладів охорони здоров’я, 20 

будинків культури, музеїв, спортивних споруд, 3 об’єктів житлово-

комунального господарства; 

• за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та 

співфінансування місцевих бюджетів: 4 закладів освіти, 1 закладу охорони 

здоров’я, 2 будинків культури, музеїв, спортивних споруд; 

- забезпечення власним житлом мешканців області за рахунок реалізації 

заходів обласних цільових програм, що передбачають будівництво (придбання 

житла), після їх затвердження в установленому порядку, зокрема:  

• за Київською обласною програмою із забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб та учасників антитерористичної операції власним житлом 

на 2018-2022 роки – будівництво (придбання) 17 квартир; 

• за Київською обласною програмою забезпечення молоді житлом на 2018-

2022 роки – будівництво (придбання) 62 квартир; 

• за Київською обласною програмою будівництва (придбання) доступного 

житла на 2018-2022 роки – будівництво (придбання) 110 квартир; 

- введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 

1837,0 тис. кв м загальної площі житла (на 12,0 тис. кв. м або на 0,6% більше, ніж 

у 2017 році); 

- збільшення обсягу житла, введеного в експлуатацію у міських 

поселеннях, на 6,8 тис. кв м; 

- зростання обсягу житла, прийнятого в експлуатацію у сільській 

місцевості, на 5,2 тис. кв метрів. 
 

3.6.8. Містобудівна діяльність 

 
Забезпечення розроблення містобудівної документації на території 

Київської області є одним з головних напрямів роботи для системної реалізації 

державної і регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та 

поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого 

соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів 

та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій в 

область. 

Протягом 2017 року здійснювались заходи для усунення зауважень 

державної експертизи до розроблених в попередні роки схеми планування 

території Київської області, 16 районних схем і схеми планування території 

Калитянської об’єднаної територіальної громади у Броварському районі.  

Відповідно до районних і місцевих програм органами місцевого 

самоврядування приймаються рішення (у 2017 році майже 80 рішень) про 

розробку генеральних планів населених пунктів – основного виду містобудівної 

документації місцевого рівня, яким визначається розвиток населеного пункту, 

вирішуються питання раціонального використання територій, обґрунтовуються 

пропозиції щодо встановлення та зміни меж населених пунктів.  
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На засіданнях архітектурно- містобудівної ради розглянуто 50 

проектів генеральних планів населених пунктів, подано на розгляд 12 проектів і 

завершується розробка ще 18 генеральних планів, що плануються для розгляду. 

Загальна кількість розроблених та розглянутих проектів генеральних планів 

складає 62, що на 14 більше ніж у 2016 році. 

За результатами засідань підготовлено 21 протокол і 116 витягів із 

протоколів, де надані зауваження, пропозиції і рекомендації для доопрацювання 

проектів. 

З метою подальшого забезпечення територій області містобудівною 

документацією регіонального рівня розроблено 19 схем планування територій 

адміністративних районів області, у тому числі 16 районних схем і схема 

планування території Калитянської об’єднаної територіальної громади виконані 

за рахунок коштів обласного бюджету, а схеми Білоцерківського, Кагарлицького,  

Фастівського районів – за кошти місцевих бюджетів. 

Схема планування території Калитянської об’єднаної територіальної 

громади схвалена рішенням Калитянської селищної ради. 

По 16 схемах продовжувалась робота з усунення зауважень державної 

експертизи та отримання від розробника доопрацьованих матеріалів в повному 

обсязі. 

Основним видом містобудівної документації місцевого рівня (генеральними 

планами) забезпечено 89,8% загальної кількості населених пунктів області, за 

період 2011-2017 років оновлено 203 генплани, що складає більше 17% населених 

пунктів області (тільки з червня по грудень 2017 року розроблено 33 генплани) і 

спостерігається подальша активізація забезпечення генеральними планами. 

 Основні проблеми: 

• обмеженість фінансових можливостей місцевих бюджетів для 

прискорення оновлення генеральних планів населених пунктів, особливо 

периферійних районів;  

• відсутність затвердженої схеми планування території Київської області, 

як інструменту державного регулювання, планування та розвитку територій; 

•   відсутність регуляторних актів щодо формування інформаційних 

ресурсів містобудівного кадастру. 

 

Головні цілі на 2018 рік: 

Затвердження схеми планування території Київської області і схем 

планування територій районів та громад. Розроблення схем планування 

територій 7 новостворених об’єднаних громад та Пісківської громади. 

Забезпечення розроблення містобудівної документації для розміщення 

головних інфраструктурних об’єктів Київської області. 

Забезпечення розроблення містобудівної документації та інвестиційних 

програм розвитку населених пунктів і територій периферійних районів Київської 

області. 

Забезпечення містобудівною документацією 92% територій населених 

пунктів Київської області, у тому числі з оновленням діючої документації; 

створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та 
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містобудівного моніторингу Київської області, а також створення в системі 

містобудівного кадастру геопорталу з відповідними сервісами. 

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ підготовка матеріалів і подання на розгляд сесії Київської обласної ради 

схеми планування території Київської області; 

▪ організація розроблення генеральних планів населених пунктів області, 

визначення населених пунктів периферійних районів області і організація 

розробки їх генеральних планів та інвестиційних програм розвитку, а також 

розгляд генеральних планів населених пунктів архітектурно-містобудівною 

радою при департаменті містобудування та архітектури облдержадміністрації для 

забезпечення ними 92% загальної кількості населених пунктів; 

▪ організація розроблення схем планування територій громад Київської 

області, містобудівної документації для розміщення головних інфраструктурних 

об’єктів, зокрема Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва та 

об’єктів в зоні прилеглій до автомагістралі, з врахуванням інвестиційної 

привабливості територій, розвитку малого і середнього бізнесу і створення нових 

робочих місць; 

▪ підготовка матеріалів доопрацьованих 16 схем планування територій 

районів Київської області і передача відповідним райдержадміністраціям для 

затвердження сесіями районних рад; 
▪ організація розроблення схем планування територій новостворених 

об’єднаних територіальних громад; 

▪ розроблення вимог до структури та детального складу інформаційних 

ресурсів і функцій системи містобудівного кадастру та моніторингу (розробка 

технічного завдання); 

▪ придбання технічного комплексу, створення та встановлення програмно-

методичного забезпечення містобудівного кадастру, містобудівного моніторингу 

та геопорталу містобудівного кадастру; 
▪ створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та 

містобудівного моніторингу; 

▪ формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру; 

▪ проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності; 

▪ проведення інвентаризації земель державної власності. 

 

Очікувані результати: 

- забезпечення Київської області містобудівною документацією 

регіонального рівня – схемою планування території Київської області, схемами 

планування територій 16 районів і 8 об`єднаних територіальних громад для 

ефективного і раціонального планування територій, розвитку інженерної та 

соціальної інфраструктури, а також місцевого рівня – детальними планами 

територій інфраструктурних об’єктів; 

- забезпечення 1080 населених пунктів області містобудівною 

документацією (генеральними планами), що визначає сталий розвиток, 

планування, забудову та раціональне використання територій населеного пункту, 

створення умов реалізації його потенціалу; 
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- створення програмно- методичного комплексу ведення баз 

даних системи містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу для 

забезпечення системної інтеграції процесів розвитку Київської області і 

інформаційної підтримки органів влади, місцевого самоврядування при прийнятті 

рішень на різних рівнях управління регіональним розвитком; 

- збільшення надходжень орендної плати за землю та земельного 

податку від постійного користування землею до місцевих бюджетів за рахунок 

проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності. 

 

3.6.9. Формування спроможних територіальних громад 

 

Відповідно до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради 

України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році”, Указу 

Президента України від 07 грудня 2016 року № 545/2016 „Про першочергові 

заходи розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік”, розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 688-р „Деякі питання 

реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні” і від 03 квітня 2017 року № 275-р „Про затвердження 

середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану 

пріоритетних дій Уряду на 2017 рік” реформа децентралізації визначена як один з 

ключових пріоритетів у формуванні системи ефективного врядування в державі. 

У Київській області триває активна робота щодо продовження процесу 

децентралізації, розпочатого у 2015 році. Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 18 листопада 2015 року № 1206 „Про затвердження перспективного 

плану формування територій громад Київської області” (далі – перспективний 

план) (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

19 квітня 2017 року № 266-р) затверджено розроблений Київською 

облдержадміністрацією проект перспективного плану для 29 громад. 

Протягом 2015-2016 років відповідно до Закону України „Про добровільне 

об’єднання територіальних громад” в області утворено 2 об’єднані територіальні 

громади – Калитянську та Пісківську. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення змін 

до проекту перспективного плану розпорядженням голови Київської 

облдержадміністрації від 24.07.2017 № 376 утворено робочу групу, до складу якої 

увійшли представники облдержадміністрації, відповідних органів місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості.  

Найближчим часом планується направити проект змін до перспективного 

плану для розгляду та схвалення Київською обласною радою та подальшого 

затвердження Кабінетом Міністрів України. 

Протягом 2017 року розпорядженнями голови Київської 

облдержадміністрації затверджено 10 позитивних висновків щодо відповідності  

Конституції і законам України проектів рішень „Про добровільне об’єднання 

територіальних громад”. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими 

радами таких рішень Київська облдержадміністрація невідкладно зверталась до 

Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів депутатів 

сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та 
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відповідних сільського, селищного, міського голови. До Центральної 

виборчої комісії направлено 11 звернень, за результатами розгляду яких було 

відмовлено у призначенні виборів у Березанській міській ОТГ (постанова 

Центральної виборчої комісії від 24.01.2017 № 7) та призначено вибори у 7 

громадах, ще 3 очікують призначення виборів. 

29 жовтня 2017 року відбулися вибори в Фурсівській, Дівичківській, 

Медвинській сільських та Великодимерській селищній ОТГ, а 24 грудня 

2017 року – в Тетіївській, Узинській міських та Студениківській сільській ОТГ 

відповідно. 

Основні проблеми: 

- відсутність Законів України „Про засади адміністративно-

територіального устрою України”, „Про місцевий референдум” та інших 

законодавчих та нормативних актів у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту, містобудування та землевпорядкування в межах територій громад; 

- відсутність затвердженого перспективного плану формування територій 

громад Київської області на всю територію області; 

- супротив органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

процесам об’єднання територіальних громад; 

- законодавче неврегулювання механізму підтримки територій, що 

постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

 

Головні цілі на 2018 рік: 

Продовження реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні, підтримка створення об’єднаних 

територіальних громад у Київській області. 

Схвалення Київською обласною радою та подальше затвердження 

Кабінетом Міністрів України перспективного плану формування територій 

громад Київської області на всю територію області. 

Проведення навчань та надання методичної допомоги посадовим особам 

місцевого самоврядування з питань децентралізації і з цією метою створення 

навчально-консультаційної платформи Київської облдержадміністрації як 

інструменту розвитку спроможності об’єднаних територіальних громад та органів 

місцевого самоврядування. 

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ розробка (оновлення) паспортів спроможних територіальних громад;  

▪ доопрацювання проекту змін до перспективного плану та направлення 

його для схвалення до Київської обласної ради; 

▪ затвердження проекту змін до перспективного плану на всю територію 

області; 

▪ активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи для представників 

територіальних громад; 

▪ проведення виїзних нарад до центрів майбутніх територіальних громад 

згідно з календарним планом на 2018 рік; 
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▪ сприяння реалізації реформ місцевого самоврядування і допомога у 

забезпеченні спроможності органів місцевого самоврядування самостійно 

вирішувати місцеві питання за рахунок власних ресурсів. 

 

Очікувані результати: 

- збільшення кількості утворених територіальних громад. 

 
3.7. Гуманітарна сфера 

 
3.7.1. Охорона здоров’я 

 

Відповідно до завдань, викладених у Щорічному Посланні Президента  

України до Верховної Ради України „Про внутрішнє та зовнішнє становище 

України в 2017 році”, законів України, постанов, розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, прийнятих протягом 2017 року, та інших нормативно-

правових актів, з урахуванням Стратегії розвитку Київської області до 2020 року, 

в області вживалися заходи, спрямовані на реалізацію державної політики щодо 

реформування системи охорони здоров’я для збереження та зміцнення здоров’я 

населення Київщини, збільшення тривалості життя громадян в умовах політики 

децентралізації; формування міжсекторального підходу до реалізації заходів з 

профілактики та формування здорового способу життя; оптимізацію організації та 

фінансування системи охорони здоров’я. 

Зважаючи на стратегічні завдання реформування галузі охорони здоров’я, 

визначені Урядом, у Київській області визначено склад і межі Госпітальних 

округів, створені Госпітальні Ради, визначаються пріоритетні лікарні для 

створення на їх базі лікарень інтенсивного лікування, в стадії розробки 

багаторічні плани госпітальних округів, у районах та містах ведуться роботи з 

проектування відділень невідкладної медичної допомоги. 

 Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 

року № 1013-р, з квітня 2017 року в області впроваджена система реімбурсації на 

таблетовані препарати та референтні ціни на препарати інсулінів. Згідно з 

розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 03 квітня 2017 року 

№ 148 „Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань” 

кошти субвенції перерозподілені до розпорядників нижчого рівня на 

відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторного лікування. 

 Впроваджено Урядову програму „Доступні ліки”, що передбачає на 

амбулаторному етапі лікування осіб, які страждають на серцево-судинні 

захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, відшкодування 

вартості лікарських засобів за рахунок видатків субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам.  

 Відповідно до Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних 

громад” в Київській області в 2 об’єднаних територіальних громадах створено 

заклади охорони здоров’я – два центри первинної медико-санітарної допомоги 

(ЦПМСД) та наразі проводиться процедура їх ліцензування.  
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 З метою впровадження вимог Закону України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я” (набрав чинності з 6 листопада 2017 року) 

в області започаткована системна робота щодо перетворення комунальних 

медичних закладів області у комунальні некомерційні підприємства (такий статус 

вже отримала Фастівська ЦРЛ) та розрахунку вартості медичних послуг, що вони 

надаватимуть населенню. 

Проведена робота щодо визначення першочергових потреб у лікарських 

засобах на 2018 рік для надання медичної допомоги населенню в закладах 

охорони здоров'я за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів  відповідно 

до оновленого Національного переліку лікарських засобів, затвердженого 

постановою  Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 180 „Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України”. 

Станом на 01.01.2018 у Київській області функціонує 141 заклад охорони 

здоров’я, серед яких: 64 лікарняні заклади, 33 амбулаторно-поліклінічні заклади 

(304 амбулаторії та 618 фельдшерсько-акушерських пунктів є структурними 

підрозділами центрів первинної медико-санітарної допомоги та інших закладів).  

Мережа закладів сімейної медицини представлена 304 амбулаторіями при 

центрах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), що на 12 закладів 

більше, ніж на відповідну дату 2016 року (створено 3 медичні амбулаторії в 

Обухівському медичному центрі ПМСД, Білоцерківському центрі ПМСД 

відкрито 9 амбулаторій) 

Протягом 2017 року продовжено роботу щодо зміцнення матеріально-

технічної бази лікувальних закладів області. Відкрито 6 пунктів постійного 

базування екстреної медичної допомоги у містах Ірпінь, Вишневе, селах Велика 

Димерка та Літки Броварського району, а також у селі Мирне Бориспільського 

району. Розпочали роботу 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у 

Броварському, Васильківському районах та місті Славутич.  

На фінасування заходів Київської обласної програми ,,Вдосконалення 

екстреної медичної допомоги в Київській області на 2016-2018 роки” 

(затверджена рішенням Київської обласної ради від 06.09.2016 № 173-07-VІІ зі 

змінами від 19.05.2017 № 292-14-VII) у 2017 році передбачено кошти за рахунок 

обласного бюджету у сумі 29049,8 тис. грн, фактично профінансовано заходи за 

загальну суму 28819,3 тис. гривень. За рахунок вказаних коштів профінансовано  

створення єдиної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної 

допомоги області; придбання для служби екстреної медичної допомоги 9 

санітарних автомобілів типу ,,В”; забезпечення оснащення бригад екстреної 

медичної допомоги медичним обладнанням відповідно до табелю оснащення на 

2017 рік. 

Проводяться капітальні ремонти у п’яти закладах охорони здоров’я 

Київської області (Києво-Святошинській, Обухівській, Фастівській центральних 

районних лікарнях, Києво-Святошинській районній стоматологічній поліклініці 

та Києво-Святошинському центрі первинної медико-санітарної допомоги). 

З метою поліпшення якості надання населенню медичних послуг у 2017 році 

виконано ремонтні роботи на загальну суму 99,0 млн грн (у 2016 році – на суму 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2002-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2002-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2002-19
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78,8 млн грн) та придбано нове медичне обладнання вартістю 

125,5 млн грн (у 2016 році – 95,7 млн гривень). 

До закладів охорони здоров’я працевлаштовано 230 випускників медичних 

коледжів області, з них до закладів охорони здоров’я сільської місцевості – 

48 осіб, до закладів служби екстреної медичної допомоги – 27 осіб. Вакантними 

залишаються 1342 лікарських посади та 2308 посад середнього медичного 

персоналу. 

Показники поширеності всіх хвороб та захворюваності всіх хвороб за 

2017 рік перевищують показники попереднього року на 2,36% та 3,95% 

відповідно. За основними класами хвороб також спостерігається зростання цих 

показників. Тримається досить високий рівень захворюваності.  

У рамках роботи щодо раннього виявлення захворювань у населення 

сільської місцевості проведені профілактичні огляди 471,5 тис. мешканців села, у 

тому числі 115,2 тис. дітей. Крім цього, фахівцями виїзних бригад центральних 

районних лікарень оглянуто 37,5 тис. мешканців села.  

Показник дитячої смертності стабілізовано на рівні 5,2 проміле (у 2016 – 5,3 

проміле), що нижче загальнодержавного показника (7,4 проміле).  

 

Основні проблеми: 

- різний ступінь матеріально-технічного забезпечення центрів первинної 

медико-санітарної допомоги (ПМСД), укомплектованості кадрами, забезпеченості 

автоматизованих робочих місць (АРМ) лікарів центрів ПМСД та абсолютна 

відсутність АРМ у фельдшерів фельдшерських та фельдшерсько-акушерських 

пунктів (далі – ФП та ФАП відповідно), відсутність програмного забезпечення та 

використання мережі Інтернет для комунікації медичних працівників, обмежена 

доступність мешканців до отримання лікарських засобів на рівні ФП та ФАП, 

відсутність централізованих лабораторних досліджень в сільській місцевості; 

- зростання частки медичних працівників пенсійного віку, що вимагає 

переорієнтації системи підготовки медичних кадрів та стимулювання молодих 

фахівців до роботи у сільській місцевості; 

 - відсутність на рівні центральних районних лікарень та міських лікарень 

системного підходу до організації маршрутів пацієнтів в плановому та 

ургентному порядках, відсутність системного (комплексного) аналізу діючої 

стаціонарної мережі області, недосконала системна організація надання медичної 

допомоги пацієнтам з хворобами системи кровообігу; висока смертність при ДТП 

із-за відсутності своєчасної (в межах доїзду) невідкладної медичної допомоги; 

відсутність єдиної методики розрахунку вартості медичних послуг; відсутність 

консультативно-діагностичних центрів; 

 - відсутність у системі екстреної медичної допомоги (ЕМД) єдиного номеру 

виклику 103 на території області, велика кількість непрофільних викликів бригад 

ЕМД, ускладнена транспортна доступність та віддаленість до місць виклику, 

неукомплектованість кадровим ресурсом бригад ЕМД, застарілий автопарк 

спецмедтранспорту; 

 - відсутність у системі охорони здоров’я єдиного медичного 

інформаційного простору, що гальмує процес інтеграції між рівнями медичної 

допомоги; 
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 - негативні показники здоров’я населення, що вказує на відсутність 

системи організації профілактичної роботи, ранньої виявлення та діагностики 

захворювань.  

 

Головні цілі на 2018 рік 

Подальша стандартизація та оптимізація первинної медичної допомоги; 

розвиток інфраструктури охорони здоров’я в сільській місцевості; розвиток 

вторинного рівня надання медичної допомоги; розвиток екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф; розвиток лабораторної служби; створення 

інструментів інформаційної/електронної охорони здоров’я; створення системи 

контролю за захворюваністю. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ впровадження нових механізмів фінансування, зокрема, підготовча робота з 

переходу до фінансування первинного рівня відповідно до наданих медичних послуг 

за визначеним гарантованим державою обсягу первинної медичної допомоги (згідно 

із Законом України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення”); 

▪ впровадження інформаційної кампанії щодо укладення договорів про 

надання медичних послуг, що входитимуть до гарантованого обсягу медичної 

допомоги; 

▪ вирішення кадрового питання в сільській місцевості – мотиваційна 

програма залучення до роботи на первинній ланці сімейних лікарів;  

▪ впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській 

місцевості, зокрема з використанням засобів телемедицини, у тому числі на ФАПах 

та ФП, особливо коли відстань є критичним чинником для надання медичної 

допомоги (медичної послуги), здійснення належного ресурсного забезпечення 

впровадження медичного обслуговування з використанням засобів телемедицини 

(засоби телеметрії для домашнього телеконсультування, інші портативні 

телемедичні діагностичні засоби); розвиток необхідної телекомунікаційної 

інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров'я у сільській 

місцевості широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, необхідним програмним 

забезпеченням, комп'ютерним та іншим обладнанням з метою запровадження 

функціонування електронної системи охорони здоров'я, електронних рецептів, 

організації надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги із застосуванням телемедицини; 

▪ розвиток інфраструктури первинної медицини на сільських територіях, 

зокрема, будівництво та реконструкція 39 амбулаторій та ФАПів у сільській 

місцевості;  

▪ створення лікарень інтенсивного лікування (далі – ЛІЛ) на базі визначених 

Госпітальними радами лікарень шляхом розробки проектно-кошторисної 

документації та введення у дію відділень екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги лікарень інтенсивного лікування із забезпеченням відповідного оснащення 

відділень екстреної медичної допомоги у складі ЛІЛ; 

▪ створення мережі консультативно-діагностичних центрів, впровадження 

маршруту пацієнтів з урахуванням рівнів надання медичної допомоги; 
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▪ планування розбудови регіональної мережі реперфузійних 

центрів, яка дозволить принципово змінити систему організації надання допомоги 

пацієнтам з гострим коронарним синдромом; 

▪ створення „центрів політравми” на 5 автомобільних дорогах загального 

користування державного значення, що проходять територією області;  

▪ розвиток та удосконалення служби материнства та дитинства в регіоні 

шляхом створення Перинатального центру, перинатальних відділень в госпітальних 

округах та дооснащення дитячих лікарень; 

▪ реорганізація (перетворення) комунальних закладів охорони здоров`я 

Київської області в Комунальні некомерційні підприємства; 

▪ впровадження єдиної оперативно-диспетчерської служби екстреної 

медичної допомоги (далі – ЕМД) в Київській області – імплементація філій ЕМД  

районів та міст до єдиної оперативно-диспетчерської служби; 

▪ доведення кількості бригад ЕМД до нормативу; 

▪ заміна автопарку центрів ЕМД та медичних консультацій відповідно до 

потреби та чинних нормативів; 

▪ продовження реалізації заходів діючих обласних цільових програм; 

- Київської обласної цільової програми „Запобігання та лікування серцево-

судинних захворювань на 2017-2019 роки” (затверджена рішенням Київської 

обласної ради від 19.05.2017 № 308-14-VII); 

- Київської обласної програми „Вдосконалення екстреної медичної 

допомоги в Київській області на 2016-2018 роки” (затверджена рішенням 

Київської обласної ради від 19.05.2017 № 292-14-VII);  

- Київської обласної соціальної програми протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2017-2018 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 

№ 311-14-VII); 

▪ реалізація заходів Київської обласної комплексної програми „Здоров'я 

Київщини” на 2018-2020 роки після затвердження її проекту в установленому 

порядку; 

▪ підготовка проектів розвитку Санітарної Авіації, призначеної для 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; підготовка проекту впровадження 

санітарного транспорту на воді - спеціально побудованих або пристосованих для 

евакуації на водних шляхах уражених хворих і надання їм медичної допомоги під 

час перевезення; 

▪ централізація клінічних лабораторних досліджень шляхом створення 

міжрайонних лабораторних центрів, що дозволить істотно збільшити якість, 

доступність і своєчасність лабораторної діагностики та зекономити бюджетні кошти, 

а також розширити можливості лабораторної служби відповідно до вимог 

гарантованого обсягу медичної допомоги; 

▪ створення „єдиного медичного інформаційного простору Київщини” 

шляхом запровадження сучасних ІТ технологій в системі охорони здоров’я, таких як 

електронні реєстри, електронні рецепти, протоколи обміну даними, системи 

кодування діагнозів та процедур, що відкриє можливості створення поліпшення та 
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осучаснення координації і інтеграції між рівнями медичної допомоги, а також 

запровадить нову систему управління якістю послуг;  

▪ створення Центру громадського здоров’я як основи профілактичної 

медицини з визначеними функціями спостереження за рівнем захворюваності 

населення та попередження ризиків виникнення захворювань на рівні області, що  

зменшить обсяг витрат на медичне обслуговування; 

▪ систематичне проведення імунізації населення Київської області, створення 

можливостей для міжнародної співпраці та залучення додаткових позабюджетних 

засобів фінансування. 

 

Очікувані показники: 

- відкриття 23 нових амбулаторій загальної практики-сімейної медицини: у 

містах, 7 – у селах міського типу та 27 таких амбулаторій у сільській місцевості; 

проведення їх оснащення відповідно до чинних нормативів та наближення 

медичної практики до населення у рамках пішої доступності; 

- доступність медичної допомоги населенню, раннє виявлення захворювань 

у населення, у першу чергу у сільській місцевості, зниження показників 

поширеності та захворюваності всіх хвороб на 7 та 10%  відповідно; 

- оптимізація  роботи служби екстреної медичної допомоги та медичних 

консультацій на території області відповідно до вимог чинного законодавства;  

- зниження показника дитячої смертності; 

- відсутність випадків материнської смертності (2017 рік - 0); 

- оптимізація надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з 

токсичними станами, зокрема створення токсикологічної служби в області; 

- своєчасність та доступність екстреної медичної допомоги при станах, які 

загрожують життю, що сприяє зменшенню смертності постраждалих при 

дорожньо-транспортних пригодах, надзвичайних ситуаціях різного характеру;  

- 100% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування 

хворих  на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну 

астму у рамках державної програми „Доступні ліки”; 

- поліпшення раннього виявлення онкологічних захворювань та зменшення 

смертності від них. 

 

3.7.2. Освіта 

 

Протягом 2017 року в області продовжувалася тенденція до розширення 

мережі дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ) та збільшення кількості у них 

дітей. У 2017/2018 навчальному році в області функціонує 781 заклад дошкільної 

освіти, що відвідують понад 73880 тис. вихованців. Протягом 2017 року мережа 

дошкільних навчальних закладів збільшилась на 28 одиниць, а кількість дітей, що 

відвідують заклади дошкільної освіти, збільшилась на 2,4  тисячі.  

У 2017/2018 н.р. до ДНЗ зараховано 1048 дітей із сімей, які переїхали на 

проживання до Київської області з тимчасово окупованих територій та районів 

проведення антитерористичної операції. 
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Усіма формами дошкільної освіти охоплено 97% дітей віком від 3 до 6 

років, з них охоплено освітою у закладах дошкільної освіти – 92,5 відсотка. Діти 

п’ятирічного віку на 100% охоплені всіма формами дошкільної освіти.  

У 2017 році в області додатково створено 3280 місць у дошкільних 

навчальних закладах, що на 240 місць більше від запланованого. Київська область 

посіла І місце серед областей України за кількістю створених місць та за 

кількістю зданих у 2017 році новобудов.  

Після завершення будівництва відкрито 6 закладів дошкільної освіти, після 

реконструкції та добудови – 6 закладів, відкрито 17 дошкільних відділень у складі 

НВК (НВО), 50 додаткових груп, ліцензовано 16 приватних ЗДО. На будівництво 

та реконструкцію ДНЗ використано більше 260 млн грн, з них 201 млн грн – 

кошти обласного та місцевих  бюджетів.  

Завдяки проведенню системної роботи, спрямованої на розширення мережі 

ДНЗ, зменшився показник навантаження на ДНЗ у 2017 році: на 100 місцях 

виховується 103 дитини (у 2016 році – 107 дітей).  

Разом з тим, мережа ДНЗ ще не повністю задовольняє потреби населення. 

Працюють з перевантаженням ДНЗ у 5 районах та у 9 містах обласного значення. 

Черга на влаштування до дошкільних навчальних закладів у порівнянні з 

2016 роком зменшилась на 700 дітей і становить 1725 дітей та наявна у 

Вишгородському, Обухівському, Києво-Святошинському, Броварському районах 

і у містах Ірпінь, Буча, Васильків. 

У 2017/2018 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних закладів 

становить 712 шкіл (720 - у 2016/2017 н.р.), з них 681 – комунальної форми 

власності, у тому числі 11 закладів освіти обласної комунальної форми власності 

(серед яких 3 навчально-реабілітаційні центри); 23 приватних ЗНЗ (15 – у складі 

НВК, НВО); 7 вечірніх ЗНЗ та навчальний заклад Міністерства охорони здоров’я.  

 

Кількість дітей, які навчаються в ЗНЗ  

(комунальної форми власності), тис. учнів 

 

 
 

У 681 закладі комунальної форми власності навчається 197406 учнів 

(у 2016 – 193128), з них у міській місцевості – 214 закладів (130889 учнів), 

у сільській – 467 закладів (66517 учнів). До перших класів у 2017 році в Київській 

області зараховано 22635 учнів. 

У ЗНЗ області у 2017/2018 навчальному році навчається 3558 учнів 

(3645 учнів - у 2016/2017 році) із сімей, переміщених з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції (у т.ч. 50 дітей – у 

закладах освіти комунальної власності). 
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У міській місцевості функціонує 214 закладів, де навчається 130,9 

тис.учнів (66,3%), у сільській – 467 закладів на 66,5 тис.учнів (33,7 відсотка). До 

перших класів у новому навчальному році зараховано 22,6 тис. учнів. 

В області здійснюється апробація нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти в рамках реалізації Концепції „Нова українська школа” в 

Київській області здійснюються у 60 начальних закладах (4 – на всеукраїнському 

рівні, 56 – на регіональному), залучено 82 педагогічних працівники, 1713 учнів. 

У 2017 році продовжено роботу щодо удосконалення мережі навчальних 

закладів для здібних та обдарованих дітей. У 2017/2018 навчальному році в області 

функціонує 87 закладів, з яких 13 створено у 2017 році, зокрема 2 гімназії (у 

Богуславському районі та м. Васильків), 3 ліцеї (у Ставищенському районі та містах 

Ірпінь і Переяслав-Хмельницький, 8 спеціалізованих шкіл з поглиблених вивченням 

окремих предметів (у Бородянському, Обухівському, Володарському районах, м. Буча 

та Пісківській ОТГ). 
Протягом 2017 року проведено заходи з оптимізації мережі  закладів загальної 

середньої освіти. Відбулися зміни у 33 навчальних закладах: призупинено 

функціонування 2 загальноосвітніх навчальних закладів; понижено ступінь 

4 закладів; реорганізовано 27 діючих навчальних закладів у НВО, НВК у 12 районах 

та 5 містах обласного значення. Завдяки проведеним заходам на 17 ЗНЗ 

зменшилася кількість закладів з малою наповнюваністю (менше 100 учнів) з 161 

до 144 ЗНЗ. Відповідно зросла наповнюваність ЗНЗ з 62,2% від їх проектної 

потужності у 2016/2017 навчальному році до 62,7% у 2017/2018 навчальному 

році.  

В області проведено роботу з організації діяльності опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів. В області функціонує 34 опорних 

навчальних заклади та 39 філій, де навчаються 10719 учнів. До опорних 

навчальних закладів із 39 філій та  93 населених пунктів, де навчальні заклади 

відсутні або були оптимізовані, підвозиться 3002 учні. У 2017 році прийнято 

рішення про створення 11 опорних навчальних закладів та реорганізацію 

11 навчальних закладів у філії у Баришівському, Бориспільському, 

Васильківському, Вишгородському, Макарівському, Обухівському, Поліському, 

Тетіївському, Фастівському районах. 

У 2017/2018 н.р. кількість учнів, що навчаються в опорних навчальних 

закладах, зросла  на 4421 особу та на 1249 осіб збільшилась кількість учнів, що 

підвозяться до опорних навчальних закладів. 

В області у 2017 році тривали роботи зі створення нового освітнього 

простору у закладах освіти. У 30 закладах освіти проведено ремонти, заходи з 

енергозбереження, створено новий освітній простір, закуплено сучасне 

обладнання для кабінетів. На виконання цих заходів використано близько 

135 млн грн, з них 16,2 млн грн – кошти державного бюджету, 118,6 млн грн – 

кошти обласного та місцевих бюджетів. 

У 2017 році закуплено обладнання для 163 кабінетів природничо-

математичного циклу: сучасні цифрові лабораторії, інтерактивні комплекси,  

STEM-лабораторії. 

Протягом 2017 року в області збільшилася кількість дітей з особливими 

освітніми потребами і становить 16410 дітей, що на 308 дітей більше, ніж у 
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2016 році, з них: дошкільного віку – 6616 дітей (у 2016 році – 5168 дітей), 

шкільного віку – 10934 дітей, що на 1140 дітей менше, ніж у 2016 році. 

У 2017/2018 н.р. в області функціонує 300 закладів освіти з інклюзивною 

формою навчання та виховання, що на 100 закладів більше у порівнянні з 

попереднім роком, де організовано інклюзивне навчання та виховання для 

887 дітей (на 323 дитини більше у порівнянні з минулим навчальним роком). У 

233 закладах загальної середньої освіти навчається 729 учнів (на 247 учнів 

більше, ніж у 2016/2017 н.р.). У 67 закладах дошкільної освіти виховується 

158 дітей (на 76 вихованців більше, ніж у 2016/2017 навчальному році. 

В області кожний третій загальноосвітній навчальний заклад є 

інклюзивним, в інклюзивних класах навчається 8% від загальної кількості дітей з 

особливостями розвитку. 

 У 2017 році здійснено трансформацію 4 інтернатних навчальних закладів. 

На базі спеціальних навчальних закладів обласної комунальної власності 

створено 2 навчально-реабілітаційні центри: Трипільський навчально-

реабілітаційний центр та Білоцерківський навчально-реабілітаційний центр для 

дітей з вадами слуху, зору та складними вадами мовлення, що дасть змогу 

забезпечити  в області впровадження системи раннього втручання та надання 

комплексної допомоги дітям з важкими вадами розвитку. Здійснено 

трансформацію комунального закладу Київської обласної ради „Володарська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст” і на її базі створено Центр 

реабілітації для  дітей з онкозахворюваннями  та  сучасний заклад освіти для  

отримання якісної  ІТ-освіти. На базі комунального закладу Київської обласної 

ради „Переяслав-Хмельницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст” створено  

профільний заклад з патріотичного виховання Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат „Патріот”. 

 Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року 

№ 545, проведено роботу щодо реорганізації психолого-медико-педагогічних 

консультацій у ресурсні центри з підтримки інклюзивної освіти. У 2017 році 

прийнято рішення про створення 35 інклюзивно-ресурсних центрів в районах та 

містах області.  

Позашкільною освітою  у закладах освіти області охоплено 143187 учнів (на 

0,5% більше у порівнянні з 2016 роком), що складає 73,2% від загальної їх 

кількості. 

В області продовжують створюватися умови для надання доступу до якісної 

позашкільної освіти дітям та учнівській молоді. У 2017/2018 навчальному році 

функціонує 71 позашкільний навчальний заклад (у 2016/2017 н. р. – 68). У 2017 році 

створено позашкільні навчальні заклади у містах Обухів, Ірпінь, Фастів. У 

порівнянні з 2016 році на 7779 осіб збільшилася кількість дітей, охоплених 

освітою у закладах позашкільної освіти. Усього гуртковою роботою у закладах 

позашкільної освіти та дитячо-юнацьких спортивних школах охоплено 88147 

дітей, що складає 45,1 відсотка. 

Мережа закладів професійно-технічної освіти у порівнянні з 2016 роком 

залишилась незмінною. Підготовку робітничих кадрів для підприємств, установ 

Київщини за кошти обласного та державного бюджетів у 2017 році здійснювали 
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29 професійно-технічних навчальних закладів, з них: 2 професійно-технічні 

училища, 11 професійних ліцеїв, 4 центри професійно-технічної освіти та 5 вищих 

професійних училищ, 2 вищі навчальні заклади (Білоцерківський коледж сервісу 

та дизайну, Білоцерківський механіко-енергетичний технікум), Київський 

обласний державний навчально-курсовий комбінат та 4 навчальні центри при 

установах виконання покарань. 

На базі закладів професійно-технічної освіти створено і функціонує 5 

сучасних навчально-практичних центрів, з них 2 – створено у 2017 році. Зокрема, 

відкрито навчально-практичні центри на базі Броварського професійного ліцею 

(маляр) та Тетіївського професійно-технічного училища („швачка; кравець, 

закрійник”).   

Підготовка здійснюється за 12 напрямами економічної діяльності з 82 

професій. У 2017 році професійно-технічними навчальними закладами 

підготовлено 4937 робітників, з них – 1595 (34%) – за кошти юридичних та 

фізичних осіб. 

Контингент учнів та слухачів, які здобувають робітничу кваліфікацію, 

становив майже 8,8 тис. осіб, що на 6 % менше ніж у 2016 році (9,3 тис. осіб). 

На навчання до професійно-технічних навчальних закладів області за 

регіональним замовленням у 2017 році зараховано 3152 осіб (у 2016 році – 

3495 осіб); за державним замовленням – 354. 

В області у 2017 році розпочато впровадження елементів дуальної форми 

навчання у підготовку кваліфікованих робітників на базі державного професійно-

технічного навчального закладу „Білоцерківський професійний ліцей”. За 

дуальною формою здійснюється підготовка електромонтажників. До 

впровадження дуальної форми навчання залучені 3 підприємства м. Біла Церква.  

Підготовку фахівців з вищою освітою в області здійснюють 29 вищих 

навчальних закладів, серед яких 25 закладів І-ІІ рівнів акредитації та 4 заклади ІІІ-

ІV рівня акредитації. У п’яти педагогічних вищих навчальних закладах області 

навчається 1551 студент, що на 52 особи більше у порівнянні з  2016 роком 

(1499 осіб). 

Враховуючи потребу у фахівцях для дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів Київщини, регіональне замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою сформовано у кількості 360 місць, що на 30 місць більше ніж у 

2016 році (330 місць). 

З метою забезпечення доступу осіб з особливими потребами до здобуття 

якісної освіти, у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі введено 

нову спеціалізацію „Основи інклюзивного навчання”, де навчається 23 студенти, з 

яких 20 – за регіональним замовленням. 

У регіоні науково-технічну та інноваційну діяльність здійснювали 

24 установи та 4 ВНЗ. В області розроблено організаційну модель дистанційного 

навчання учнів та створено навчальний контент для 130 курсів такої форми 

навчання, визначено платформу (Efront) для розміщення навчальних матеріалів, 

де розміщено контент з 56 навчальних курсів з 18 предметів. 

Розвиток галузі освіти є пріоритетним напрямом розвитку Київської області 

у 2018 році. Як передбачено Щорічним Посланням  Президента України до 

Верховної Ради України „Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 
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2017 році”, освіта, наука і пов’язані з ними технології стають основами 

зростання продуктивності праці. Стратегічне значення для національного 

розвитку мають реформи в освітній і науковій сферах. Сучасна економіка, ринок 

праці потребують нової якісної освіти та професійної підготовки. У зв’язку з цим 

визначено: 
 

Головні цілі на 2018 рік 

Реформування галузі освіти відповідно до нового Закону України „Про 

освіту”, реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти до 2029 року „Нова українська школа”; виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору, збагачення 

інтелектуального потенціалу України, підвищення освітнього рівня громадян з 

метою забезпечення сталого розвитку України. 

Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації 

особистості; продовження створення єдиного інформаційного простору 

навчальних закладів; приведення мережі навчальних закладів області у 

відповідність до потреб громади; забезпечення дітей з особливими потребами 

якісними освітніми послугами, розроблення та використання електронних засобів 

навчання для забезпечення організації дистанційного та індивідуального 

навчання. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

Удосконалення та розвиток мережі навчальних закладів області: 

У галузі дошкільної освіти: 

▪ забезпечення стовідсоткового охоплення дітей старшого дошкільного віку 

дошкільною освітою у дошкільних навчальних закладах; 

▪ виконання плану заходів щодо ліквідації черги на влаштування до 

дошкільних навчальних закладів; 

▪ розширення мережі інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах; 

▪ продовження роботи щодо розширення мережі дошкільних навчальних 

закладів: 

- завершення будівництва 6 дошкільних навчальних закладів; 

- проведення реконструкції 7  ДНЗ;  

- відкриття 17 додаткових груп у функціонуючих дошкільних навчальних 

закладах; 

- відкриття 7  груп короткотривалого перебування;  

- реорганізації 7 навчальних закладів у навчально-виховні комплекси з 

відкриттям дошкільних відділень; 

- відновлення роботи 2 ДНЗ; 

- відкриття 25 нових  інклюзивних дошкільних груп;  

- здійснення ліцензування 7 приватних  ДНЗ. 
 

У галузі загальної середньої  та позашкільної освіти: 

▪ оптимізація мережі навчальних закладів: реорганізація малокомплектних 

закладів освіти, створення навчально-виховних об'єднання „школа – дитячий садок”; 

▪ забезпечення підвезення учнів до місця навчання; 
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▪  розширення мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням та 

вихованням; упровадження інклюзивної моделі освіти в діяльність навчальних 

закладів усіх типів, зокрема й опорних шкіл; 

▪ відкриття інклюзивних ресурсних центрів в усіх районах та містах 

обласного значення,  навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими 

освітніми потребами; 

▪ відкриття сучасних ресурсних кімнат та медіатек у закладах освіти області; 

▪ продовження трансформації  мережі інтернатних навчальних закладів:  

▪ надання психолого-педагогічної допомоги батькам дітей з особливими 

освітніми потребами та проведення з ними інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

▪ сприяння реінтеграції дітей, які мають позитивну динаміку розвитку, з 

інтернатних закладів у сім’ї та забезпечення їх інклюзивним навчанням за місцем 

проживання; 

▪ розширення сфери вживання та вивчення української мови; 

▪ функціонування мережі літніх мовних таборів на базі закладів освіти із 

залученням до роботи іноземних волонтерів – носіїв мови; 

▪ сприяння участі закладів загальної середньої освіти області в проекті „Go 

Camps” з метою активізації  вивчення англійської мови; 

▪ реалізація заходів щодо інтеграції учнівської та студентської молоді до 

європейського  та євроатлантичного інтелектуального простору; 

▪ розширення мережі закладів позашкільної освіти; 

▪ забезпечення доступності освітніх послуг  в галузі позашкільної освіти 

дітям сільської місцевості шляхом розширення мережі гуртків, творчих 

об’єднань; 

▪ реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання, 

активне залучення до цієї роботи органів учнівського самоврядування; 

▪ здійснення будівництва, капітального ремонту та реконструкції 

навчальних закладів (продовження будівництва 7 ЗНЗ, здійснення реконструкції та 

добудови приміщень 3 ЗНЗ); 

▪ удосконалення мережі опорних навчальних закладів, підвищення якості 

освіти в них;  

▪ розширення мережі загальноосвітніх навчальних закладів з профільним 

навчанням: філологічним, природничо-математичним профілем навчання (487 

(100%) навчальних закладів ІІІ ступеня мають стати профільними); 

▪ запровадження білінгвального навчання у навчальних закладах з 

природничо-математичним профілем; 

▪ створення  центрів дистанційної освіти; 

▪ розробка обласної цільової програми професійної орієнтації учнівської 

молоді; 

▪ проведення профорієнтаційних екскурсій для учнів на промислові 

підприємства, до установ, організацій Київської області, вищих навчальних закладів 

з метою ознайомлення з професіями регіону та забезпечення профорієнтації; 

▪ проведення обласного профорієнтаційного бізнес-турніру для учнів 8-11 

класів;  
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▪ впровадження у навчальних закладах області проектів професійної 

орієнтації учнівської молоді; 

▪ розвиток освіти впродовж життя; 

▪ розвиток мережі профільних позашкільних навчальних закладів 

дослідницько-експериментального напряму; формування регіональної моделі 

Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України як 

сучасного багаторівневого освітнього простору для соціального та професійного 

самовизначення учнівської молоді Київщини засобами позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму. 

▪ моделювання відкритого інформаційного-освітнього простору, для 

забезпечення  можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії учнів-членів 

МАН; забезпечення функціонування обласної віртуальної наукової школи  - 

сучасної освітньої он-лайн платформи Малої академії наук учнівської молоді. 

 

У галузі професійної (професійно-технічної освіти) освіти: 

▪ оновлення переліку робітничих професій, за якими здійснюється підготовка  

робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти, відповідно до потреб 

регіонального ринку праці та запитів роботодавців. 

▪ оновлення змісту професійно-технічної освіти; впровадження державних 

стандартів ПТО з окремих професій, новітніх педагогічних та виробничих 

технологій; 

▪ активізація роботи з регіональними центрами зайнятості, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації незайнятого населення;  

▪ надання інформаційно-консультативних та профорієнтаційних послуг, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення;  

▪ створення умов для отримання професійної світи та розширення переліку 

робітничих професій  для осіб з особливими освітніми потребами;  

▪ забезпечення інтеграції системи професійної освіти з виробництвом, 

впровадження дуальної форми навчання; 

▪ розширення форм співробітництва із замовниками робітничих кадрів 

шляхом залучення роботодавців до участі у підготовці, перепідготовці та 

підвищенні кваліфікації кадрів; 

▪ впровадження новітніх педагогічних та виробничих технологій в навчально-

виробничий процес. 

▪ розширення співпраці з роботодавцями, представниками громадськості; 

▪ сприяння соціальному захисту учнівської молоді та педагогічних 

працівників. 
 

Створення сучасного освітнього середовища: 

▪ забезпечення меблями, сучасною технікою та обладнанням інклюзивно-

ресурсних центрів; 

▪ створення інклюзивного навчального середовища у дошкільних навчальних 

закладах: забезпечення меблями, обладнанням для  корекційно-розвиткових занять;  

▪ забезпечення навчальних закладів з інклюзивною освітою сучасними 

меблями та обладнанням для корекційно-розвиткових занять; 

▪ обладнання ресурсних кімнат інклюзивних навчальних закладів необхідною 

технікою та засобами навчання; 
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▪ створення сучасних медіацентрів у навчальних закладах 

області, забезпечення їх необхідною технікою та обладнанням; 

▪ забезпечення засобами навчання та обладнанням навчальні кабінети 

початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів, що розпочнуть з 1 вересня 

2018 року навчання за програмами  дванадцятирічної повної загальної середньої 

освіти; 

▪ забезпечення  навчальних закладів сучасними кабінетами природничо-

математичного циклу; 

▪ забезпечення навчальних закладів, 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; 

▪ створення умов для забезпечення рівного доступу дітей із обмеженими 

фізичними можливостями до приміщень ЗНЗ (побудова пандусів, переобладнання 

туалетних кімнат, поліпшення освітлення навчальних приміщень); 

▪ оновлення меблів,  технологічного та холодильного  обладнання їдалень та 

харчоблоків; 

▪ придбання шкільних автобусів з метою поповнення й оновлення існуючого 

парку шкільних автобусів; 

▪ створення умов для забезпечення всіх ЗНЗ швидкісним доступом до мережі 

Інтернет;  

▪ забезпечення навчальних центрів професійної освіти сучасним обладнанням 

та устаткуванням;  

▪ модернізація устаткування  та обладнання  професійно-технічних 

навчальних закладів. 
 

Навчання та підготовка педагогічних працівників до роботи за новим 

Законом України „Про освіту”:  

▪ підготовка педагогів загальноосвітніх навчальних закладів  до реалізації 

Концепції „Нова українська школа”; 

▪ навчання педагогічних працівників закладів освіти з метою запровадження 

інтеграції предметів у профільному навчанні; 

▪ підготовка педагогічних працівників та адміністрації навчальних закладів  

до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

▪ підготовка вчителів, асистентів вчителів, практичних психологів, логопедів, 

корекційних педагогів до роботи в інклюзивних навчальних закладах; 

▪ підвищення рівня професійної компетентності керівників і педагогічних 

працівників опорних навчальних закладів, закладів з природничо-математичним 

профілем навчання, інклюзивних закладів освіти; 

▪ надання дистанційних освітніх послуг за запитами територіальних громад, 

окремих осіб, а також розвиток неформальної освіти в регіоні. 

 

Інформування про реформи в галузі освіти області: 

▪ розроблення Комунікаційної стратегії департаменту освіти і науки 

відповідно до Комунікаційної стратегії Міністерства освіти і науки України на 

2017 – 2020 роки; 
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▪ здійснення постійного моніторингу стану запровадження 

реформ в системі освіти області; 

▪ презентації кращих практик реформування закладів освіти області в 

регіональних засобах масової інформації, телебачення, радіо, мережі Інтернет, 

соціальних мережах 

▪ інформування про історії успіху регіональних освітніх систем, окремих 

освітніх проектів у засобах масової інформації; 

▪ створення презентаційних матеріалів, промороликів про реформування 

системи освіти області; 

▪ інформування громадськості, батьків про досягнення системи освіти; 

▪ забезпечення постійної комунікації з активними учасниками освітнього 

процесу (мейл-розсилка, форуми, соціальні мережі) 

▪ запровадження  консультацій із батьками, громадськістю, роботодавцями 

щодо проблемних питань реформування системи освіти; 

▪ створення Обласної батьківської ради – консультативного дорадчого 

органу; 

▪ створення інформаційного порталу, тематичного YouTube каналу з метою 

інформування про кращі практики реформування системи освіти регіону; 

▪ проведення інформаційної кампанії про професійно-технічні навчальні 

заклади регіону та підвищення престижності робітничих професій, що можна 

здобути у навчальних закладах; 

▪ створення та розширення бази даних активних учасників реформ. 
 

Очікувані результати 
- охоплення всіма формами дошкільної освіти  98% дітей віком від 3 до 6 

років (відповідний показник 2017 року – 97%), створення 3105 нових місць у 
дошкільних навчальних закладах; 

- зростання показника наповнюваності загальноосвітніх навчальних 
закладів до 75% від їх проектної потужності (відповідний показник 2016 року – 
70%); 

- збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою до 45,5% (у 
2017 році – 45 %); 

- забезпечення 90% навчальних закладів швидкісним доступом до мережі 
Інтернет (у 2017 році – 77 відсотків); 

- створення 40 інклюзивно-ресурсних центрів в районах, містах області, 
ОТГ та забезпечення їх необхідним обладнанням за рахунок коштів обласного 
бюджету на суму 12,0 млн грн; 

- оснащення  сучасним  комп’ютерним та  мультимедійним  обладнанням 1-х 
класів закладів загальної середньої освіти області, що працюватимуть з 01 вересня 
2018 року за проектом „Нова українська школа” та залучення 10 млн грн коштів 
обласного бюджету; 

- оснащення сучасним обладнанням 39 ресурсних кімнат та медіатек в 
опорних та базових навчальних закладах, залучивши кошти обласного бюджету 
на суму 8,2 млн грн; 

- залучення коштів обласного бюджету на модернізацію матеріально-
технічної бази закладів професійно-технічної освіти Київської області у сумі 
9 млн грн та на профорієнтаційні заходи з учнівською молоддю – у сумі 
8 млн грн; 
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- забезпечення придбання на умовах співфінансування (державний 

бюджет – обласний бюджет) шкільних автобусів для підвезення учнів сільської 
місцевості до закладів освіти на суму 16906,1 тис.грн, з них 11834,4 тис.грн – 
кошти субвенції з державного бюджету, 5071,8 тис.грн – кошти обласного 
бюджету; 

- розроблення та затвердження Обласного плану заходів із професійної 
орієнтації учнівської молоді.  

 
3.7.3. Культура 

 

Реалізацію державної політики у сфері культури здійснює цілісна мережа 

закладів культури, що становить 1828 установ, з них: 839 клубних закладів, 

877 бібліотек, 60 шкіл естетичного виховання, 42 державних музеї, 2 парки 

культури та відпочинку, 2 центри культури і дозвілля, коледж культури і 

мистецтв, курси пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв культури, обласний центр 

народної творчості та культурно-освітньої роботи, обласний центр охорони і 

наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Професiйне  мистецтво  

представлене Київським академічним обласним музично-драматичним театром 

iм.П.К.Саксаганського та симфонічним оркестром “Академія”. 

Протягом 2017 року мережа закладів культури збільшилась на 5 установ, 

зокрема, відкрито будинки культури у с.Руда Сквирського району та с.Польове 

Миронівського району, бібліотечні заклади у селах Польове та Коритище 

Миронівського району, районний історико-краєзнавчий музей у с. Красятичі 

Поліського району. 
Видатки на утримання закладів культури обласного підпорядкування у 

2017 році фактично профінансовано на суму 82451,8 тис.грн, що становить 97,1% 
до плану. 

У 2017 році продовжувалась реалізація заходів Програми підтримки і 

розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2018 

роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016  

№ 128-05-VІІ). Крім цього, розроблено та затверджено Програму розвитку 

творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2019 

роки (рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 № 315-14-VII). 

Заклади культури знаходяться у центрі громадського життя області. У 

клубних закладах – головних осередках розвитку аматорського мистецтва та 

народної творчості – працює 4749 художніх колективів та любительських 

об’єднань, з них 2242 – для дітей.  

Протягом 2017 року в клубних закладах проведено понад 38,4 тис. 

культурно-освітніх та розважальних заходів, відвідувачами яких стали понад 

1984,3 тис. осіб.  
У 2017 році виповнилося 85 років утворення Київської області. Відповідно 

до розпорядження голови облдержадміністрації від 10 березня 2017 року № 91 
„Про відзначення 85-річчя утворення Київської області” проведено комплекс 
організаційних, культурно-мистецьких, просвітницьких, спортивно-масових та 
інших заходів, присвячених зазначеній даті. Зокрема, у м.Ірпінь відбулися обласні 
урочисті заходи „Благословенна Київщина моя” за участю керівництва області, 
делегацій міст та районів області, провідних фольклорних колективів області, 
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майстрів народної творчості Київщини, учасників Всеукраїнського 
фестивалю „Яскраві діти України”, представників громадськості, засобів масової 
інформації. 

З 28 травня по 01 червня 2017 року на Київщині пройшов I-й конкурс 
дитячої творчості Київської області „Яскраві діти України”. Метою конкурсу є 
національно-патріотичне виховання, популяризація української народної та 
естрадної пісні, виявлення юних талановитих виконавців та виховання у молоді 
художнього смаку та поваги до мистецтва. Засновниками та організаторами 
конкурсу є творче об'єднання „The Bright Children of Ukraine”, Благодійний фонд 
Ярослава Москаленка та Київська обласна державна адміністрація. Захід відбувся 
під патронатом голови облдержадміністрації.  

Протягом 2017 року велику роль у культурно-мистецькому житті області 

відігравав Київський академічний обласний музично-драматичний театр 

ім.П.К. Саксаганського. Діючий репертуар театру у 2017 році складав 71 виставу, 

підготовлено 16 нових прем’єр, на гастрольних маршрутах проведено 20 вистав. 

Театр брав участь у 8 культурно-мистецьких заходах (концертних програмах та 

творчих вечорах). За підсумками Всеукраїнського щорічного фестивалю-

конкурсу „ART–UKRAINE”, де першість визначається за голосуванням глядачів і 

за рейтингом відвідування вистав, театр Саксаганського серед 21 обласного 

театру України зайняв перше місце. У Ніжині на ХІІІ Міжнародному 

театральному фестивалі жіночої творчості імені Марії Заньковецької у 

трагікомедії „Баба Пріся” артистка Олена Калініченко стала переможницею 

фестивалю у номінації „Краща жіноча роль другого плану”. 
У виконанні просвітницьких та інформаційних функцій провідне місце 

належить бібліотекам. В області нараховується 877 бібліотечних установ, 
переважна більшість яких (85,3%) розташована у сільській місцевості. 
Передбачається , що послугами бібліотек у 2017 році скористалися понад 600 тис. 
читачів та видано близько 900 тис. примірників книг. Сукупний бібліотечний 
фонд становить 9,7 млн примірників. 

Справжніми осередками розвитку мистецької освіти в області є мистецькі 
навчальні заклади, мережа яких складається з коледжу культури і мистецтв, та 60 
шкіл естетичного виховання. Мистецькою освітою охоплено 630 студентів 
коледжу культури і мистецтв, у тому числі 457 – на денному відділенні. У школах 
естетичного виховання навчається понад 18621 учень, у тому числі у сільській 
місцевості – 4894 учні. Працюють 1822 викладачі (у сільських школах – 448). У 
школах естетичного виховання функціонує 389 художніх колективів, 22 з них 
мають почесне звання „зразковий” та 10 колективів викладачів мають звання 
„народний”. 

В області функціонує 42 музеї (з них 6 музеїв та 2 заповідники обласного 
підпорядкування), в яких зберігається понад 540,6 тис. експонатів. Очікується, що 
за 2017 рік музеї відвідують 438,0 тис. осіб (на 3,4% більше у порівнянні з 
2016 роком), буде організовано 150 екскурсій. 

Важливим напрямком роботи у галузі культури є охорона пам'яток 
культурної спадщини. На на державному обліку в області перебуває понад 3597 
об’єктів. До Державного реєстру нерухомих пам’яток України внесено 232 
пам’ятки, з них за категорією національного значення – 38 пам’яток, за 
категорією місцевого значення – 194 пам’ятки. 
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Основні проблеми: 

- рівень фінансування не дозволяє галузі по-справжньому розвиватися, 

модернізувати матеріально-технічну базу закладів культури, забезпечити 

сучасним обладнанням та музичними інструментами. Ремонту потребує третина 

закладів культури області. Великою проблемою  залишається поповнення бібліотечних 

фондів особливо сільських бібліотек;  

- в області відсутнє приміщення (Центр культури та мистецтва) для 

проведення всеукраїнських, регіональних та обласних заходів, зокрема: 

конкурсів, фестивалів, виставок, інших культурно-мистецьких проектів. 

 

Головні цілі на 2018 рік  

Консолідація суспільства на основі спільних духовних цінностей, мови, 

культури, історичної пам’яті, руйнування стереотипів про українців з різних 

регіонів країни, презентація творчих досягнень Київщини на всеукраїнському 

рівні, сприяння розвитку творчого потенціалу, стимулювання творчого процесу в 

області, сприяння культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню 

жителів області, створення належних умов для забезпечення доступу жителів 

області до культурної спадщини. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ продовження реалізації Програми підтримки і розвитку театрального та 

музичного мистецтва Київської області на 2016-2018 роки (затверджена Київською 

обласною радою від 07.06.2016 № 128-05-VІІ);  

▪ продовження реалізації Програми розвитку творчого потенціалу та 

культурного простору Київської області на 2017-2019 роки (затверджена 

Київською обласною радою від 19.05.2017 № 315-14-VII);  

▪ збереження та модернізація мережі закладів культури, наближення їх 

менеджменту і матеріально-технічної оснащеності до європейських стандартів 

при формуванні нових об’єднаних територіальних громад; 

▪ проведення та участь в культурно-мистецьких заходах різних рівнів, 

зокрема фестивалях, конкурсах, виставках, що сприятиме культурному і 

духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів області, виявленню  

талановитих виконавців; 

▪ забезпечення участі 12 художніх аматорських та професійних мистецьких 

колективів з регіонів області у всеукраїнських, регіональних конкурсах, 

фестивалях, що сприятиме налагодженню ефективних і професійних 

інформаційно-культурних зв’язків між регіонами та в межах області для 

поширення інформації про культурні здобутки та надбання, культурну спадщину 

та сучасну творчість, популяризації Київської області та її  культурних цінностей 

в Україні і світі, а також сприятиме процесам реінтеграції територій, 

постраждалих від зовнішньої агресії; 

▪ забезпечення в різних регіонах області проведення 18 обласних 

культурно-мистецьких заходів до державних, пам’ятних та ювілейних дат 

забезпеченню реалізації в області державної  політики у сфері культури, 

спрямованої на посилання консолідації суспільства та зміцнення національної 
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ідентичності, зростання рівня духовності та патріотизму жителів 

Київської області, залучення до участі в цих заходах понад 15 тис. жителів 

області;          

▪ забезпечення вручення 4 обласних мистецьких премій і виплати 20 

стипендій голови облдержадміністрації  видатним діячам культури області, що 

сприятиме забезпеченню підтримки провідної ролі митців та працівників 

культури області у створенні, поширенні та збереженні національного 

культурного продукту, стимулюванню творчого процесу, відзначенню кращих 

здобутків митців області, що утверджують ідеали гуманізму та українську 

національну ідею; 

▪  започаткування обласної історико-краєзнавчої премії ім.Леонтія 

Похилевича; 

▪  забезпечення модернізації матеріально-технічної бази та придбання для 

обласних установ обладнання довгострокового використання (книг, музейного 

обладнання, звукопідсилювальної апаратури, мультимедійного обладнання), що 

сприятиме створенню  умов для всебічного задоволення культурних потреб 

жителів Київської області, збільшенню відвідуваності закладів культури, 

урізноманітнення їх діяльності, покращення культурного обслуговування жителів 

області:  

▪ поповнення бібліотечних фондів, що сприятиме актуалізації документно-

інформаційних ресурсів обласних бібліотек, наповненню фондів соціально 

важливою книжковою продукцією, у тому числі патріотичного спрямування, та 

дозволить жителям області (в середньому – це 700 тис. користувачів бібліотек) 

використовувати ці фонди як безпосередньо в обласних бібліотеках, так і по 

міжбібліотечному книгообміну, що сприятиме реалізації прав всіх жителів 

області на доступ до інформації, знань, залучення до культурних цінностей, 

задоволенню інтелектуальних та духовних потреб населення; 

▪ придбання музейного обладнання, звукопідсилювальної апаратури,  

мультимедійного обладнання, що  сприятиме поліпшенню рівня культурного 

обслуговування населення Київської області, розширенню доступу до культурно-

мистецьких надбань, якісному проведенню обласних заходів; 

▪  видання іміджевої продукції про творчий потенціал Київщини; 

▪ створення редакційно-творчих груп з підготовки Книги пам’яті героїв 

антитерористичної операції Київщини та енциклопедії „Київщина”; 

▪ участь у створенні паспортів нових об`єднаних територіальних громад; 

▪ налагодження й активізація культурних комунікацій з регіонами Донбасу, 

що знаходяться поблизу лінії розмежування, населення яких найбільше 

постраждало від наслідків війни; 

▪ впровадження багатофункціональної моделі роботи закладів культури, 

зокрема, поєднання функцій розвитку аматорського мистецтва з 

просвітницькими, комунікаційними завданнями та соціального розвитку громад; 

▪ участь у культурно-мистецьких проектах, реалізація яких забезпечується 

Українським культурним фондом; 

▪ охорона та збереження національної культурної спадщини (рухомих та 

нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, заповідників тощо) Київщини; 
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▪ забезпечення функціонування та розвитку театрального і музичного 

мистецтва; 

▪ добудова приміщення Великоолександрівської дитячої школи мистецтв і 

ремесел у Бориспільському районі (на 400 місць). 

 

Очікувані результати 

- проведення капітального ремонту та реконструкцій 17 приміщень закладів 

культури; 

- збільшення кількості відвідувань музейних закладів області на 4,0%; 

- збереження на рівні 2017 року кількості шкіл естетичного виховання та 

чисельності учнів у них; 

- збільшення обсягів платних послуг, наданих закладами культури для 

жителів області у 2018 році, на 3 відсотки. 

 

3.7.4. Фізична культура і спорт 

 

У 2017 році в області побудовано 24 спортивні споруди (у 2016 році – 19 

споруд), у тому числі 10 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям та 

тренажерним обладнанням на загальну суму майже 10 млн гривень. За рахунок 

коштів обласного бюджету придбано спортивне обладнання та інвентар для 

облаштування спортивних майданчиків та майданчиків з тренажерним 

обладнанням на суму майже 16 млн. грн. (у 2016 році – 10 млн гривень). 

У загальноосвітніх школах всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи 

займається 50,6 тис. учнів, що складає 26,8% від загальної чисельності учнів. 

Залучено до регулярних занять більше 1 тис. дітей-інвалідів з числа школярів.  

Протягом 2017 року проводилися масові змагання серед учнів 

загальноосвітніх шкіл з шкільного багатоборства, „Старти надій”, „Стартують 

усі”, з футболу: на приз клубу „Шкіряний м’яч”, фестиваль „Футбольні надії 

Київщини”, першість області з футболу „Дитяча ліга”. Всього у 2017 році 

проведено більше 1,5 тис. спортивно-масових заходів, в яких взяли участь понад 

70,0 тис. учнівської молоді. 

Структурними підрозділами районних державних адміністрацій спільно з 

місцевими осередками обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств 

та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування проведено 

980 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів із загальною 

кількістю учасників близько 190 тис. осіб. За рахунок місцевих бюджетів на ці 

цілі витрачено 1920,8 тис. гривень.  

На виконання плану заходів з реалізації у Київській області Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

„Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація” залучено до регулярних 

занять 33,4% населення області. 

Відповідно до Єдиного календарного плану обласних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів, всеукраїнських та міжнародних змагань 

проведено 442 спортивних заходи, з них: 66 чемпіонатів та кубків Київської 

області з олімпійських та неолімпійських видів спорту, до яких залучено майже 

11 тис. учасників.  
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Збірні команди Київської області взяли участь у 99 чемпіонатах та 

кубках України у кількості майже 2 тис. учасників, проведено 204 навчально-

тренувальних збори для підготовки та участі збірних команд області в змаганнях 

національного рівня із загальною кількістю учасників майже 3 тис. осіб. Загалом 

на проведення спортивно-масових заходів з обласного бюджету витрачено кошти 

у сумі 8255,3 тис. гривень. 

У 2017 році спортсменам області  присвоєно спортивні розряди: перший 

спортивний розряд і кандидат у майстри спорту – 379 спортсменам; спортивне 

звання „Заслужений майстер спорту України” – 2; „Майстер спорту України 

міжнародного класу” – 15; „Майстер спорту України” – 49; почесне звання 

„Заслужений тренер України” присвоєно одному тренеру, а також почесне звання 

„Заслужений працівник фізичної культури і спорту України” отримали 3 особи. 

 

Основні проблеми: 

- відсутність розвиненої інфраструктури сучасних, привабливих 

спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку, на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легкодоступними для 

різних верств населення для оздоровчої рухової активності та систематичних 

занять спортом;  

- критично низький рівень фінансування для проведення навчально-

спортивної роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах всіх форм власності та 

підпорядкування;  

- недостатня кількість загальнодоступних спортивних заходів для 

активного сімейного відпочинку за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку мешканців через слаборозвинену мережу центрів фізичного здоров’я 

населення „Спорт для всіх”, слабку організаційну роботу Київських обласних 

організацій фізкультурно-спортивних товариств; 

- недостатній рівень впровадження соціальної реклами у засобах 

масової інформації стосовно переваг оздоровчої рухової активності, регулярних 

занять спортом, загалом здорового способу життя для зниження ризику 

захворювань, подолання суспільної байдужості до стану особистого здоров’я та 

здоров’я нації; 

- відсутність повноцінної управлінської вертикалі сфери фізичної 

культури і спорту в області, недостатнє фінансування фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів за рахунок бюджетів районів та міст обласного 

значення; 

- застаріла матеріально-технічна база комунальних закладів Київської 

обласної ради фізкультурно-спортивного спрямування. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Запровадження в області оздоровчої рухової активності, здорового способу 

життя шляхом збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів, розширення мережі центрів фізичного здоров’я населення 

„Спорт для всіх”, активізації діяльності обласних та районних організацій 

фізкультурно-спортивних товариств, обласних осередків Всеукраїнських 
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громадських об’єднань фізкультурно- спортивного спрямування (федерацій з 

видів спорту). 

Удосконалення існуючої фізкультуро-рекреаційної та спортивної 

інфраструктури на території Київської області, будівництво та оснащення нових 

спортивних об’єктів, зокрема спортивних площадок із синтетичним покриттям та 

тренажерним обладнанням, спортивних комплексів зі штучним льодом, 

плавальних басейнів. 

Розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, 

підтримка олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ реалізація заходів Київської обласної програми розвитку фізичної 

культури і спорту „Київщина спортивна” на 2017-2020 роки (затверджена 

рішенням сесії Київської обласної ради від 19.05.2017 № 291-14-VІІ);  

▪ виконання плану заходів Київської області на 2018 рік щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року „Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація”;  

▪ забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку фізичної 

культури і спорту в Київській області; 

▪ проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед різних верств 

населення області з метою популяризації оздоровчої рухової активності, 

здорового способу життя, досягнень видатних спортсменів Київщини та України; 

▪ забезпечення будівництва та введення в експлуатацію 18 спортивних 

площадок із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням в регіонах 

області з використанням обладнання та інвентарю, придбаного управлінням 

фізичної культури і спорту шляхом публічних закупівель у 2017 році; 

▪ створення інформаційного простору та активізація висвітлення у засобах 

масової інформації фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 

Київщині, результатів участі спортсменів Київської області у національних та 

міжнародних змаганнях з видів спорту; 

▪ розробка та створення соціальної реклами щодо залучення різних верств 

населення області до регулярних занять фізичною культурою, спортом, 

оздоровчою руховою активністю, пропаганди здорового способу життя; 

▪ проведення роботи щодо збільшення вдвічі кількості загальнодоступних 

фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення області; 

▪ забезпечення публічних закупівель спортивного обладнання для 

будівництва спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним 

обладнанням; 

▪ продовження практики морального та матеріального стимулювання 

провідних спортсменів Київщини шляхом призначення стипендій голови 

Київської обласної державної адміністрації; 

▪ збільшення на 20% кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів серед працівників підприємств, установ та організацій області 

шляхом активізації діяльності обласних організацій фізкультурно-спортивних 

товариств „Динамо”, „Колос”, „Спартак”, „Україна”; 
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▪ продовження практики співпраці шляхом укладення угод 

органів влади всіх рівнів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості, федераціями з видів спорту з чітким розподілом повноважень 

щодо розвитку в області різних видів спорту та фінансових ресурсів на ці цілі; 

▪ забезпечення виконання Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів Київської області, належного рівня підготовки 

та участі збірних команд області у змаганнях національного рівня, підготовки та 

участі провідних спортсменів Київщини – членів збірних команд України у 

змаганнях міжнародного рівня; 

▪ створення при управлінні фізичної культури і спорту 

облдержадміністрації штатної команди резервного спорту; 

▪ забезпечення підготовки проектно-кошторисної документації та 

продовження ремонту і реконструкції спортивних об’єктів Комунальних закладів 

Київської обласної ради „Київська обласна школа вищої спортивної 

майстерності” (м.Бровари), „Київський обласний центр олімпійської підготовки” 

(м.Біла Церква); 

▪ визначення будівельних адрес та розробка проектно-кошторисної 

документації для будівництва спортивних комплексів зі штучним льодом у містах 

Вишгород та Ірпінь, стрілецького полігону для кульової та стендової стрільби у 

Бородянському районі; 

▪ надання організаційної підтримки у проведенні всеукраїнських 

спортивних заходів, що проводяться на території Київської області; 

▪ надання підтримки районам, містам обласного значення щодо 

проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів (спартакіад, 

турнірів, спортивних фестивалів, агітаційно-пропагандистських, інформаційних  

заходів тощо). 

▪ розширення мережі стадіонів, футбольних полів та майданчиків за рахунок 

кооперації коштів державного бюджету та місцевих бюджетів відповідно до програми 

„Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України”, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року 

№ 714; 

▪ забезпечення пріоритетного розвитку футболу в області, запровадження 

регулярних чемпіонатів серед різних вікових груп, створення спеціалізованої 

дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та обласного футбольного клубу; 

▪ забезпечення розвитку ігрових видів спорту в області, зокрема, 

баскетболу, волейболу,  відкриття обласної дитячо-юнацької спортивної школи з 

ігрових видів спорту; 

▪ будівництво спортивних споруд з використанням моделі державно-

приватного партнерства із залученням соціально-відповідального бізнесу; 

▪ придбання спортивної форми та інвентарю провідним спортсменам 

Київщини за рахунок внесків благодійних фондів та міжнародних грантів. 

 

Очікувані результати: 

- удосконалення спортивної інфраструктури на території області, зокрема, 

поетапне удосконалення навчально-тренувальної бази спортивних закладів обласного 
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рівня для забезпечення підготовки провідних спортсменів Київщини до 

національних та міжнародних змагань (здійснення будівельних робіт на суму 

86,4 млн грн);  

- збільшення кількості площинних спортивних споруд у місцях масового 

відпочинку та за місцем проживання населення області шляхом закупівлі за 

рахунок обласного бюджету спортивного обладнання та інвентарю і передачі 

його до регіонів області для подальшого облаштування з кооперацією коштів 

місцевих бюджетів; 

- збільшення до 10% показників рейтингу виступів спортсменів Київської 

області з олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів 

спорту; 

- значне збільшення кількості дітей та підлітків, які займаються ігровими 

видами спорту, зокрема, футболом, баскетболом, волейболом, запровадження 

чіткої змагальної системи футбольних чемпіонатів серед різних вікових груп, 

активізація розвитку ігрових видів спорту  у регіонах Київської області; 

- підвищення рівня підготовки спортсменів області, що надасть можливість 

виконання класифікаційних нормативів та відповідного збільшення до 10% 

кількості кандидатів у Майстри спорту, Майстрів спорту України, Майстрів 

спорту України міжнародного класу, Заслужених майстрів спорту України, 

Заслужених тренерів України. 

 

3.7.5. Туризм 

 

Туристична галузь Київщини представлена майже 6 тис. пам’яток історико-

культурної спадщини, основою якої є 2010 пам’яток археології, 1164 пам'ятки 

історії, 164 пам'ятки архітектури, більшість з яких є культовими спорудами XVI-

XIX століть. 

Серед найбільш відвідуваних туристами обласних музейних закладів 

області у 2017 році були Національний історико-етнографічний заповідник 

„Переяслав” (м.Переяслав-Хмельницький) з музейним комплексом з 24 музеїв, у 

тому числі під відкритим небом, Вишгородський історико-культурний заповідник 

(м.Вишгород), обласний археологічний музей Трипільської культури 

(с.Трипілля), Яготинський історичний музей, що включає музей-садибу народної 

художниці Катерини Білокур та ціла низка інших музеїв. 

Суттєве збільшилось відвідування туристами міст Чорнобиль та Прип’ять. 

За попередніми даними, у 2017 році у порівнянні з 2016 роком кількість 

відвідувань збільшиться у 1,5 рази та складе майже 60 тис. осіб. Серед 

відвідувачів дві третини становлять іноземні туристи, одну третину – внутрішні 

туристи (україніці). У 2017 році було проведено інфотур для 30 французьких 

туристичних операторів, під час якого було презентовано найвідоміший 

техногенний об’єкт „Чорнобильська АЕС” з метою збільшення туристичного 

потоку між Україною та західноєвропейськими країнами. 

Туристичний потенціал Київської області було презентовано на 

міжнародному туристичному тижні, що відбувся у м.Одеса, на запорізькому 
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фестивалі „Zaporizhia happy place” у м.Запоріжжя, на виставці 

„Харківщина: туристичні відкриття„, що відбулася у м.Харків.  

Крім цього, Київську область було представлено на міжнародному 

туристичному форумі ”Харків: партнерство в туризмі„ та на презентації 

туристичного порталу ”Zruchno.Travel„, що організувала ”Асоціація індустрії 

гостинності України„. Для презентації туристичного потенціалу області 

організовано функціонування стенду на виставці UITT-2017 ”Україна – подорожі 

та туризм„ та ”Україна UITМ – 2017„. 

У червні 2017 року Переяслав-Хмельницький район прийняв учасників 

Всеукраїнського туру ”Вишиваний Шлях„ – дивовижної подорожі туристичними 

місцями України від Ужгорода до Слав’янська. У цьому ж районі започатковано 

щорічний „Селфі Веломарафон 1187”.  

Для вирішення проблемних питань розвитку туризму у Чорнобильській зоні 

та дотичних до нього проблем зони відчуження спільно з Мінекономрозвитку, 

Мінекології, Мінінфраструктури, Мінкультури, Інституту радіаційної безпеки, 

Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць, „Чорнобильтур” у 

грудні 2017 року проведено круглий стіл та презентовано Першу туристичну 

карту Чорнобильської зони та обговорено нові туристичні та соціально-культурні 

проекти територій, що межують із зоною відчуження. 

З метою розвитку зеленого туризму і створення за рахунок цього нових 

робочих місць для мешканців сіл, що межують з Чорнобильською зоною, спільно 

з Мінагрополітики України у жовтні 2017 року в Іванківському районі проведено 

конфенцію „Від катастрофи до безпечного майбутнього Полісся”, у рамках якої  

розглянуто питання створення в Іванківському районі „Агроекологічного 

кластеру „Медвіно”. 

Очікується, що кількість розміщених осіб у 176 об’єктах колективного 

розміщення області (готелі, мотелі, хостели, туристські бази та ін.) у 2017 році 

складе 305,0 тис. осіб, що на 3,5% більше, ніж у 2016 році.  

 

Кількість розміщених осіб в об’єктах туристичної інфраструктури, 

тис.осіб 

 

 
 

Головні цілі на 2018 рік 

Промоція Київської області, як потужного туристичного регіону, 

забезпечення сталого розвитку усіх видів туризму Київської області, створення 

конкурентоздатного туристичного продукту, максимальне використання обсягу 

туристичного потенціалу Київщини для комплексного розвитку регіону за умови 

збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.  
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Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ розроблення бренду „Київщина туристична”;  

▪ створення порталу „Київщина туристична” та створення фото- та 

відеоконтенту для його наповнення; 

▪ продовження реалізації заходів Стратегії розвитку туризму та курортів 

на період до 2026 року в 2017 році (затверджена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р); 

▪ сприяння наданню смт Ворзель статусу курорту місцевого значення;  

▪ проведення презентацій туристичного продукту та потенціалу Київщини 

на туристичних форумах , виставках, ярмарках, семінарах, круглих столах; 
▪ проведення рекламно-інформаційних заходів (презентацій) для 

представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших 
зацікавлених організацій (work-shop); 

▪ підготовка пропозицій щодо створення та розвиток велосипедних 
туристичних маршрутів згідно з європейськими стандартами (туристичні 
велоквести). 
 

Очікувані результати: 
- зростання чисельності туристів як внутрішніх, так і іноземців на 5%; 
-збільшення кількості туристів, розміщених в об’єктах колективного 

розміщення (готелі, мотелі, хостели, туристські бази та ін.) області, на 
3,3 відсотка. 

 

3.7.6. Молодіжна політика 

 

Протягом 2017 року в області проводилася робота, спрямована на реалізацію 

державної молодіжної політики, розвитку творчого потенціалу молоді, посилення її 

громадянської позиції. 

Відповідно до завдань комплексної програма підтримки та розвитку молоді 

Київської області на 2015-2020 роки „Молодь Київщини”, що затверджена 

рішенням Київської обласної ради від 26.03.2015 № 915-47-VІ, проведено ряд 

заходів, метою яких є створення умов для повноцінної самореалізації молоді, 

зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі, забезпечення системної 

взаємодії державних органів з громадськістю у питаннях молодіжної політики. 

 

Кількість проведених заходів 
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У 2017 році проведено 131 захід, покликаний забезпечити систематичну 

роботу з реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку молоді, що 

майже у 2 рази більше, ніж у 2016 році. Під час реалізації заходів було охоплено 

близько 15 тис. молодих людей Київської області. 

Для налагодження ефективної роботи з інституціями громадянського 

суспільства в області активно діють два дорадчих органи при голові 

облдержадміністрації – Київська обласна студентська рада та Київська обласна 

молодіжна громадська рада. 

У 2017 році започатковано делегування повноважень та управлінських рішень 

з реалізації молодіжної політики інститутам громадянського суспільства та 

ініціативним групам, а також у супроводі експертів проекту „Активні громадяни” 

Британської ради в Україні було проведено „Пітчинг соціальних проектів”. 

Підтримано та профінансовано 8 проектів: табір вихідного дня „Чорнобиль. 

Ренесанс. Покрова” (залучення молоді до вивчення пам’яток української історії та 

культури), „Міцний вузол” (популяризація альтернативного дозвілля молоді шляхом 

розвитку напрямку „Основи пішохідного туризму” та впровадження превентивних 

програм із запобігання негативним явищам у суспільстві), фестиваль історичного 

середньовічного бою „ШПОРА-ФЕСТ” (популяризація нових видів змістовного 

дозвілля молоді та нових форматів роботи з молоддю), „Основи тактичної медицини 

у школах” (проведення позакласних занять з надання першої дошпитальної 

допомоги в екстремальних ситуаціях, під час бойових дій та техногенних 

катастроф), „Спляча красуня” (проведення заходу з підвищення рівня самооцінки, 

впевненості в собі та особистісних якостей дівчат-підлітків), „Кіно-Толоки” 

(висвітлення та обговорення соціально-культурних проблем суспільства через показ 

коротко- та повнометражних фільмів), акція „Молодь обирає здоров’я” (створення 

підґрунтя для спортивного та творчого розвитку дітей та молоді, „Зупинимо вогонь 

разом” (проведення інформаційної кампанії з поширення відомостей про шкоду 

спалювання сухих рослинних решток). 

Для забезпечення обґрунтованої молодіжної політики, визначення 

реального стану і потреб громадських інституцій, потреб та прагнень молоді та з 

метою формування молодіжного портрету Київської області у вересні-грудні 

проведено соціологічне дослідження для виявлення змін ціннісних орієнтирів 

молоді та зайнятості молоді. За результатами проведеного опитування розроблено 

та надрукована брошура „Вивчення становища молоді Київської області з метою 

формування обґрунтованої молодіжної політики”. 

Для підтримки та розвитку системи неформальної освіти у 2017 році на 

Київщині розпочато програму підготовки працівників, які працюють з молоддю, 

із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників 

молодіжних громадських організацій. Проведено тренінг базового рівня для 30 

представників області та Всеукраїнський тренінг „Міжнародні стандарти прав 

людини” (20 осіб). 50 учасників отримали сертифікати та здобули кваліфікацію 

„Молодіжний працівник”.   

Відновлено розпорядженням голови державної адміністрації від 19 серпня 

2017 року № 441 стипендію голови Київської державної адміністрації кращим 

студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації Київської області, що 
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передбачає надання 50 стипендій на рік, у сумі 1200 грн в місяць для 

кращих студентів області, як стимулюючий механізм підтримки молоді та 

визнання на обласному рівні досягнень студентів за внесок у наукову діяльність; в 

організації та вдосконаленні студентського самоврядування; в організації 

студентського дозвілля; у спортивній галузі, формуванні здорового способу життя 

та профілактиці негативних явищ; у розвитку волонтерського руху. 

Для підвищення рівня освіти молоді з числа студентів та лідерів молодіжних 

студентських організацій, набуття ними практичних знань та навичок із 

використання інтернет-ресурсів у сфері їх повсякденного життя, навчання та 

розвитку мережі органів студентського самоврядування запроваджено тренінгову 

програму „Студентські інтернет-ресурси”. З метою створення сприятливих умов 

для самореалізації молоді відбувся семінар-тренінг, орієнтований на залучення 

молоді до роботи з реалізації молодіжної політики „Ефективне навчання”. Для 

обміну досвідом набуття молодими людьми знань, навичок та інших 

компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) було 

організовано студмістечко, у діяльності якого взяли участь 60 представників 

студентських організацій. 

У грудні 2017 року проведено Київський обласний молодіжний форум 

„Молодь для молоді”, метою якого було інформування молодіжної громади області 

щодо проведеної роботи у напрямі молодіжної політики у 2017 році, налагодження 

партнерства та виявлення актуальних напрямів роботи з молоддю, напрацювання 

спільних заходів у сфері молодіжної політики на 2018 рік. 

 

Основні проблеми: 

- відсутність окремих структурних підрозділів молодіжної політики 

(у 17 структурних підрозділах районів та міст області молодіжна політика 

приєднана до спорту, у 9 – до культури, туризму, релігій та спорту, у 7 – відсутні 

структурні підрозділи, що реалізують молодіжну політику); 

- низький рівень фінансового забезпечення з міських та районних бюджетів 

місцевих програм розвитку молоді; 

- низький рівень участі молоді у формуванні молодіжної політики та 

неформальної освіти; 

- недостатній рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією 

та повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва; 

- слабка інтегрованість української молоді в європейське молодіжне 

співтовариство, а також низький рівень внутрішнього туризму (мобільності 

молоді); 

- незалученість переважної частини молоді до здорового способу життя.  

 

Головні цілі на 2018 рік 

Формування у молоді громадянської позиції, популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, набуття 

молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою 

освіти, створення умов для працевлаштування молоді та її якісного дозвілля, 

спрямування професійних інтересів молоді за формулою: „інформування-

навчання-тестування-залучення”, формування усвідомлених мотивів вибору 
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певного виду діяльності, формування внутрішньої культури їх взаємин у 

сім’ї та соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді; підтримка 

молодіжних ініціатив, проектів заходів, що реалізовуються молодіжною 

громадськістю області.  

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ організація проведення 173 заходів, спрямованих на підвищення рівня 

активності молоді, зокрема, щодо: 

- неформальної освіти молоді з метою підвищення правової та політичної 

культури, заохочення громадянської активності, позитивної соціальної та 

особистої поведінки; 

- збільшення рівня обізнаності молоді щодо можливостей участі у проектах, 

заходах, конкурсах проектів; 

- підвищення рівня мобільності молоді, сприяння „внутрішньому туризму”; 

- збільшення інтересу молоді до фінансової грамотності та збільшення рівня 

медіа-інформаційної грамотності; 

- забезпечення розвитку неформальних форм роботи з молоддю; 

▪ організація та проведення програми підвищення рівня особистісних 

компетенцій та рівня громадянської відповідальності „Школа політичної та 

громадянської освіти” для 2000 молодих людей області; 

▪ підготовка представників молодіжних громадських організацій, 

представників органів студентського самоврядування, активної молоді з набуття 

знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти; 

▪ розвиток молодіжної інфраструктури області щляхом проведення 

інформаційно-консультативної роботи серед молоді, спрямованої на створення 

нових та активізацію діяльності діючих молодіжних об’єднань, центрів молоді на 

місцях; 

▪ організація конкурсу проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної 

політики на місцях, запропонованих інституціями громадянського суспільства, та 

надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;  

▪ створення молодіжного сайту, де висвітлюватимуться можливості для 

молоді щодо участі у проектах, заходах, конкурсах проектів;   

▪ проведення акцій щодо популяризації формальних та неформальних 

видів спорту та видів молодіжної активності, вуличних субкультур, спрямованих 

на популяризацію здорового способу життя; 

▪ забезпечення інтеграції молоді області в європейські та світові 

молодіжні структури, впровадження кращих європейських практик у реалізацію 

молодіжної політики; 

▪ проведення молодіжних ярмарок вакансій, семінарів-тренінгів щодо 

покращення обізнаності молоді в сфері зайнятості та розвитку молодіжного 

підприємництва; 

▪ активізація співпраці з молодіжними волонтерськими організаціями 

щодо їх  залучення до розв’язання актуальних проблем області. 
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Очікувані результати: 

  - охоплення майже 22 тис. осіб заходами, спрямованими на підвищення рівня 

активності молоді; 

- зміцнення спроможності молодіжних організацій шляхом підтримки 

молодіжних проектів на суму 1 млн грн; 

- підтримка молодіжних ініціатив на суму 600 тис. грн шляхом включення 

їх до календарного плану заходів управління молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання облдержадміністрації; 

- підвищення якості неформальної освіти молоді шляхом проведення на 

території області не менше 50 тренінгів, семінарів, воркшопів тощо; 

- підвищення рівня медіаграмотності не менше 1000 молодих людей 

області; 

- забезпечення участі не менше 300 молодих людей з області у 

всеукраїнських та міжнародних заходах. 

 

3.7.7. Національно-патріотичне виховання 

 

З метою виконання Програми національно-патріотичного виховання в 

Київській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласної 

ради від 19.05.2017 № 316-14-VII, у 2017 році проведено ряд заходів, покликаних 

забезпечити систематичну роботу з реалізації державної політики у сфері 

національно-патріотичного виховання молоді. До участі у вказаних заходах 

залучено майже 10 тис. молодих людей Київської області, що на 54% більше, ніж у 

2016 році.  

Налагоджено комунікацію та співпрацю із громадськими організаціями, які 

працюють у сфері національно-патріотичного виховання. Для забезпечення 

якісної співпраці між інституціями громадянського суспільства та владою в 

області створено дорадчий орган – координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання при Київській обласній державній адміністрації. 

Реалізовано принцип делегування повноважень та залучено до співпраці 

інститути громадянського суспільства, зокрема підтримано ініціативи 

молодіжних громадських організацій „Моноліт”, Всеукраїнського об’єднання 

військово-патріотичних організацій, Громадську організацію „Молодіжний 

військово-патріотичний спортивний клуб „Каскад”, ГО „Спілка Української 

молоді”, Молодіжний націоналістичний конгрес. Всього підтримано та 

профінансовано 8 проектів. 

З метою вивчення питання глибинного розуміння ключових засад та 

методології ідеологічного менеджменту патріотичної освіти та їх подальшого 

ефективного застосування громадськими діячами, волонтерами, державними 

посадовцями, вчителями, для системного розуміння базових принципів 

патріотичного виховання та практичного міфодизайну розроблено та видано 

навчальний посібник „Ідеологічний міфодизайн: психотехнології керування 

медіа-реальністю”. Це методологічна книга написана простою зрозумілою мовою, 

яка зможе використовуватися спеціалістами та всіма хто прагне змінити ситуацію 

з патріотичним вихованням молоді в Україні. 
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Для збільшення чисельності молоді, готової до виконання 

обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності 

України, популяризації служби в Збройних Силах України та підвищення 

престижу професії військовий, популяризації здорового способу життя 

забезпечено проведення районних етапів змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), вишколу „Школа молодших 

інструкторів та командирів”, військово-патріотичної гри „Юний розвідник 

України”. Крім цього, у рамках Всеукраїнської акції „Повстанська ватра – 2017” 

проведено відкриту військово-патріотичну гру „Вояцький дух”, учасниками якої 

стали 243 юнаки. 

З метою вшанування Героїв Небесної Сотні і героїв АТО у військово-

патріотичних клубах проведено тематичні зустрічі з учасниками АТО, спрямовані 

на формування поваги, гідності, пошани до героїчних вчинків українського 

народу. 

У м.Біла Церква проведено презентацію створеного спеціалізованого 

формування волонтерів „Служба підтримки ветеранів, учасників бойових дій, 

антитерористичної операції та членів їх сімей”, метою якого є здійснення 

всебічної допомоги та підтримки учасників бойових дій та членів їх сімей.  

Протягом 2017 року волонтерами цього формування організовано 4 групи 

взаємопідтримки для вдів загиблих учасників АТО, а також проведено культурно-

масові заходи для дітей з цих сімей. 

З метою залучення молоді до створення демократичного громадського 

суспільства та перетворення України на сучасну європейську країну взято участь 

у Всеукраїнській акції „Потяг Єднання України „Труханівська Січ”. У складі 

Потяга працювала група студентів, школярів та волонтерів з області. Потяг 

Єднання України зі студентами, школярами, волонтерами, громадськими 

активістами та військовими зі східних, південних та західних областей побував у 

містах Славутич, Яготин та Переяслав-Хмельницький. 

На базі 169 навчального центру „Десна” спільно з Всеукраїнським 

об’єднанням військово-патріотичних організацій проведено наймасштабнішу 

відкриту військово-патріотичну гру „Вояцький дух”, спрямовану на підвищення 

готовності молоді до територіальної оборони та служби в ЗСУ. Заходом охоплено 

250 учасників. 

Окремо увага приділяється розвитку молодіжної інфраструктури області.  У 

м. Буча) розпочато будівництво Пластового вишкільного центру, який стане 

центральним об’єднуючим майданчиком Пластового Руху в Україні. 

 

Основні  проблемні: 

- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних 

орієнтирах груп суспільства, окремих громадян, внаслідок чого продукуються 

протилежні погляди на минуле і майбутнє нації; 

- недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації 

та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання; 

- перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною 

свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації; 
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- відсутність єдиного методичного і термінологічного 

підходу до процесу національно-патріотичного виховання; 

- відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань 

організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання; 

- недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у 

сфері формування громадянської позиції з законодавством та кращими 

практиками держав Європейського Союзу та інших розвинутих держав; 

- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку 

інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці 

державних структур та інститутів громадянського суспільства й ініціативних груп 

заради зміцнення якостей патріота та громадянина України, спрямованого на 

розвиток успішної країни; формування свідомого громадянина-патріота 

української держави, представника української національної еліти через набуття 

молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, 

високих моральних якостей та духовних цінностей.  

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ створення Київського обласного центру національно-патріотичного 

виховання „Домівка Героя”: оформлення документів, що посвідчують право 

власності та користування земельною ділянкою, та розробка проектної 

документації Центру; 

▪ створення і забезпечення функціонування комунального закладу 

„Пластовий вишкільний центр” у м. Буча, який здійснюватиме системну роботу у 

сфері національно-патріотичного виховання;  

▪ проведення конкурсу проектів у сфері національно-патріотичного 

виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, на реалізацію 

яких надається підтримка з обласного бюджету; 

▪ проведення заходів, спрямованих на залучення молоді до історико-

краєзнавчої роботи, відновлення історичної пам’яті, вшанування пам’ятних дат та 

визначних особистостей борців за незалежність України; 

▪ проведення заходів, спрямованих на консолідацію українського 

суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної 

цілісності України, реформ і державотворення; 

▪ створення на території області інфраструктури для проведення 

наметових таборів; 

▪ формування історичної свідомості громадян шляхом популяризації 

історії України з якнайширшим використанням можливостей ЗМІ, мережі 

Інтернет, музейних закладів; 

▪ розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, формування 

широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання 

зокрема завдяки ефективній роботі координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання; 
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▪ створення і поширення інформаційного продукту, який має 

працювати на зміцнення довіри та відданості до держави, формування у громадян 

державницького мислення, національної свідомості, почуття патріотизму та 

утвердження громадянського порозуміння і злагоди; 

▪ видання та розповсюдження інформаційних матеріалів, що 

підвищують обізнаність громадян області, та містять базову інформацію про 

героїчне минуле України, історико-культурну спадщину, народні традиції та 

звичаї; 

▪ здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової 

служби, готовності до територіальної оборони та захисту Батьківщини, підтримку 

та сприяння волонтерському руху для надання допомоги у зоні АТО; 

▪ здійснення заходів з відзначення та вшанування пам’ятних дат, 

пов’язаних із проведенням АТО та героями АТО; 

▪ підтримка та сприяння розвитку громадських об’єднань, котрі 

безпосередньо здійснюють діяльність в зоні проведення АТО; 

▪ проведення заходів із популяризації української мови як важливого 

чинника у забезпеченні національно-громадянської ідентичності;  

▪ проведення заходів щодо медіаграмотності населення, виявлення та 

розвінчування дезінформації та ворожої пропаганди; 

▪ активізація потужної інформаційної та пропагандистської роботи з 

розвінчування конфліктогенних міфів та стереотипів у свідомості громадян, а 

також конструювання єдиного українського ідентифікаційного простору; 

▪ створення системи ефективного моніторингу реалізації проектів та 

заходів у сфері національно-патріотичного виховання; 

▪ створення єдиної бази історичних пам'яток, пов'язаних із національно-

визвольним рухом в області; 

▪ всебічне висвітлення в засобах масової інформації заходів з 

національно-патріотичного виховання з метою інформування широких верств 

молоді та жителів області. 
 
Очікувані результати 

- зміцнення спроможностей громадських організацій, які працюють у 
сфері національно-патріотичного виховання, шляхом підтримки молодіжних 
проектів на суму 1,0 млн грн; 

- підтримка громадських ініціатив з національно-патріотичного 
виховання на суму 500 тис. грн шляхом включення їх до календарного плану 
заходів управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації; 

- збільшення кількості проведених заходів з національно-патріотичного 
виховання до 75 та охоплення ними молоді до 15 тисяч;  

- забезпечення участі не менше 300 молодих людей з області у 
всеукраїнських заходах у сфері національно-патріотичного виховання;  

- підвищення навичок у виявленні та протидії ворожій пропаганді не 
менше як у 1000 молодих людей області; 

- утворення чотирьох наметових полів для проведення вишкільних 
таборів та оздоровлення дітей та молоді. 
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3.8. Природокористування та безпека життєдіяльності 

 
3.8.1. Розвиток мінерально-сировинної бази 

 

На території області обліковується 312 родовищ 11 видів різноманітних 

корисних копалин. 

У загальній структурі мінерально-сировинної бази області частка сировини 

для виробництва будівельних матеріалів становить 50,5%, питні, технічні та 

мінеральні води – 30,1%, паливно-енергетичні корисні копалини (торф) - 

16,4 відсотка. 

 

Структура мінерально-сировинної бази Київської області, % 

 

 
 

Київська область має добре розвинену сировинну базу будівельних 

матеріалів. На її території знаходиться 184 родовища (7 видів корисних копалин, 

які застосовуються у будівництві), з яких 54 родовища розробляються.  

Державним балансом враховано 5 родовищ кварцового піску для 

виробництва скла (найбільш перспективним до промислової розробки є 

Кодринське родовище, запаси якого складають 1,8 млн т), єдине Богуславське  

родовище граніту, запаси якого складають 4,8 млн куб.м, 22 родовища каменю 

будівельного із запасами 141,03 млн куб.м (до розробки залучено 15 родовищ), 3 

родовища керамзитової сировини. 

На території області виявлено і розвідано 38 родовищ і 3 об’єкти обліку, де 

пісок розглядається як супутня корисна копалина у комплексі з основною. На 

даний час розробляється 17 родовищ і 1 об’єкт обліку. Цегельно-черепична 

сировина представлена 110 родовищами, запаси яких складають 

188,1 млн куб.метрів. На даний час в експлуатації перебуває 20 родовищ. 
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Питні та технічні підземні води у Київській області для господарсько-

питного і виробничо-технічного водопостачання розвідані на 88 ділянках.  

Запаси торфу підраховані на 32 родовищах і складають 30346 тис.т 

(розробляється 4 родовища із запасами 1356 тис.тонн) В Іванківському та 

Вишгородському районах розташовано два родовища сапропелю із загальними 

запасами 1285 тис.т, з яких розробляється тільки одне родовище . 

Основні проблеми: 

- збільшення кількості випадків незаконного  користування надрами; 

- здійснення забудови земельних ділянок, на яких розташовані родовища 

корисних копалень. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Забезпечення раціонального і комплексного використання мінерально-

сировинних ресурсів області, освоєння нових перспективних  родовищ корисних 

копалин, недопущення порушень норм їх експлуатації, дотримання вимог 

законодавства щодо охорони надр. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік 

▪ забезпечення підготовки до промислового освоєння перспективних 

ділянок розвіданих резервних родовищ; 

▪ проведення інвентаризації існуючих місць залягання корисних копалин 

для оцінки їх стану та запасів; 

▪ запровадження розроблення нових родовищ корисних копалин на 

принципах державно-приватного партнерства; 

▪ проведення моніторингу геологічного середовища та підземних вод з 

оцінкою їх ресурсів та подальшою оптимізацією мережі пунктів спостереження; 

▪ здійснення заходів щодо модернізації існуючих місць видобутку 

корисних копалин; 

▪ проведення рекультивації кар’єрів та інших місць видобутку корисних 

копалин 

 

Очікувані результати 

- зростання кількості родовищ корисних копалин, що перебувають в 

експлуатації; 

- збільшення видобутку сировини для цегельної промисловості, 

дорожнього будівництва. 

 
3.8.2. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Однією з найгостріших проблем на сьогодні є проблема відходів, що 

утворюється внаслідок господарювання та життєдіяльності. Реальні загрози для 

населення і довкілля створює неналежне поводження з відходами виробництва і 

споживання. Полігони, звалища, сховища, шламонакопичувачі займають значні 

території, щороку утворюються сотні стихійних звалищ. Відчувається гостра 

нестача інфраструктури з належного роздільного збору, сортування, захоронення 

та утилізації твердих побутових відходів. 
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З метою вирішення даної проблеми в області розроблена та 

затверджена Програма поводження з твердими побутовими відходами в Київській 

області на 2017-2020 роки (рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 

№ 301-14-VІI). Програма передбачає проведення заходів, спрямованих на 

впровадження сортування відходів; перероблення (утилізацію) відходів, 

рекультивацію, реконструкцію полігонів та на зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище. 

З метою реалізації її заходів за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2017 році проведено роботу з розроблення 

проектної документації на реконструкцію існуючих полігонів у містах Богуслав, 

Тараща, Тетіїв, Сквира та рекультивацію полігону Києво-Святошинського району. 

Також продовжено роботу з будівництва полігону у смт Ставище та Рокитне. З 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації 

зазначених заходів виділено понад 24,5 млн грн (у 2016 році цей показник складав 

6,4 млн гривень). 

За рахунок коштів державного бюджету у 2017 році розпочато реалізацію 

заходу „Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Миронівка 

Київської області. Коригування.”, на який виділено понад 23,6 млн гривень. 

З метою забезпечення своєчасного реагування на електронні звернення 

громадян щодо виявлених місць чи об’єктів несанкціонованих та 

неконтрольованих звалищ відходів Міністерством екології та природних ресурсів 

України з 08.09.2016 запроваджено електронний сервіс „Інтерактивна мапа 

Міністерства екології та природних ресурсів України” (ecomapa.gov.ua), який 

включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із 

функцією он-лайн сповіщення про виявленні сміттєзвалища. На рівні області та 

районів визначено відповідальних осіб щодо оперативного реагування на 

звернення громадян, що надійшли на електронний сервіс. 

Протягом 2017 року на електронний сервіс „Інтерактивна мапа 

сміттєзвалищ” надійшло 277 звернень громадян щодо виявлених стихійних 

звалищ сміття на території Київської області, з яких 127 звернень підтверджено 

заявником про ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, 23 звернення потребують 

відмітки заявника про фактичне вирішення порушеного питання, на 80 звернень 

надано відповідь, 36 відхилено заявником, на виконанні знаходиться 11 

електронних звернень громадян. 

З метою поліпшення екологічного стану навколишнього природного 

середовища у 2017 році реалізовувалися заходи відповідних державних і 

регіональних програм, які спрямовані на збільшення площі природно-заповідного 

фонду, зменшення забруднення водного басейну. 

На території Київської області налічується 212 територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду, загальною площею 290,3 тис. га, що становить 

10,3% від адміністративної площі області. Рішенням Київської обласної ради 

сьомого скликання від 19.05.2017 №300-14-VII затверджено Регіональну 

програму розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина 

заповідна” на 2017-2020 роки.  

У рамках реалізації зазначеної Програми протягом 2017 року створено 7 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, загальною 
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площею 501,53 га (регіональний ландшафтний парк „Пташиний рай”, 

ботанічні пам’ятки природи місцевого значення „Дуб Гоголя”, „Дуб Семена 

Палія”, „Государ Великої Галявини”, „Дідодуб” та „Телепень”, ботанічний 

заказник місцевого значення „Черківщина”). 

З метою виконання Програми охорони довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів Київської області на 2017-2018 роки 

(затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №299-14-VIІ) за 

рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища проведено роботу з реконструкції напірних каналізаційних 

колекторів мереж водовідведення, капітального ремонту, реконструкції та 

технічного переоснащення обладнання на КНС у містах Богуслав, Бровари, 

Березань, Ірпінь, Ржищів, Яготин та селищах Бородянка, Димер, а також в інших 

населених пунктах області. 

У рамках реалізації вищезазначеної Програми виконувалися заходи з 

вдосконалення існуючої системи моніторингу довкілля області шляхом створення 

веб-додатку „Система моніторингу Київської області” до офіційного сайту 

департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, а також 

придбання мобільної лабораторії моніторингу довкілля та 4 стаціонарних постів 

автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря, які будуть 

встановлені у містах Бориспіль, Васильків, Богуслав і Вишгород, що дозволить 

здійснювати оперативний моніторинг стану довкілля Київської області.  

З метою реалізації заходів Обласної цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року (затверджена рішенням Київської обласної ради від 22.06.2017 № 52-

15-VІI), у 2017 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища проведено роботу з поліпшення технічного стану та 

благоустрою водойм у м.Березань, с.Сорокотяги Білоцерківського районну, 

с.Дибенці Богуславського району, с.Липовий Скиток Васильківського району, сіл 

Тадіївка, Тарасівка, Гайок Володарського району та захисту від підтоплення і 

затоплення присадибних ділянок м.Кагарлик і смт Калинівка Васильківського 

району. 

 

Основні проблеми:  

- невідповідність санітарним та екологічним вимогам майже всіх звалищ і 

полігонів твердих побутових відходів області. Більшість діючих полігонів 

заповнена на 90% проектного обсягу або переповнена. На полігонах відсутні 

огорожа, обвалування, мережа спостережливих свердловин, контрольно-

пропускні пункти тощо. Використання полігонів веде до збільшення питомого 

навантаження на одиницю площі полігону, ступеня щільності відходів й 

нарощування висоти складування; 

- невідповідність сучасним стандартам з охорони навколишнього 

природного середовища більшості існуючих систем транспортування стічних та 

каналізаційних вод, значний рівень їх морального та технічного зносу. Такий стан 

каналізаційних та очисних споруд спричиняє загрозу забруднення ґрунтів, 

ґрунтових вод та відкритих водоймищ і потребує невідкладного здійснення 

відповідних ремонтних заходів та реконструкцій;  
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- необхідність розширення природно-заповідного фонду 

Київщини (за межами Зони відчуження) з урахуванням збалансованого розподілу 

територій, що охороняються за типами зональних біотопів; 

- неможливість здійснення оперативного та всебічного моніторингу 

довкілля області в цілому існуючою мережею постів спостереження за станом 

атмосферного повітря;  

- низький рівень екологічної свідомості суспільства. 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Ведення моніторингу довкілля; впровадження сучасної системи 

поводження з твердими побутовими відходами; відновлення та покрашення 

екологічного стану водних об’єктів, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої 

дії вод; створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-

заповідного фонду; будівництво нових та реконструкція існуючих каналізаційно-

очисних споруд; розвиток екологічної освіти та виховання.  

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:  

▪ придбання та встановлення 14 стаціонарних постів моніторингу 

атмосферного повітря у населених пунктах області, де можливе перевищення 

гранично допустимої концентрації, а також додаткового газоаналізаторного 

обладнання для мобільної лабораторії; 

▪ обслуговування мобільної лабораторії та вже встановлених 

стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря 

у Київській області; 

▪ забезпечення функціонування, модернізація, технічний супровід, а 

також своєчасне наповнення інформаційними матеріалами веб-ресурсу „Система 

моніторингу Київської області”;  

▪ завершення будівництва полігонів у смт Рокитне зі встановленням 

сміттєсортувальної лінії; 

▪ придбання спецавтомобілів для збирання та перевезення твердих 

побутових відходів у Київській області; 

▪ впровадження роздільного збору твердих побутових відходів у 

населених пунктах; 

▪ охоплення всіх населених пунктів Київської області вивезенням 

побутових відходів; 

▪ посилення комплексних перевірок щодо видачі дозвільних документів 

для збільшення надходжень екологічного податку до місцевих бюджетів; 

▪ впорядкування водних об’єктів області та запобігання незаконній 

забудові водоохоронних зон; 

▪ проведення наукових та проектних досліджень щодо можливого та 

фактичного відновлення водних живих ресурсів; 

▪ забезпечення захисту від підтоплення територій населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь, розчищення русел річок, каналів та водойм в 

Білоцерківському, Богуславському, Бородянському, Кагарлицькому, 

Обухівському, Володарському та інших районах; 
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▪ проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд і 

систем у містах Березань, Бровари та Броварському районі; 

▪ створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Київської області; 

▪ створення регіонального ландшафтного парку та його упорядкування 

у місті Яготин; 

▪ виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних 

аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого значення Київської області; 

▪ розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області; 

▪ встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення області; 

▪ інвентаризація видової різноманітності флори й просторової 

структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності 

ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз 

даних як основи ведення кадастру рослинного світу; 

▪ налагодження співпраці з проектним офісом секторальної 

децентралізації при Мінрегіоні України з метою реалізації напрямів секторальних 

реформ на території Київської області, зокрема у сфері навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів;  

▪ сприяння розвитку екологічної освіти, вихованню та пропаганді 

екологічних знань тощо. 

 

Очікувані результати: 

 - забезпечення автоматичного вимірювання вмісту забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі у населених пунктах, де можливе перевищення 

встановлених порогових значень гігієнічних показників; 

- введення у дію 2 полігонів твердих побутових відходів, які відповідають 

вимогам природоохоронного законодавства; 

- придбання 15 спецавтомобілів для збирання і перевезення твердих 

побутових відходів населених пунктів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ; 

- збільшення частки населених пунктів з впровадженим роздільним збором 

твердих побутових відходів; 

- впорядкування водних об’єктів області; 

- забезпечення захисту від підтоплення територій населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь; 

- проведення реконструкції та будівництва каналізаційних мереж та систем 

у містах та селищах для запобігання забруднення довкілля стічними водами; 

- збільшення площі природно-заповідного фонду Київської області на 

900 га за рахунок створення регіонального ландшафтного парку та інших 

об’єктів; 

- розроблення проектів з будівництва та реконструкції полігонів твердих 

побутових відходів, що надасть можливість привести полігони до вимог 

природоохоронного законодавства;  
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- підвищення рівня екологічної свідомості суспільства, забезпечення 

видання посібників, плакатів, буклетів та іншої поліграфічної продукції на 

екологічні теми. 

- прийняття відповідних управлінських рішень на основі аналізу даних, 

отриманих від системи моніторингу довкілля Київської області. 

 
3.8.3. Техногенна безпека 

 

Забезпечення техногенної безпеки є особливою функцією захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій. Діяльність у сфері цивільного 

захисту в області у 2017 році була спрямована на послідовне зниження ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких 

ситуацій. 

На території області функціонує 654 об’єкти підвищеної небезпеки та  

потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 25 є хімічно-небезпечними. Крім того, на 

території області розташований об’єкт, аварія на якому може призвести до 

надзвичайної ситуації державного рівня, – Київська ГЕС. 

У 2017 році на території області кількість пожеж у природних екосистемах 

збільшилась майже у 3 рази і склала 1239 пожеж (у 2016 році – 405 пожеж), з них 

1085 – пожежі трав’яного настилу на площі 1153 га (397 пожеж у 2016 році), 14 – 

лісові пожежі на загальній площі 7,5 га (у 2016 році лісові пожежі не 

зареєстровано), 14 – торф’яні пожежі на площі 1,3 га (12 пожеж у 2016 році). 

Одним з важливих напрямів цивільного захисту населення є забезпечення 

безпеки на водних об’єктах. На території області протікає 1523 річки загальною 

довжиною 8,7 тис. км. На них розташовано 2596 водойм (без врахування 

дніпровських водосховищ) з площею водного дзеркала 25,36 тис.га, об’ємом 

411,6 млн.м3 води.  

Протягом 2017 року в області зберігається критична епізоотична ситуація 

щодо захворювання на африканську чуму свиней та продовжуються заходи з 

депопуляції диких кабанів на неблагополучних територіях.  

З метою надійного і довгострокового зберігання мікрокопій документів для 

забезпечення документами страхового фонду документації Київської обласної 

державної адміністрації, Київської обласної ради, райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів (міст обласного значення) та юридичних осіб-постачальників 

документації, необхідної для захисту життя, здоров'я, майнових інтересів 

громадян, підприємств та держави під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, стихійного лиха, пожеж, аварій, катастроф, інших надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру розроблена та 

затверджена Програма створення страхового фонду документації Київської 

області на 2017-2021 роки (рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №305-

14-VIІ). 

Основними проблемами у сфері цивільного захисту є: 

- застаріла апаратура обласної системи оповіщення, яка вичерпала свій 

ресурс експлуатації і знята з виробництва;  

- відсутність фінансування з державного бюджету для забезпечення 
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урядового зв’язку позаміського пункту управління Київської 

облдержадміністрації у м.Кагарлик;  

- відсутність фінансування заходів з утримання та обслуговування міського 

пункту управління Київської облдержадміністрації у м.Київ;  

- недостатні обсяги накопичення матеріальних резервів (56% від потреби на 

обласному рівні); 

- повільні темпи формування органами місцевого самоврядування 

підрозділів місцевої пожежної охорони (на вересень 2017 року в області існувало 

59 підрозділів місцевої пожежної охорони, що становить 25% від необхідної 

кількості). 
 

Головні цілі на 2018 рік  

Модернізація (реконструкція) регіональної системи централізованого 

оповіщення і зв’язку та забезпечення її експлуатаційно-технічного 

обслуговування за угодою з Київською міською філією ПАТ „Укртелеком”.  

На виконання Указу Президента України від 25.09.2017 № 283/2017 

забезпечення урядовим зв’язком позаміського пункту управління Київської 

облдержадміністрації у м.Кагарлик і утримання та обслуговування міського 

пункту управління Київської облдержадміністрації у м. Київ. 

Виконання заходів щодо попередження і ліквідації спалахів екзотичних 

захворювань тварин (африканська чума свиней та інші), ліквідації наслідків 

техногенних аварій. Закупівля для цих цілей необхідного обладнання та 

устаткування до матеріального резерву області.  

Удосконалення системи забезпечення протипожежного захисту в області, 

створення підрозділів місцевої пожежної охорони. 

Забезпечення захисту людей на водних об’єктах області та запобігання їх 

загибелі. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ удосконалення системи управління силами та засобами 

територіальної (обласної) підсистеми єдиної системи цивільного захисту, 

розробка алгоритмів дій та взаємодії при ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, залучення підрозділів 

територіальної оборони та волонтерів до надання допомоги постраждалим при 

надзвичайних ситуаціях;  

▪ створення в електронному вигляді Інтерактивної карти природних та 

техногенних загроз Київської області; 

▪ проведення командно-штабних навчань та командно-штабних 

тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок 

територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту 

Київської області щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі 

виникнення аварій на залізничному транспорті, на хімічно-небезпечному об’єкті, 

виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду відповідно до 

Плану основних заходів цивільного захисту Київської області на 2018 рік; 

▪ подальший розвиток, оновлення і модернізація системи 

централізованого оповіщення і зв’язку області, районів та міст обласного 

значення, оснащення сучасним обладнанням з метою надійного забезпечення 
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оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного характеру. Продовження роботи щодо розміщення 

локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення на об’єктах підвищеної небезпеки і потенційно-

небезпечних об’єктах та підключення їх у регіональну та місцеві системи 

централізованого оповіщення і зв’язку;   

▪ впровадження у районах та містах (обласного значення) області 

відповідно до постанови КМУ від 27.09.2017 №733 „Про затвердження Положення 

про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту” пілотного проекту удосконалення 

місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових систем 

оповіщення, що реалізований у м. Біла Церква;  

▪ продовження впровадження заходів в області щодо створення і 

накопичення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків до встановлених чинним законодавством 

обсягів, в першу чергу для ліквідації осередків африканської чуми свиней. 

Закупка дезінфікуючих пристроїв та пунктів обігріву для використання при 

ліквідації наслідків африканської чуми свиней; 

▪ оновлення і проведення капітального ремонту спеціального 

обладнання, техніки і засобів Комунальної водолазно-рятувальної служби 

„Київська обласна служба порятунку”. Створення нових рятувальних станцій та 

постів з метою забезпечення максимального захисту людей на водних об’єктах 

області та запобігання їх загибелі;  

▪ удосконалення системи забезпечення протипожежного захисту в 

області шляхом створення нових аварійно-рятувальних підрозділів і служб та 

подальший розвиток підрозділів місцевої пожежної охорони з урахуванням 

реформи ДСНС України до 2020 року та процесу об’єднання територіальних 

громад на території області. Створення підрозділів місцевої пожежної охорони в 

об’єднаних територіальних громадах області. 

 

Очікувані результати: 

- запровадження пілотного проекту модернізації системи оповіщення у 

районах та містах обласного значення; 

- накопичення матеріальних резервів обласного рівня до 80%, місцевого – 

до 60% від затвердженої номенклатури; 

- збільшення підрозділів місцевої пожежної охорони до 86 одиниць, що 

становитиме 60% від необхідної кількості; 

- створення Інтерактивної карти природних та техногенних загроз Київської 

області. 

- забезпечення урядовим зв’язком позаміського пункту управління 

Київської облдержадміністрації у м. Кагарлик і утримання та обслуговування 

міського пункту управління Київської облдержадміністрації у м. Київ. 
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3.8.4. Охорона праці 

 

У 2017 році на підприємствах, установах та організаціях області 

зареєстровано 276 повідомлень про нещасні випадки (у 2016 році – 280 

повідомлень), з них 54 повідомлень про випадки зі смертельними наслідками 

(у 2016 році - 54), 7 – групових нещасних випадків (у 2016 році – 13). 

Страховими визнано 200 нещасних випадків (у 2016 році – 201), за якими 

складено 210 актів за формою Н-1 про зв'язок з виробництвом ( у 2016 – 214). У 

порівнянні з 2016 роком кількість страхових випадків, як і зі смертельними 

наслідками, зменшилася на 2 випадки. 

Найбільше нещасних випадків зареєстровано у Києво-Святошинському 

(37 потерпілих), Вишгородському (16), Бородянському (14), Миронівському (13), 

Обухівському (11) районах і у містах Біла Церква  (22), Бровари (17). 

Ріст числа нещасних випадків допущено у Миронівському (на 9 випадків), 

Бородянському (на 5) і Білоцерківському (на 1) районах та у місті Біла Церква 

(на 5 випадків). 

Найбільше травмовано працівників при нещасних випадках, що сталися у 

таких галузях виробництва, як оптова та роздрібна торгівля – 32 постраждалих 

особи (у 2016 році – 41), охорона здоров'я – 13 (17) і транспорт та складське 

господарство – 8 (14). 
 

Головні цілі на 2018 рік 

Комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці  шляхом 

формування безпечного та здорового виробничого середовища на підприємствах 

в установах та організаціях усіх форм власності, мінімізація ризиків виробничого 

травматизму, професійних захворювань та вирішення завдань правового, 

організаційного, матеріально-технічного і аналітичного забезпечення охорони 

праці, посилення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання щодо 

створення безпечних умов праці. 
 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ організація навчання та перевірка знань відповідальних посадових осіб з 

питань охорони праці облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та  

організацій; 

▪ систематичне проведення аналізу стану охорони праці на підприємствах за 

участю профспілкових організацій, органів державного нагляду за охороною праці; 

▪ забезпечення постійного державного контролю за створенням на 

підприємствах, установах і в організаціях безпечних і нешкідливих умов праці. 
 

Очікувані результати:  

- зниження рівня загального виробничого травматизму, у тому числі із 

смертельними наслідками, на 5% у порівнянні з 2017 роком; 

- мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань 

та аварій на виробництві та скорочення матеріальних втрат від негативних 

наслідків на виробництві. 
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3.8.5. Забезпечення правопорядку і безпеки людини 

 

Одним з головних негативних чинників, який суттєво впливає на 

проведення соціально-економічних перетворень і становить реальну загрозу 

безпеці громадян, які проживають на території Київської області, залишається 

злочинність.  

Вирішення актуальних питань профілактичної та іншої правоохоронної 

роботи можливе за умови виконання завдань, спрямованих на об’єднання зусиль 

органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів. 

Основними завданнями є профілактика правопорушень та усунення причин і 

умов, що спричинили вчинення протиправних дій, забезпечення та зміцнення 

правопорядку в області, стабілізація криміногенної ситуації, зменшення кількості 

злочинів та інших правопорушень, пов'язаних з використанням транспортних 

засобів, та підвищення рівня взаємодії між правоохоронними та іншими органами 

в сфері протидії тероризму, покращення соціально-економічної та морально- 

психологічної ситуації в регіоні. 

Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 

07.06.2017 № 312 затверджено План невідкладних заходів щодо забезпечення 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, належної 

координації дій органів виконавчої влади, яким передбачається консолідація 

зусиль райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування та 

правоохоронних органів у протидії  злочинності. 

Проводиться просвітницька робота серед населення щодо необхідності 

організації охорони громадського порядку, здійснюються реабілітаційні та 

профілактичні заходи з особами, які вийшли з місць позбавлення волі. Також 

вживаються заходи з охорони громадського порядку та громадської безпеки, 

підтримки та координації дій громадських формувань в цьому напрямі. 

Неукомплектованість органів поліції та недостатня кількість дільничних 

офіцерів поліції (один дільничний на понад 7-8 сіл (селищ)) призводить до 

підвищеного рівня злочинності. 

Проводиться щомісячна робота щодо моніторингу криміногенної ситуації 

по кожному населеному пункту в розрізі суспільної небезпечності вчинених 

правопорушень та визначаються адміністративно-територіальні  одиниці, де 

спостерігається найзначніший рівень вчинення злочинів. 

Підготовлено та затверджено рішенням Київської обласної ради                        

від 19.05.2017 № 304-14-VII обласну цільову комплексну програму профілактики 

та протидії злочинності у Київській області на 2017 – 2020 роки „Безпечна 

Київщина” (із наступними змінами). Концепція програми передбачає розвиток 

безпеки регіону за такими ключовими напрямами, як підвищення безпеки 

громадян, модернізація та розбудова технологічної інфраструктури 

автоматизованого управління безпекою регіону, використання технологій для 

ефективного управління регіону, активна співпраця поліції, місцевої влади, 

бізнесу та громадськості. 

У 2017 році у рамках реалізації вищезазначеної Програми виконано перший 

етап створення в області інтелектуальної системи відеоспостереження. 
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Встановлено 180 відеокамер на дорогах Київської області за кошти 

обласного бюджету, побудовано серверну кімнату та встановлено відеостіну в 

Головному управлінні Національної поліції в Київській області. При побудові 

інтелектуального відеоспостереження головним фактором роботи є розпізнавання 

образів та аналіз сцен в кадрі. Тут, у свою чергу, основним завданням є створення 

автоматичної та автономної системи, яка дозволить аналізувати зображення та 

відео, отримувати  високорівневий опис того, що відбувається в досліджуваній 

сцені.  

У Київській області проводяться виховні роботи серед населення щодо 

розвитку негативного ставлення до протиправних діянь для профілактики 

наркоманії, дитячої бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх у 

молодіжному середовищі та в сім’ях, здійснюються заходи, спрямовані на 

підвищення рівня моральності в суспільстві, правової культури громадян, 

утвердження здорового способу життя, недопущення проявів екстремізму, 

расової та релігійної нетерпимості, для усунення передумов та запобігання 

вчиненню правопорушень. 

Враховуючи статистичні дані минулих років та тенденції у 2017 році, 

очікується, що кількість кримінальних правопорушень за 2017 рік у порівнянні з 

2016 роком зменшиться на 5% і не перевищить 27 тисяч.  

Відсоток тяжких та особливо тяжких кримінальних проявів із загального 

числа правопорушень, зафіксованих правоохоронними органами, передбачається 

на рівні 42,7% (у 2016 році – 45,7 відсотка). 

Очікується, що у загальній кількості злочинів у 2017 році злочини проти 

власності становитимуть 61,2%, злочини проти життя та здоров’я особи – 8,9%, 

злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 5,1%, злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров’я населення – 6,5%, злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян – 

6,2%, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг – 4,7%, злочини проти громадського порядку та 

моральності – 1,9%, злочини проти правосуддя – 1,7%, злочини проти 

громадської безпеки – 1,32%, злочини у сфері господарської діяльності – 1,4%, 

злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина – 1,1 відсотка. 

У 2017 році у порівнянні з попереднім роком передбачається зменшення 

кількості крадіжок на 8%, грабежів – на 24%, розбоїв – на 12%, шахрайств – на 12 

відсотків. 

 

Основні проблеми: 

- організація профілактики правопорушень; 

- неукомплектованість штату та недостатнє фінансування територіальних 

органів Національної поліції у Київській області; 

- відсутність матеріально-технічного забезпечення для підтримки та 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та 

громадської безпеки, у зв’язку з чим участь громадськості у забезпеченні безпеки 

недостатньо активна. 
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 Відповідно до пріоритетних завдань, зазначених у Щорічному 

Посланні Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і 

зовнішнє становище України в 2017 році”, у сфері правопорядку і безпеки в 

області визначено: 

 

Головні цілі на 2018 рік 

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень; підвищення загального рівня правопорядку і 

безпеки, зменшення кількість правопорушень, смертності і травматизму; 

створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери 

суспільної нетерпимості до злочинів; налагодження дієвої співпраці 

правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування; 

підвищення результативності діяльності правоохоронних органів і збільшення 

показників розкриття злочинів і правопорушень; створення належних умови для 

ефективної роботи правоохоронних органів. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

▪ підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу із зверненнями 

громадян, забезпечення принципового реагування на факти порушення прав і 

свобод людини; 

▪ визначення критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів з питань 

профілактики правопорушень;  

▪ виконання заходів обласної цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017-2020 роки 

„Безпечна Київщина”, зокрема: 

- своєчасне забезпечення органів поліції достовірною аудіовізуальною 

інформацією, необхідною для виконання повсякденної діяльності; 

- надання аудіовізуальної та аналітичної інформації суміжним 

автоматизованим інформаційним системам, які входять до складу 

інтегрованої інформаційно-пошукової підсистеми регіонального рівня; 

- організація  та проведення постійного моніторингу та оцінки загроз для 

населення в реальному часі за територіальним принципом, виявлення 

дестабілізуючих факторів стану безпеки, попередження можливих 

надзвичайних ситуацій, протидія їхньому розвитку, своєчасна їх 

локалізація і ліквідація наслідків; 

- забезпечення інформаційної та організаційної взаємодії, консолідація 

зусиль органів державної влади та управління, органів місцевого 

самоврядування, підприємств і організацій, а також населення в інтересах 

забезпечення; 

- реагування на виникнення та управління надзвичайними подіями; 

- здійснення контролю за транспортом, що в’їжджає на територію 

населених пунктів регіону, виявлення транспорту, що перебуває у 

розшуку, або на який накладені правові обтяження, та інформування 

відповідних служб; 

- виявлення осіб, які перебувають у розшуку; 
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▪ активізація діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, пов’язаної з профілактикою правопорушень;  

▪ впровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці 

та протидії злочинності (систем відеоспостереження, особливо на в’їзді – виїзді 

населених пунктів, засобів екстреного виклику поліції тощо);  

▪ вжиття заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в 

суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя, 

запобігання проявам расової та релігійної нетерпимості; 

▪ проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями; 

▪ розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності 

дітей з метою недопущення їх втягування в злочинну діяльність; 

▪ організація просвітницької діяльності, спрямованої на виховання 

негативного ставлення до протиправних діянь; 

▪ формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної адаптації 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

▪ створення необхідних умов для запобігання нещасним випадкам, 

дорожньо-транспортним та іншим пригодам, що можуть спричинити шкоду 

здоров'ю людей, пошкодження або знищення майна; 

▪ покращення інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних 

органів з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій; 

▪ запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон 

Київської області, посилення правоохоронного компонента загальнодержавної 

системи протидії контрабанді;  

▪ ліквідації каналів незаконної міграції, посилення контролю за 

додержанням правил в'їзду та виїзду до Київської області, перебування на її 

території іноземців та осіб без громадянства;  

▪ залучення громадськості до забезпечення правопорядку в області та 

впровадження мотиваційних заходів; 

▪ організація та здійснення спільних з правоохоронними органами 

оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику окремих 

категорій злочинів, використовуючи міжнародний досвід.  

 

Очікувані результати: 

 - стабілізація криміногенної ситуації в Київській області; 

 - скорочення кількості злочинів проти життя та здоров'я громадян; 

 - використання сучасних науково-технічних засобів та збільшення технічної 

складової у розкритті тяжких та особливо тяжких видів злочинів; 

- забезпечення належного рівня громадського порядку та безпеки; 

- зменшення незаконного обігу зброї та наркотиків; 

- підвищення ефективності та оперативності роботи органів внутрішніх 

справ з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і 

затримання злочинців у найкоротший термін; 

- зменшення кількості правопорушень серед неповнолітніх та молоді 

шляхом проведення профілактичних дій; 

- забезпечення збереження майна фізичних та юридичних осіб, 

муніципального, відомчого й іншого житлового фонду; 
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- зменшення кримінального тиску на економічні відносини; 

- посилення контролю за міграційними потоками та зниження рівня 

незаконної міграції; 

- створення атмосфери громадянської нетерпимості до злочинності та її 

проявів; 

- підвищення рівня довіри населення до органів правопорядку. 

 

3.9. Інформаційна політика та електронне врядування 

 

Розвиток інформаційного простору Київської області постійно залишається 

у фокусі державної уваги. На виконання Закону України „Про реформування 

державних та комунальних друкованих засобів масової інформації” триває процес 

роздержавлення комунальної та державної преси, який має завершитися до кінця 

2018 року. Станом на 01.01.2017 на території Київської області, за даними 

Головного територіального управління юстиції у Київській області, зареєстровано 

465 друкованих видань, зокрема, 32 комунальних друкованих видання районної 

та міської сфери розповсюдження та 2 обласних друкованих видання. 

В аналітичній доповіді до Щорічного Послання Президента України до 

Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 

році” чимало уваги приділяється важливим проектам в інформаційній сфері. 

Зокрема, окремий розділ присвячено виконанню Закону України „Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.  

Президент України зауважив, що „в інформаційній сфері Україна на 

практичному рівні розпочала та реалізує цілу низку критично важливих проектів, 

які до цього моменту лише роками обговорювалися. Передусім це – створення 

Суспільного мовлення та роздержавлення ЗМІ”. Процес роздержавлення 

комунальної та державної преси „залишає нас без не завжди ефективних, але 

поширених медіа площин, адже після 2018 року нереформовані редакції 

комунальних ЗМІ будуть ліквідовані, що може спричинити вакуум місцевих 

новин”. 

На виконання Закону України „Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації” та відповідно до рішення 

трудового колективу редакції обласної газети „Час Київщини” від 15.02.2016 №12 

голова Київської облдержадміністрації видав розпорядження від 07.04.2016 №112 

„Про вихід зі складу співзасновників газети „Час Київщини”. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 

року №848 „Про затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та 

редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі” у Київській області  

на першому етапі здійснено реформування комунальних засобів масової 

інформації Володарського („Голос Володарщини”), Богуславського („Вісті 

Богуславщини”), Обухівського (м.Україна) („Дніпровський проспект”), 

Фастівського („Перемога”) та Іванківського („Трибуна праці”) районів. 

З метою забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на 

вільний доступ до інформації, підвищення ролі засобів масової інформації у 

висвітленні діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, 
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реалізації державної інформаційної політики, найбільш повного 

забезпечення населення області різноплановою, соціально важливою 

інформацією в області діє обласна Програма підтримки засобів масової 

інформації та інформування населення Київської області на 2016-2018 роки, 

затверджена рішенням Київської обласної ради від 15.06.2016 №150-06-VII. 

У 2017 році за підтримки голови Київської облдержадміністрації та 

відповідно Закону України „Про реформування державних і комунальних 

друкованих засобів масової інформації” у вищезазначену Програму були внесені 

зміни з метою фінансової підтримки регіональних комунальних друкованих ЗМІ, 

що дозволило активізувати процес висвітлення діяльності Київської 

облдержадміністрації, зокрема заходів з виконання обласних програм та з 

підтримки проведення реформ в економіці та соціальній сфері (направлено більше 

50-ти публікацій у 32 місцевих видання, випущено 48 передплатних примірників 

обласної преси). Крім цього, відповідно до доручень центральних органів 

виконавчої влади та завдяки реалізації заходів цієї Програми забезпечено 

підтримку 24 тематичних інформаційних кампаній (виготовлення та 

розповсюдження на території області тематичної зовнішньої реклами (бігборди, 

сітілайти); сприяння у розміщенні на сторінках регіональних ЗМІ тематичних 

друкованих матеріалів (запровадження рубрик, інтерв’ю, статті, роз’яснювальні 

матеріали, тематичні макети, заставки, радіо- та телеролики, офіційний сайт, 

Інтернет видання); розміщення телерадіопродукції на місцевих ТРК;  розміщення 

тематичних матеріалів на офіційних сайтах РДА, МВК (міст обласного значення). 

Як зазначається в аналітичній доповіді до Щорічного Послання Президента 

України до Верховної Ради України „прискорений розвиток системи сервісів 

електронного урядування та електронної демократії, що в сучасному світі є 

ключовою підставою успішної модернізації суспільства та держави, залишається 

критично важливим для України завданням”. Але, „попри значні досягнення в 

розвитку е-урядування протягом 2015–2017 рр. нині Україна робить лише 

початкові кроки до впровадження повноцінної електронної демократії. Тому 

необхідна подальша системна робота”. 

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, 

постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 „Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних”, від 30.11.2016 №867 „Деякі питання оприлюднення публічної інформації 

у формі відкритих даних”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

20.09.2017 № 649-р „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування 

в Україні” завершується вжиття заходів щодо реєстрації на Єдиному державному 

веб-порталі відкритих даних, здійснюється оприлюднення та оновлення наборів 

даних. 

Місцеві органи влади вивчають питання та технічні можливості щодо 

проведення процедури інтеграції до Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг для забезпечення надання адміністративних послуг в 

електронній формі за принципом „єдиного вікна” у відповідності до наказу 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 08.09.2016 № 1501/248 „Про затвердження Порядку інтеграції 
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інформаційних систем державних органів та органів місцевого 

самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг”. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №363 

„Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в 

електронній формі” затверджено план запровадження ліцензування в електронні 

формі для отримання ліцензіатами можливості подання документів через Єдиний  

державний портал адміністративних послуг. 

У Щорічній Доповіді до Послання Президента України до Верховної Ради 

України зазначено, що „розвиток інформаційних технологій, їх тотальне 

входження в життя людини створює нові виклики та відкриває горизонти нових 

можливостей перед освітньою галуззю”. 

Для сприяння підвищенню готовності суб’єктів звернення до використання 

електронних послуг, відповідно до чинного законодавства в Київській області 

проведено роботу з організації дистанційного навчання, а саме: 

- створено робочі групи з розроблення навчального контенту; 

- сформовано матеріали для навчального контенту з 131 дистанційного 

курсу з 29 предметів для учнів 5-11 класів відповідно до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти (матеріали представлено окремими 

файлами різних форматів (текстові, графічні, відео-, аудіо- та мультимедійні 

презентації); 

- придбано сучасний потужний сервер; 

- обрано систему (LMS eFront) для організації навчання учнів відповідно 

до збірника специфікацій і стандартів, розроблених для систем дистанційного 

навчання SCORM (Sharable Content Object Reference Model). LMS eFront – це 

безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням.  

У популяризації електронних послуг активну участь беруть бібліотеки 

області, а саме: проводяться тематичні бесіди, години інформації, заняття з 

інформаційної та комп’ютерної грамотності, тренінги 

Тематичні матеріали розміщуються на офіційних сайтах Київської 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного 

значення). 

Користувачі офіційного веб-порталу Київської облдержадміністрації 

ознайомлені з впровадженням електронних послуг у будівництві, які значно 

мінімізують вплив чиновника та  спрощують процедуру для громадян. 

Громадськість поінформована про електронну послугу, запроваджену 

Міністерством соціальної політики України, Міністерством юстиції України та 

Державним агентством з питань електронного урядування, щодо оформлення 

допомоги при народженні дитини он-лайн, яка набула популярності серед 

молодих батьків. 

Основні проблеми: 

- обмеженість матеріально-технічного забезпечення органів влади для 

впровадження новітніх інформаційних систем; 

- недостатність на місцевому рівні кваліфікованих кадрів у галузі ІТ-

технологій; 

- висока вартість сучасного обладнання, налагодження інфраструктури 

доступу та системи захисту інформації. 
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Головні цілі на 2018 рік  

Реалізація на території області державної інформаційної політики, 

відкритості та прозорості у діяльності органів влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на вільний 

доступ до інформації, активне залучення друкованих та електронних ЗМІ, 

інтернет-ресурсів до інформування населення щодо пріоритетних питань 

інформаційної політики. 

Запровадження системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів.  

Створення та впровадження електронного документообігу між апаратом 

облдержадміністрації та структурними підрозділами облдержадміністрації.  

Сприяння популяризації електронних послуг із залученням засобів масової 

інформації, громадських організацій шляхом підготовки відповідних роликів, 

інформаційних матеріалів тощо. 

Забезпечення інтеграції електронних послуг, суб’єктами надання яких є 

облдержадміністрація, її структурні підрозділи, райдержадміністрації, сільські 

селищні міські ради, до Єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік  

▪ забезпечення вчасного інформування населення щодо суті та 

пріоритетів розпочатих реформ; 

▪ забезпечення висвітлення діяльності Київської облдержадміністрації; 

▪ продовження роботи щодо виконання Закону України „Про 

реформування державних та комунальних друкованих засобів масової 

інформації”; 

▪ продовження реалізації заходів Програми підтримки засобів масової 

інформації та інформування населення Київської області на 2016-2018 роки, 

зокрема: 

- висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування шляхом фінансової підтримки редакцій комунальних друкованих 

засобів масової інформації Київської області, які реформовані або перебувають у 

процесі реформування, відповідно до Закону України „Про реформування 

державних та комунальних друкованих засобів масової інформації”; 

- виготовлення тематичної друкованої соціальної зовнішньо-

інформаційної продукції; 

- інформування населення області про діяльність органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади шляхом підготовки та випуску 

обласних газет „Час Київщини” та „Київська правда”; 

▪ визначення переліку першочергових адміністративних та публічних 

послуг, для переведення їх в електронну форму; 

▪ збільшення кількості робочих місць для доступу до інформаційно-

телекомунікаційних систем на базі бібліотек області; 
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▪ розвиток каналів доступу до електронних послуг шляхом 

створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу у центрах надання 

адміністративних послуг, бібліотеках та мобільних додатках тощо; 

▪ розвиток системи дистанційного навчання, зокрема для осіб з 

особливими потребами; 

▪ проведення на базі загальноосвітніх, професійно-технічних та 

позашкільних навчальних закладів просвітницьких заходів щодо освоєння 

інформаційно-комп’ютерної грамотності на базовому рівні. 
 

Очікувані результати 

- завершення процесу реформування друкованих засобів масової інформації та 

редакцій з метою забезпечення їх функціонування, збереження назви, цільового 

призначення, мови видання і тематичної спрямованості виконання; 

- наповнення інформаційного простору регіону відповідним контентом, 

який має працювати на популяризацію України та її цінностей у світі; 

- розширення можливостей використання електронних документів; 

- посилення ефективності внутрішньої взаємодії між апаратом 

облдержадміністрації та її структурними підрозділами; 

- оперативне та якісне надання адміністративних і соціальних послуг 

населенню, наближення їх до вимог громадян та європейських стандартів; 
- збільшення кількості електронних сервісів та on-line-послуг для 

обслуговування  суб’єктів звернення; 

- підвищення рівня готовності суб’єктів звернення до використання 

електронних послуг. 

 

Перший заступник голови ради                             В.В. Майбоженко 
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Додаток 1 до Програми 
Таблиця 1 

Основні показники 

економічного і соціального розвитку Київської області у 2016-2018 роках 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 

2018 рік 

(прогноз) 

2018 рік 

до 2017 року 

+ / - % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Індекс 

промислового 

виробництва, у 

порівнянних цінах 

% 106,2 110,3 104,3 х х 

2. 

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції у 

відпускних цінах 

підприємств 

млн. грн 82596,1 94319,5 98365,9 4046,4 104,3 

2.1 
- у розрахунку на 1 

особу 
тис.грн 47723,2 54088,5 56160,9 2072,4 103,8 

3. 
Кількість малих і 

середніх підприємств 
од. 17796 17974* 18061 87 100,5 

4. 

Обсяги реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг) на малих і 

середніх 

підприємствах 

млн. грн 221641,5 248903,4* 272398,1 23494,7 109,4 

5. 

Валова продукція 

сільського 

господарства по всіх 

категоріях 

господарств у 

постійних цінах 

2010 року 

млн. грн 15544,7 14526,7 14600,5 73,8 100,5 

5.1 
- у розрахунку на 1 

особу населення 
грн 5342,5 8381,0 8481,6 100,6 101,2 
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№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 

2018 рік 

(прогноз) 

2018 рік 

до 2017 року 

+ / - % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 

Обсяг капітальних 

інвестицій за 

рахунок усіх джерел 

фінансування 

      

6.1 - у фактичних цінах млн. грн 31057,7 31019,9 33245,5 2225,6 101,4** 

6.2 
- у розрахунку на 1 

особу 
тис. грн 17,9 18,0 19,3 1,3 107,2 

7. 

Обсяг прямих 

іноземних 

інвестицій (станом 

на кінець року), 

всього  

млн. дол. 

США 
1502,5 1565,1 1616,7 51,6 103,3 

7.1 
- у розрахунку на 1 

особу 
дол. США 869,7 900,2 940,3 40,1 104,4 

8. 
Обсяг обороту 

роздрібної торгівлі 
млн. грн 61998,2 55090,4*3 62720,0 7629,6 103,5** 

9. 
Обсяг експорту 

товарів 

млн. дол. 

США 
1705,1 1748,5 1880,5 132,0 107,5 

10. 
Обсяг імпорту 

товарів 

млн. дол. 

США 
2951,6 3403,9 3621,7 217,8 106,4 

11. 

Кількість 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

од. 692*4 681*4 678*4 -3 99,6 

11.1 - учнів у них тис.осіб 189,8*4 197,4*4 204,6*4 7,2 103,6 

12. 
Кількість дитячих 

дошкільних закладів 
од. 753 781 786 5 100,6 

12.1 - дітей у них тис.осіб 71,5 73,9 75,0 1,1 101,5 

13. 
Кількість 

лікарняних закладів 
од. 67*5 64*5 63*5 -1 98,4 

14. 
Кількість 

лікарняних ліжок 
ліжок 11581*5 11399*5 11229*5 -170 98,5 
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№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 

2018 рік 

(прогноз) 

2018 рік 

до 2017 року 

+ / - % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.1 

- у тому числі 

кількість ліжок на 

10 тис. населення 

ліжок 67,2 66,0 65,2 -0,8 98,8 

15. 

Введення в 

експлуатацію 

загальної площі 

житла за рахунок 

усіх джерел 

фінансування 

тис.кв.м 2059,8 1825,0 1837,0 112,0 100,6 

 у тому числі:       

 - у міських 

поселеннях 
тис.кв.м 883,9 814,4 821,2 6,8 100,7 

 
- у сільській 

місцевості 
тис.кв.м 1175,9 1010,6 1015,8 5,2 100,5 

16. 

Середньорічна 

чисельність наявного 

населення  
тис.осіб 1733,4 1744,4 1751,5 7,1 100,4 

17. 

Економічно активне 

населення у віці 15-

70 років 

тис.осіб 789,8 793,0 796,0 3,0 100,4 

18. 
Зайняте населення у 

віці 15-70 років 
тис.осіб 736,3 741,1 744,8 3,7 100,5 

19. 

Рівень безробіття 

населення, 

визначеного за 

методологією МОП, 

у віці 15-70 років, у 

% до економічно 

активного населення 

відповідної вікової 

групи 

% 6,8 6,5 6,2 х х 

20. 

Наявний дохід 

населення - всього млн. грн 67102 88415* 95665 7250 108,2 

20.1. 

- у розрахунку на 

одну особу грн 38713,4 54720,0* 55739,7 3959,3 107,8 
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№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 

2018 рік 

(прогноз) 

2018 рік 

до 2017 року 

+ / - % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21. 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата одного 

штатного працівника 

грн 5229 7188 8244 1056 114,7 

 

 

* – очікувані дані 
**  - у порівняних цінах 

*3 –  з 2017 року змінено підходи щодо формування сукупності звітних одиниць державного 

статистичного спостереження "Продаж і запаси товарів у торговій мережі" (основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля). До 2016 року включно дані щодо 

роздрібного товарообороту формувалися за даними підприємств (юридичних осіб), які 

здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид 

економічної діяльності). Тому безпосереднє порівняння цих даних з аналогічними даними 

попередніх років є некоректним. Перегляд даних, оприлюднених раніше, здійснюватися не буде. 

*4  - без урахування вечірніх, відомчих та приватних закладів 

*5  - без урахування відомчих та приватних закладів 

 

Примітка. Фактичні дані показників за 2016-2017 роки вказані за даними Головного управління 

статистики у Київській області та структурних підрозділів облдержадміністрації 
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продовження додатка 1 
Таблиця 3.2.1. 

 

Розвиток інфраструктури малого підприємництва 
 

№ з/п Показники 2016 рік 2017 рік 
2018 

(прогноз) 

2018 рік 
до 2017 

року, % 

1. 
Кількість малих і середніх 

підприємств, (одиниць) 
17796 17974* 18061 100,5 

2. 

Кількість малих і середніх 

підприємств на 10 тис. осіб 

наявного населення, (одиниць) 

103 103* 104 101,0 

3. 
Кількість зареєстрованих фізичних 

осіб-підприємців, (осіб) 
98712 93288 93568 100,3 

4. 

Кількість найманих працівників на 

малих і середніх підприємствах, 

(осіб) 

226069 228630* 229475 100,4 

5. 
Обсяги реалізованої продукції 

(робіт, послуг) на малих і середніх 

підприємствах, (млн. грн.) 

221641,5 248903,4* 272398,1 109,4 

6. 
Частка малих і середніх підприємств 

у загальному обсязі реалізованої 

продукції (робіт, послуг), (%) 

57,1 58,3* 59,6 Х 

7. 

Загальна сума податкових 

надходжень до бюджетів усіх рівнів 

від діяльності малого і середнього 

підприємництва, (млн грн) 

10036,2 12797,3 14689,8 114,8 

8. 

Частка податкових надходжень від 

діяльності малого і середнього 

підприємництва до бюджетів усіх 

рівнів, (%) 

66,6 71,4 72,8 Х 

9. 
Кількість об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва 

(одиниць): 

213 209 217 103,8 

9.1. - бізнес-центри 12 10 10 100,0 

9.2. - бізнес-інкубатори 3 3 3 100,0 

9.3. - технопарки 1 1 1 100,0 

9.4. - індустріальні парки 2 4 4 100,0 
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9.5. - лізингові центри 11 10 10 100,0 

9.6. 
- небанківські фінансові-кредитні 

установи 
63 64 67 104,7 

9.7. - фонди підтримки підприємництва 11 11 13 118,2 

9.8. - інноваційні кластери 8 8 8 100,0 

9.9. 
- інвестиційно-інноваційні фонди і 

компанії 
101 107 110 103,0 

9.10. 
- інформаційно-консультативні 

установи 
12 10 10 100,0 

 

 

Примітка. Фактичні дані показників за 2016-2017 роки вказані за даними Головного управління 

статистики у Київській області та Головного управління фіскальної служби у Київській 

області  
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продовження додатка 1 
Таблиця 3.3.1 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

 
млн.грн. 

№ з/п Показники 2016 рік 2017 рік 
2018 рік 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 

1. Усього капітальних інвестицій 31057,7 31019,9 33245,5 

 
у тому числі за рахунок: 

1.1. - кошти державного бюджету 155,8 331,3 368,2 

1.2. - кошти місцевих бюджетів 589,5 840,5 872,4 

1.3. - власні кошти підприємств та організацій  14277,4 16954,1 18649,3 

1.4. - коштів іноземних інвесторів 8245,9 3958,8 4062,4 

1.5. 
- кошти населення на індивідуальне житлове 

будівництво  
4035,5 4503,0 4587,2 

1.6. - кредити банків та інші позики 866,5 570,9 601,2 

1.7 - інші джерела фінансування 2887,1 3861,4 4104,8 

 

Примітка. Фактичні дані показників за 2016-2017 роки вказані за даними Головного управління 

статистики у Київській області  
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продовження додатка 1 
Таблиця 3.4.2. 

 

Темпи промислового виробництва за основними 

видами промислової діяльності 
(у порівнянних цінах, у порівнянні з попереднім роком) 

 
відсотки 

№ 
з/п 

Види промислової діяльності 2016 рік 2017 рік  
2018 рік 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 

1. 
Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
85,8 97,9 102,2 

2. Переробна промисловість 106,6 115,7 103,8 

2.1 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
101,3 115,8 104,1 

2.2 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

105,8 90,8 102,8 

2.3 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність   

109,7 108,1 103,9 

2.4 
Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів  
71,7 132,4 104,1 

2.5 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 
92,9 105,2 103,2 

2.6 

Виробництво гумових і пластмасових 

виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

116,0 115,8 103,7 

2.7 

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

112,9 118,7 104,1 

2.8 
Машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування 
94,7 104,0 102,3 

3. 
Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
105,3 76,1 103,7 

Всього по області: 106,2 110,3 104,3 

 

Примітка. Фактичні дані показників за 2016-2017  роки вказані за даними Головного 

управління статистики у Київській області 
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продовження додатка 1 
Таблиця 3.4.3 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 
 

 

Продукція 

Всі категорії господарств 
у тому числі сільськогосподарські 

підприємства 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

(прог.) 

2018 рік 

до 2017 

року 2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

(прог.) 

2018 рік  

до 2017 року 

 +/ - % +/ - % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рослинництво : 

Валовий збір (тис. тонн) : 

Зернові та 

зернобобові 

культури  

(після 

доробки) 

3327,5 2619,9 3247,0 627,1 123,9 2958,8 2377,4 2922,3 544,9 122,9 

Цукрові 

буряки 1123,8 1008,6 1198,4 189,8 118,8 1086,0 736,6 1109,4 372,8 150,6 

Картопля 
1703,1 1700,5 1798,6 261,4 105,8 54,4 45 60,6 15,6 134,7 

Овочі 
631,1 574,5 580,0 5,5 100,9 62,3 39,0 39,4 0,4 101,0 

Урожайність (ц/га) : 

Зернові та 

зернобобові 

культури  

(після 

доробки) 

58,7 47,5 55,8 8,3 117,5 61,3 49,3 58,6 11,0 123,1 

Цукрові 

буряки 564,2 483,2 560,0 76,8 117,1 578,0 477,4 543,8 66,4 113,9 

Картопля 
179,5 179,9 180,1 0,2 100,1 229,3 195,7 440,0 244,3 224,8 

Овочі 
219,4 200,5 206,7 2,2 103,1 435,1 284,7 285,2 0,5 100,2 
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Тваринництво : 

Виробництво (тис. тонн) : 

М'ясо 

(реалізація 

худоби та 

птиці на забій 

у живій вазі) 

263,1 309,1 310,0 1,0 100,3 195,1 224,5 225,5 1,0 100,4 

Молоко 
438,0 436,5 439,0 2,5 100,6 210,6 224,5 226,0 1,5 100,7 

Яйця (млн. 

штук) 2839,7 2901,9 3036,7 134,9 104,6 2357,3 2370,6 2450,1 79,5 103,4 

Продуктивність худоби і птиці : 

Надій на 

корову (кг) - - - - - 6232 6978,0 7020,0 42,0 100,6 

Яйценосність 

(шт) - - - - - 240,0 240,0 250,0 10,0 104,2 

Поголів’я худоби та птиці на кінець року (тис. голів) : 

Велика рогата 

худоба 127,5 122,9 135,0 12,1 109,8 86,0 85,0 88,4 3,0 103,5 

у тому числі 

корови 64,9 62,5 68,7 6,2 109,9 33,1 32,6 34,8 2,2 106,7 

Свині 
454,8 498,8 500,6 1,8 100,4 339,9 400,3 403,0 2,7 100,7 

Птиця 
27517,9 29406,7 29877,0 470,3 101,6 20368,1 21778,1 21778,1 521,9 102,4 

 

 

Примітка. Фактичні дані показників за 2016-2017  роки вказані за даними Головного 

управління статистики у Київській області та департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 
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продовження додатка 1 
Таблиця 3.6.2 

 

Основні показники ринку праці 

 

№ 

з/п 
Показники 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

(прог.) 

1 2 3 4 5 

1. 
Середньорічна чисельність наявного населення, 

тис.осіб 
1733,4 1744,4 1751,5 

2. 
Економічно активне населення у віці 

15-70 років, тис.осіб 
789,8 793,0 796,0 

3. 
Зайняте населення у віці 

15-70 років, тис.осіб 
736,3 741,1 744,8 

4. 

Рівень зайнятості населення 

у віці 15-70 років, у % до населення відповідної 

вікової групи 

57,8 58,0 58,1 

5. Безробітне населення: 

5.1. 
– визначене за методологією МОП 

у віці 15-70 років, тис.осіб 
53,5 51,9 51,2 

5.2. 
– зареєстроване у державній службі 

зайнятості, працездатного віку, тис.осіб 
47,7 41,9 40,1 

6. 

Рівень безробіття населення, визначеного 

за методологією МОП, у віці 15-70 років, 

у % до економічно активного населення 

відповідної вікової групи 

6,8 6,5 6,2 

7. 
Кількість незайнятих громадян, які скористалися 

послугами державної служби зайнятості, тис.осіб 
56,1 50,3 53,5 

7.1 
з них 

– працевлаштовано, тис.осіб 
19,6 20,1 23,0 

8. 
Взяли участь у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру – всього, тис.осіб 
9,4 8,5 9,0 

9. Проходили професійне навчання, тис.осіб 4,8 4,5 4,7 
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10. 
Потреба у робочій силі на кінець періоду, 

тис.осіб 
2,3 4,0 5,0 

11. 

Навантаження незайнятого населення на одне 

вільне робоче місце, вакантну посаду на кінець 

періоду, осіб 

7 3 3 

12. Середній розмір допомоги по безробіттю, грн 2452 2894 3200 

12.1. 
– у % до законодавчо встановленого рівня 

мінімальної зарплати 
153,2 78,2 86,5 

 

 
МОП – Міжнародна організація праці 

 

Примітка. Фактичні дані показників за 2016-2017 роки вказані за даними Головного управління 

статистики у Київській області та Київського обласного центру зайнятості  

 

 

Перший заступник голови ради                             В.В. Майбоженко 
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Додаток 2 до Програми 
 

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку Київської області 

у 2018-2020 роках 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Індекс промислового 

виробництва, у порівнянних 

цінах 

% 104,3 103,7 104,1 

2. 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 

відпускних цінах підприємств 

млн. грн 98365,9 101148,0 106228,4 

3. 
Кількість малих і середніх 

підприємств 
од. 18061 18153 18226 

4. 

Обсяги реалізованої продукції 

(товарів, послуг) на малих і 

середніх підприємствах 

млн. грн 272398,1 294734,7 313597,4 

5. 

Валова продукція сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств у цінах 2010 року 

млн. грн 14600,5 14892,5 15190,3 

6. 
Індекс сільськогосподарського 

виробництва 
% 100,5 102,0 102,0 

7. Обсяг капітальних інвестицій млн. грн 33245,5 34214,0 35345,0 

8. 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій, наростаючим 

підсумком  

млн. дол. 

США 
1616,7 1695,9 1780,7 

9. 
Індекс обсягів прямих 

іноземних інвестицій 
% 103,3 104,9 105,0 

10. Оборот роздрібної торгівлі млн. грн 62720,0 67980,0 73460,0 
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№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 

11. Обсяг експорту товарів 
млн. дол. 

США 
1880,5 2462,5 2714,3 

12. Обсяг імпорту товарів 
млн. дол. 

США 
3621,7 4086,3 4314,6 

13. 

Введення в експлуатацію 

загальної площі житла за 

рахунок усіх джерел 

фінансування 

тис.кв.м 1837,0 1851,7 1873,9 

14. 
Індекс обсягів житлового 

будівництва 
% 100,6 100,8 101,2 

15. 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного 

штатного працівника 

грн 8624 10003 11203 

16. 
Індекс середньомісячної 

номінальної заробітної плати 
% 120,0 116,0 112,0 

17. 

Рівень безробіття населення, 

визначеного за методологією 

МОП, у віці 15-70 років, у % до 

економічно активного 

населення відповідної вікової 

групи 

% 6,2 6,1 6,1 

 

Перший заступник голови ради                             В.В. Майбоженко 

 



 150 

Додаток 3 до Програми 
  

Перелік обласних цільових програм Київської області,  
які передбачається реалізувати у 2018 році 

 

№ 
з/п 

Назва програми  

Назва 
документа 

яким 
затверджена 

програма 

Термін дії 
(роки) 

Виконавець програми 

1. Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

1. Регіональна комплексна 

програма розвитку 

лісового (муніципального) 

фонду Київської області на 

період до 2022 року 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№282-14-VIІ 

2017-2022 

роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

2. Програма «Збереження та 

раціональне відтворення 

родючості ґрунтів 

еродованих орних земель 

у Київській області на 

2017 – 2021 роки» 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№281-14-VIІ 

2017-2021 

роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

3. Комплексна програма 

«Розвиток сільського 

господарства та сільських 

громад Київської області» 

на 2018-2019 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 27.04.2018  

№ 403-21-VIІ 

 

2018-2019 

роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

2. Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

4. Програма будівництва, 

реконструкції та ремонту 

об’єктів інфраструктури 

Київської області на 

2016-2018 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 23.06.2016 

№970-49-VI 

(в редакції 

від 22.06.2017  

№349-15-VІІ) 

2016-2018 

роки 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

5.  Програма «Питна вода 

Київщини на 2017-2020 

роки» 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№312-14-VIІ 

2017-2020 

роки 

Департамент регіо-

нального розвитку та 

житлово-комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

6. Програма енергозбереження 

(підвищення 

енергоефективності) 

Київської області на 2017-

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

2017-2020 

роки 

Департамент регіо-

нального розвитку та 

житлово-комунального 

господарства 
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2020 роки №313-14-VIІ облдержадміністрації 

7. Київська обласна 

програма 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі «Власний дім»  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 28.07.2005  

№269-25-ІV 

Безстроков

а 

Департамент регіо-

нального розвитку та 

житлово-комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

8. Київська обласна цільова 

програма «Надання 

фінансової підтримки 

комунальним 

підприємствам 

(установам,організаціям) 

спільної власності 

територіальних громад 

Київської області, які 

забезпечують діяльність 

обласної ради та обласної 

державної адміністрації 

на 2017-2019 роки»  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№286-14-VIІ 

2017-2019 

роки 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

9. Обласна програма 

розвитку дорожнього 

руху та його безпеки 

«Нульова смертність на 

дорогах Київщини» на 

2017-2019 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017 

№303-14-VIІ 

2017-2019 

роки 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

10. Обласна цільова 

комплексна програма 

профілактики та протидії 

злочинності у Київській 

області на 2017-2020 роки 

«Безпечна Київщина» 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017 

№304-14-VIІ 

2017-2020 

роки 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

3. Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

11. Програма розвитку 

системи освіти Київської 

області на 2016-2018 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради 

від 07.06.2016  

№127-05-VII  

(в редакції  

від 19.05.2017 

№298-14-VII) 

2016-2018 

роки 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

4. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

12. Київська обласна 

програма 

«Вдосконалення 

екстреної медичної 

допомоги в Київській 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 06.09.2016  

№173-07-VІІ 

2016-2018 

роки 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 
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області на 2016-2018 

роки»  

 

13. Київська обласна 

соціальна програма 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2017-

2018 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№311-14-VIІ 

2017-2018 

роки 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

14. Київська обласна 

програма «Запобігання 

та лікування серцево-

судинних захворювань 

на 2017-2019 роки» 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№308-14-VIІ 

2017-2019 

роки 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

15. Київська обласна 

комплексна програма 

«Здоров’я Київщини» на 

2018-2020 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 27.04.2018  

№ 400-21-VIІ 

 

2018-2020 

роки 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

16. Київська обласна 

програма надання 

медичної допомоги 

постраждалим з полі 

травмою на 2018 – 2020 

роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 27.04.2018  

№ 426-21-VIІ 

 

 Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

5. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

17. Обласна цільова програма 

розвитку водного 

господарства та 

екологічного 

оздоровлення басейну 

річки Дніпро на період до 

2021 року  

 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 17.09.2013  

№663-34-VІ 

2014-2021 

роки 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

18. Програма охорони 

довкілля та раціонального 

використання природних 

ресурсів у Київській 

області на 2017-2018 роки 

 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№299-14-VIІ 

2017-2018 

роки 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

19. Програма поводження з 

твердими побутовими 

відходами у Київській 

області на 2017-2020 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№301-14-VIІ 

2017-2020 

роки 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

20. Регіональна програма Рішення 2017-2020 Департамент екології та 
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розвитку природно-

заповідного фонду 

Київської області 

«Київщина заповідна» на 

2017-2020 роки 

 

Київської 

обласної ради 

від 19.05.2017  

№300-14-VIІ 

роки природних ресурсів 

облдержадміністрації 

6. Управління з питань молодіжної політики та національно-патріотичного 

виховання облдержадміністрації  

21 Комплексна програма 

підтримки та розвитку 

молоді Київської області 

на 2015-2020 роки 

«Молодь Київщини»  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 26.03.2015 

№915−47-VI 

2015-2020 

роки 

Управління 

молодіжної політики 

та національно-

патріотичного 

виховання облдерж-

адміністрації 

22. Програма національно-

патріотичного виховання 

в Київській області на 

2017-2020 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№316-14-VIІ 

2017-2020 

роки 

Управління молодіжної 

політики та 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадміністрації  

7. Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

23. Київська обласна 

програма розвитку 

фізичної культури та 

спорту «Київщина 

спортивна» на 2017-2020 

роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№291-14-VIІ 

2017-2020 

роки 

Управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації 

8. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 

24. Програма залучення 

інвестицій та поліпшення 

інвестиційного клімату в 

Київській області на 

2016-2018 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 07.06.2016  

№141-14-VIІ 

2016-2018 

роки 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 

облдержадміністрації 

25. Київська обласна цільова 

програма підтримки 

підприємств спільної 

власності територіальних 

громад області і 

запобігання їх банкрутству 

на 2016-2018 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 26.12.2016  

№234-11-VIІ 

2016-2018 

роки 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 

облдержадміністрації 

26. Київська обласна цільова 

програма «Управління 

об’єктами спільної 

власності територіальних 

громад Київської області 

на 2017-2019 роки»  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№283-14-VIІ 

2017-2019 

роки 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 

облдержадміністрації 
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9. Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

27. Програма підтримки і 

розвитку театрального та 

музичного мистецтва 

Київської області на 

2016-2018 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від07.06.2016 

№128−05-VIІ 

2016-2018 

роки 

Управління культури, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

28. Програма розвитку 

творчого потенціалу та 

культурного простору 

Київської області на 2017-

2019 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№315-14-VIІ 

2017-2019  

роки 

Управління культури, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

10. Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації 

29. Програма створення 

страхового фонду 

документації Київської 

області на 2017-2021 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№305-14-VIІ 

2017-2021 

роки 

Департамент з питань 

цивільного захисту 

населення та ліквідації 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

облдержадміністрації 

30. Обласна цільова 

програма захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру, 

забезпечення пожежної 

безпеки на 2018-2021 

роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 27.04.2018  

№ 401-21-VIІ 

 

2018-2021 

роки 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

ліквідації наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

облдержадміністрації 

 

11. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

31. Київська обласна цільова 

Програма «Турбота» на 

2016-2020 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 28.04.2016  

№097-03-VII 

2016-2020 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

32. Київська обласна цільова 

програма «Впровадження 

Єдиної соціальної картки 

мешканця Київщини» на 

2017-2019 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017  

№288-14-VIІ 

2017-2019 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

33. Київська обласна цільова 

програма соціальної 

підтримки в Київській 

області людей з 

інвалідністю на 2017-

2020 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 22.06.2017  

№346-15-VIІ 

2017-2020 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 
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34. Програма соціальної 

підтримки в Київській 

області учасників 

антитерористичної 

операції та членів їх 

сімей, членів сімей  

загиблих, а також родин 

Героїв Небесної Сотні та 

учасників Революції 

Гідності на 2018-2020 

роки 

 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 27.04.2018  

№ 399-21-VIІ 

 

2018-2020 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

12. Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації 

35. Програма забезпечення 

містобудівною доку-

ментацією Київської 

області на 2016-2020 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради 

від 07.06.2016  

№130-05-VII 

2016-2020 

роки 

Департамент 

містобудування та 

архітектури 

облдержадміністрації 

36. Програма створення 

геоінформаційної сис-

теми ведення місто-

будівного кадастру та 

містобудівного моніто-

рингу Київської області 

на 2017-2021 роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради 

від 19.05.2017  

№284-14-VIІ 

2017-2021 

роки 

Департамент 

містобудування та 

архітектури 

облдержадміністрації 

37. Програма проведення 

інвентаризації та 

нормативної грошової 

оцінки земель у Київській 

області на 2017-2020 роки 

 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017 

№306-14-VIІ 

2017-2020 

роки 

Департамент 

містобудування та 

архітектури 

облдержадміністрації 

13. Управління інфраструктури облдержадміністрації 

38. Обласна цільова 

програма «Смарт 

транспорт Київщини 

(Інтелектуальна 

транспортна система) на 

2017 – 2018 роки» 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017 

№314-14-VIІ 

2017-2018 

роки 

Управління 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

39. Програма інформатизації 

Київської області на 

2017-2020 роки 

«Електронна Київщина» 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 19.05.2017 

№317-14-VIІ 

2017-2020 

роки 

Управління 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

14. Управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації 

40. Програма підтримки 

розвитку засобів масової 

Рішення 

Київської 

2016-2018 

роки 

Управління інформації 

та зв’язків з 
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інформації та 

інформування населення 

Київської області на 

2016-2018 роки  

 

 

обласної ради  

від 15.06.2016  

№150-06-VII 

громадськістю 

облдержадміністрації 

15. Служба у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації 

41. Обласна комплексна 

програма підтримки сім’ї 

та забезпечення прав 

дітей «Щаслива родина- 

успішна країна» до 2022 

року. 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 27.04.2018  

№ 402-21-VIІ 

 

2018-2022 

роки 

Служба у справах дітей 

та сім’ї 

облдержадміністрації 

16. Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації 

42. Програма сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства в Київській 

області на 2017-2020 

роки 

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 22.06.2017  

№ 348-15-VIІ 

 

2017-2020 

роки 

Управління з питань 

внутрішньої політики 

облдержадміністрації 

17. Київська обласна державна адміністрація 

43. Програма відзначення 

державних та 

професійних свят, 

ювілейних дат, 

заохочення за заслуги 

перед Київською 

областю, здійснення 

представницьких та 

інших заходів на 2016-

2020 роки  

Рішення 

Київської 

обласної ради  

від 07.06.2016  

№125-05- VII 

2016-2020 

роки 

Київська обласна 

державна адміністрація, 

Київська обласна рада 

 
 

Перший заступник голови ради                             В.В. Майбоженко 
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Додаток 4 до Програми 
 

Перелік об'єктів будівництва,  

які передбачається фінансувати у 2018 році 
 

№ 

з/п 
Перелік об'єктів Назва району, міста Примітки 

Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти 

1 

Капітальний ремонт дитячого садка по 

вулиці Суворова, №1 в селі Дернівка 

Баришівського району Київської області 

Баришівський    

2 

Реконструкція гуртожитку №1 КВНЗ КОР 

"Богуславський гуманітарний коледж 

імені І.С. Нечуя-Левицького" в м. 

Богуславі, Київської області, по вул. 

Інтернаціональній, №17-Б 

Богуславський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

3 

Реконструкція покрівлі з утепленням 

будівлі Богуславської спеціалізованої 

школи №1 І-ІІІ ступенів у м. Богуслав 

Київської області 

Богуславський   

4 

Капітальний ремонт щодо покращення 

енергозбереження 2-х поверхової будівлі 

Немішаївської ЗОШ  №2 І-ІІІ ступенів,за 

адресою: Київська область, Бородянський 

район, смт Немішаєве, вул. Шкільна, 1 (в 

тому числі проектні роботи) 

Бородянський   

5 

Капітальний ремонт щодо покращення 

енергозбереження двоповерхової будівлі 

Бабинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, за адресою: вул. Травнева, 70 а, 

с. Бабинці Бородянського району 

Київської області 

Бородянський   

6 

Капітальний ремонт (санація) будівлі 

дитячого навчального закладу 

"Вишенька" по вулиці Шкільна, 6, с. 

Княжичі, Броварського району, Київської 

області 

Броварський   

7 

Капітальний ремонт Іванковичівського 

НВК в с.Іванковичі Васильківського 

району Київської області (в тому числі 

проектні роботи) 
 

Васильківський   

8 

Реконструкція дошкільного навчального 

закладу "Ластівка" по вул. Богдана 

Хмельницького, 4-а в м.Вишгород 

Київської області (в тому числі проектні 

роботи) 
 

Вишгородський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

9 

Реконструкція дошкільного навчального 

закладу "Чебурашка" по вул. 

Дніпровській, 9-а в м.Вишгород Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 

Вишгородський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 
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10 

Капітальний ремонт комунального 

закладу «Володарський дошкільний  

навчальний заклад (ясла-садок) 

«Пізнайко» Володарської районної ради 

Київської області" 

Володарський   

11 

Будівництво ІІ черги Вишнівської 

загальноосвітньої середньої школи № 1 

по вул. Червоноармійська, 9, в м. 

Вишневе Києво-Святошинського району 

Київської області. (Коригування) (в тому 

числі проектні роботи) 

Києво-Святошинський  

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

12 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 

Центру розвитку дитини "Зернятко" в 

м.Миронівка Київської області 

Миронівський    

13 

Капітальний ремонт по заміні віконних та 

дверних блоків в приміщенні Центру 

розвитку дитини "Зернятко" в 

м.Миронівка Київської області 

Миронівський    

14 

Реконструкція Карапишівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 по вул. Незалежності, 36 в 

с.Карапиші, Миронівського району, 

Київської області. Утеплення зовнішніх 

стін та будівництво котельні на 

альтернативному паливі  

Миронівський     

15 

Капітальний ремонт існуючого 

приміщення ЗОШ №1 за адресою: вул. 

Юності, 7 м. Українки Обухівського 

району Київської області (в тому числі 

проектні роботи) 

Обухівський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

16 

Добудова до ЗОШ № 1 по вул. Юності, 7 

(реконструкція) за адресою: м. Українка 

Обухівського району Київської області 

Обухівський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

17 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ ясла-

садок "Золотий ключик" із застосуванням 

заходів теплореновації (заміна покрівлі, 

вікон та утеплення фасаду) в с. Перше 

Травня Обухівського району Київської 

області 

Обухівський   

18 

Реконструкція будівлі школи за адресою: 

с.Переяславське Переяслав-

Хмельницького району Київської області, 

вул. Привокзальна, 24 (в тому числі 

проектні роботи) 

Переяслав-Хмельницький 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

19 

Капітальний ремонт будівлі 

Мар'янівського НВО, ЗОШ І-ІІІ ступенів - 

ДНЗ по вул. Шляхова, 3, с. Мар'янівка, 

Поліського району, Київської області 

Поліський   

20 

Капітальний ремонт (заміна вікон) 

Житньогірської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. 

Центральна, 16 в с. Житні Гори 

Рокитнянського району Київської області 
 

Рокитнянський   
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21 

Капітальний ремонт будівлі 

«Великоберезянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Таращанської 

районної ради Київської області" в с. 

Велика Березянка, Таращанського району 

Київської області  

Таращанський   

22 

Капітальний ремонт будівлі 

«Калиновецька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Таращанської районної ради 

Київської області" в с.Калинове, 

Таращанського району Київської області  

Таращанський   

23 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ 

"Сонечко" по провулку Садовий 3, в м. 

Березань Київської області 

м. Березань   

24 

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ 

"Ластівка" по вул. Шевченків Шлях, 154 в 

м. Березань Київської області 

м. Березань   

25 

Будівництво дитячого дошкільного 

закладу на 75 місць в м. Буча по вул. 

Бориса Гмирі, 12 

м. Буча   

26 

Реконструкція об'єкта незавершеного 

будівництва під "Центр розвитку 

інклюзивної освіти" по вул. Миру, 12 в м. 

Обухів Київської області ( в тому числі 

проектні роботи) 

м. Обухів 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

27 

Капітальний ремонт будівлі Славутицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (заміна вікон та 

дверей) за адресою: м. Славутич, 

проспект Дружби Народів, 19 (в тому 

числі проектні роботи) 

м. Славутич 

роботи 

розпочато у 2017 

році 

Будівництво, реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я 

28 

Капітальний ремонт заміна вікон та 

дверей адміністративного корпусу, 

дитячого та поліклінічного відділення в 

будівлі КЗ БРР "Бородянська центральна 

районна лікарня" за адресою: Київська 

обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, 

вул. Семашка, буд. 3. Коригування 

Бородянський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

29 

Капітальний ремонт приміщень першого 

поверху хірургічного корпусу 

Броварської ЦРЛ за адресою: вул. 

Шевченка, 14, м. Бровари, Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 

Броварський   

30 

Капітальний ремонт заміна вікон 

Броварської ЦРЛ (пологовий будинок та 

терапевтичний корпус) за адресою: м. 

Бровари, вул. Шевченка, 14 (в тому числі 

проектні роботи) 
 

Броварський   
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31 

Капітальний ремонт покрівлі Філії КЗ 

КОР "Київський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф" "Білоцерківська 

станція екстреної медичної допомоги" по 

вул.Водопійна, 40 в м.Біла Церква 

Київської області 

м. Біла Церква   

Будівництво, реконструкція та ремонт будинків культури, музеїв, спортивних споруд 

32 

Капітальний ремонт сільського клубу 

(внутрішні роботи) в с. Черкас 

Биковогребельської сільської ради 

Білоцерківського району Київської 

області 

Білоцерківський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

33 

Будівництво зони активного відпочинку  

по вул. Центральна  в смт Калинівка, 

Васильківського району, Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 

Васильківський   

34 

Реконструкція нежитлового приміщення 

по вул. Покровська, 17 А під спортивний 

корпус в с. Шпитьки Києво-

Святошинського району Київської 

області 

Києво-Святошинський   

35 

Капітальний ремонт (коригування) 

пішохідних доріжок в парку с. Шпитьки, 

Києво-Святошинського району, Київської 

області 

Києво-Святошинський  

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

36 

Будівництво Центру національно-

патріотичного виховання молоді та 

соціальної інтеграції ветеранів АТО 

"Домівка Героїв" (в тому числі проектні 

роботи) 

Обухівський   

37 

Капітальний ремонт будівлі Вовчівського 

будинку культури, вул. Яблунева, 37, 

с.Вовчків, Поліського району, Київської 

області 

Поліський   

38 

Будівництво Пластового вишкільного 

центру по вул. Антонія Михайловського, 

54, м. Буча, Київська область (в тому 

числі проектні роботи) 

м. Буча 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

39 

Капітальний ремонт даху, санації та 

утеплення фасаду Дитячої школи 

мистецтв, розташованої за адресою: м. 

Обухів, вул. Київська, 76 

м. Обухів   

Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів дорожнього господарства 

40 

Капітальний ремнот дорожнього 

покриття по вул. Першотравнева в с. 

Тарасівка Білоцерківського району 

Київської області  

Білоцерківський   

41 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Піщана та вул. Іванівка в с. Розкопанці 

Богуславського району Київської області 
 

Богуславський   
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42 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Шевченка в смт 

Немішаєве Бородянського району 

Київської області 

Бородянський   

43 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Кооперативна в смт 

Бабинці Бородянського району  Київської 

області 

Бородянський   

44 

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Миру в с. Микуличі Бородянського 

району Київської області  

Бородянський   

45 

Капітальний ремонт дороги по провулку 

Шляховий в с. Микуличі Бородянського 

району Київської області   

Бородянський   

46 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Семашка в смт 

Бородянка Бородянського району 

Київської області 

Бородянський   

47 

 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття  по вул. Паркова в смт 

Бородянка Бородянського району 

Київської області 

Бородянський   

48 

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Залізнична в с. Микуличі Бородянського 

району Київської області 

Бородянський   

49 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Насті Крицької в 

с.Мирча Бородянського району Київської 

області 

Бородянський   

50 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Садова в с. Нова Гребля 

Бородянського району Київської області 

Бородянський   

51 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Берегова в с. Нова 

Гребля Бородянського району Київської 

області 

Бородянський   

52 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Волошкова в с. Небрат 

Бородянського району Київської області  
 

Бородянський   

53 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Гагаріна в с. Тальське 

Бородянського району Київської області 

Бородянський   

54 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Садова в с. Діброва Васильківського 

району Київської області  

Васильківський   

55 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Шевченка та частини 

вул. Вишнева та вул. Підгірна в с. 

Барахти Васильківського району 

Київської області 

 

Васильківський   
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56 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Садова в с. Рославичі 

Васильківського району Київської 

області   (в тому числі проектні роботи) 

Васильківський   

57 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Садова в с. Тростинка 

Васильківського району Київської області 

Васильківський   

58 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Данила Галицького в с. Данилівка 

Васильківського району Київської 

області  (в тому числі проектні роботи) 

Васильківський   

59 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Визволителів (на ділянці від будинку №1 

до будинку №35) в с. Вища Дубечня, 

Вишгородського району, Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 

Вишгородський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

60 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття проїзної частини  вул. Панаса 

Клименка в с. Нижча Дубечня 

Вишгородського району Київської 

області 

Вишгородський   

61 

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Шевченка в с. Пархомівка Володарського 

району Київської області 

Володарський   

62 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Лесі Українки та 

провулку Польовий в с.Ожегівка 

Володарського району Київськоі області 

Володарський   

63 

Капітаьний ремонт дорожнього покриття 

по провулку Молодіжний  в с. Черевки 

Згурівського району Київської області 

Згурівський   

64 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Садова в с. Черевки 

Згурівського району Київської області 

Згурівський   

65 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Зоряна в с. Великий 

Крупіль Згурівського району Київської 

області 

Згурівський   

66 

Реконструкція дорожнього покриття вул. 

Гагаріна в с. Турівка Згурівського району 

Київської області 

Згурівський   

67 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Дружби в с. Середівка 

Згурівського району Київської області 

Згурівський   

68 

Реконструкція дорожнього покриття по 

вул. Українська в с. Вознесенське 

Згурівського району Київської області 

Згурівський   

69 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиці Кошового та частини 

вулиці Шевченка (від вул. 

Першотравнева до буд. № 23) в с. Красне 

Згурівського району Київської області 

Згурівський   
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70 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття (асфальтобетонне) по вул. 

Черненка в смт Іванків Київської області 

(в тому числі проектні роботи) 

Іванківський   

71 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття (асфальтобетонне) по вул. 

Мотрича в смт Іванків Київської області 

(в тому числі проектні роботи) 

Іванківський   

72 

Капітальний ремонт  дорожнього 

покриття  по  вул. Миру  та частини  

вул.Пасічна   в с. Горохове Кагарлицького 

району Київської області 

Кагарлицький   

73 

Капітальний ремонт бордюрного каменю 

та тротуару по вул. Волошка в с. Кадомка 

Кагарлицького району Київської області 

Кагарлицький   

74 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Соборна (Ротманського) в с. Стайки 

Кагарлицького району Київської області 

Кагарлицький   

75 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Пушкіна в с. Стайки Кагарлицького 

району Київської області   

Кагарлицький   

76 

Коригування проектно-кошторисної 

документації "Капітальний ремонт дороги 

по вул. Щорса в с. Мироцьке Києво-

Святошинського району Київської 

області" 

Києво-Святошинський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

77 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Васильківська в с. Малютянка Києво-

Святошинського району Київської 

області   

Києво-Святошинський   

78 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Шевченка №174 в с. Білогородка Києво-

Святошинського району Київської 

області 

Києво-Святошинський   

79 

Реконструкція перехрестя вулиць 

Ярослава Мудрого, Авіаторів та Леніна в 

селі Петропавлівська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської 

області. Коригування 

Києво-Святошинський    

80 

Розробка проектно-кошторисної 

документації по об'єкту: "Будівництво 

дороги по проспекту Героїв Небесної 

Сотні в селах Софіївська Борщагівка та 

Петропавлівська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської 

області"   
 

Києво-Святошинський    

81 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Героїв Небесної Сотні в м.Боярка Києво-

Святошинського району Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 
 

Києво-Святошинський    
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82 

Капітальний ремонт дороги  по вул. 

Українська в сел. Гостомель  Київської 

області 

Києво-Святошинський    

83 

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Весняна в с. Шпитьки Києво-

Святошинського району Київської 

області 

Києво-Святошинський    

84 

Реконструкція дороги по вул. Центральна 

- 1 в с. Бузова Києво-Святошинського 

району Київської області 

Києво-Святошинський    

85 

Реконструкція дороги по вул. Центральна 

- 2 в с. Бузова Києво-Святошинського 

району Київської області 

Києво-Святошинський    

86 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Сонячна, Слов'янська, 

Яблунева, Миру в с. Крюківщина Києво-

Святошинського району Київської 

області (друга черга) 

Києво-Святошинський   

87 

Поточний ремонт мосту по вул. 

Шевченка в с.Ясногородка Макарівського 

району Київської області 

Макарівський   

88 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Героїв Небесної Сотні в 

м. Миронівка Миронівського району 

Київської області 

Миронівський   

89 

Капітальний ремонт ділянки дороги по 

вул. Березова від буд. №1 до буд. №48 в с. 

Березове Старобезрадичівської с/р, 

Обухівського району, Київської області 

(коригування) 

Обухівський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

90 

Виготовлення ПКД по об'єкту "Поточний 

середній ремонт автомобільної дороги  

О 101610 (під'їзд до м. Обухів) (дорога 

загального користування місцевого 

значення) 

Обухівський   

91 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Дружби в смт Рокитне 

Київської області. Коригування 

Рокитнянський   

92 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Залізнична в місті Сквира Київської 

області 

Сквирський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

93 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Лісова  в селі 

Красноліси Сквирського району 

Київської області 

Сквирський   

94 

Капітальний ремонт дорожнього покриття  

по вул. Гагаріна в с. Мовчанівка 

Сквирського району Київської області 

Сквирський   

95 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Шевченка в с. Розкішна 

Ставищенського району Київської 

області  

Ставищенський   
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96 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Видна в с. Кислівка 

Таращанського району Київської області 

Таращанський   

97 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Надрічна в с.Северинівка Таращанського 

району Київської області 

Таращанський   

98 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Іскрівська в с. Кирдани Таращанського 

району Київської області 

Таращанський   

99 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Польова в с. Круті 

Горби Таращанського району Київської 

області   

Таращанський   

100 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Стадіонна  в с. Лісовичі Таращанського 

району Київської області 

Таращанський   

101 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Цвіткова в с. Клюки 

Тетіївського району Київської області 

Тетіївський   

102 

Капітальний ремонт проїзду між 

вулицями Гагаріна - Дачна в с. П'ятигори, 

Тетіївського району Київської області 

Тетіївський   

103 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Гагаріна в с. Теліжинці 

Тетіївського району Київської областя 

Тетіївський   

104 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Стародубська в с. 

Галайки Тетіївського району Київської 

області 

Тетіївський   

105 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Сомковська в с. 

Панфили Яготинського району Київської 

області 

Яготинський    

106 

Капітальний ремон дорожнього покриття 

по вул. Поштова в м. Яготин 

Яготинського району Київської області  

(в тому числі проектні роботи) 

Яготинський    

107 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Івана Франка в м. 

Яготин Яготинського району Київської 

області  (в тому числі проектні роботи) 

Яготинський    

108 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Кривоноса в м. Яготині 

Яготинського району Київської області  

(в тому числі проектні роботи) 

Яготинський    

109 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Кутовій в с. Фарбоване 

Яготинського району Київської області 

Яготинський    

110 

Капітальний ремонт покриття проїзної 

частини по пров. Недрянський в м. 

Березань Київської області 
 

м. Березань   
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111 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Котляревського в м. Біла 

Церква Київської області 

м. Біла Церква   

112 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Залузька в м. Біла Церква Київської 

області 

м. Біла Церква   

113 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Кобзаря у м. Біла Церква Київської 

області 

м. Біла Церква   

114 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Гетьмана Пилипа Орлика у м. Біла 

Церква Київської області 

м. Біла Церква   

115 
Капітальний ремонт дороги по вул. Олени 

Теліги в м. Біла Церква Київської області 
м. Біла Церква   

116 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Анатолія Солов'яненка в м. Біла Церква 

Київської області 

м. Біла Церква   

117 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по провулку Піщаному в м. Біла 

Церква Київської області 

м. Біла Церква   

118 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Чайковського друга в м. Біла Церква 

Київської області 

м. Біла Церква   

119 

Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі 

Українки в м. Біла Церква Київської 

області 

м. Біла Церква   

120 

Коригування проектної документації 

"Капітальний ремонт дороги по вул. 

Старченка в м. Бровари Київської 

області" 

м. Бровари   

121 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Декабристів в м. Васильків Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 

м. Васильків   

122 

Капітальний ремонт частини вул. 

Грушевського (в межах вул. 

Інтернаціональна та вул. Борисівське 

поле) м. Переяслав-Хмельницький, 

Київська область 

м. Переяслав-

Хмельницький 
  

123 

Капітальний ремонт вул. Борисівське 

Поле (від вул. Б.Хмельницького до вул. 

Ярмаркова) з влаштуванням тротуару в м. 

Переяслав-Хмельницький Київської 

області (І черга) 

м. Переяслав-

Хмельницький 
  

124 

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Льва Толстого в м. Ржищів Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 
 

м. Ржищів   

125 

Капітальний ремонт дороги  по вулицях 

Ярмаркова та Соборна  в м. Ржищів 

Київської області (в тому числі проектні 

роботи) 
 

м. Ржищів   
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126 

Капітальний ремонт дороги  по вулиці 

Адмірала Петренка  в м. Ржищів 

Київської області (в тому числі проектні 

роботи) 

м. Ржищів   

127 

Капітальний ремонт дороги  по вулиці 

Бузкова в м. Ржищів Київської області (в 

тому числі проектні роботи) 

м. Ржищів   

Будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів житлово-комунального господарства 

128 

Реконструкція теплової мережі у м. 

Богуслав Богуславського району 

Київської області. Ділянка від будинку по 

вул. Соборна 1 до ТК №35 по вул. 

Миколаївська 

Богуславський   

129 

Будівництво центру надання 

адміністративних послуг в смт Бородянка 

Київської області (в тому числі проектні 

роботи) 

Бородянський   

130 

Будівництво "Водозабір підземних вод 

для господарсько-питного 

водопостачання с. Микуличі 

Бородянського району Київської області 

(в тому числі проектні роботи) 

Бородянський   

131 

Підключення водопроводу до систем 

водопостачання вул. Семашка в смт 

Бородянка Київської області 

Бородянський   

132 

Проведення реконструкції квартальної 

котельні  по вул Затишна,1 в  смт Немішаєве 

Бородянського району Київської області  (в 

тому числі проектні роботи) 

Бородянський   

133 

Капітальний ремонт КНС № 1 по вул. 

Гвардійська в с. Семиполки Броварського 

району Київської області 

Броварський   

134 

Капітальний ремонт КНС № 2 по вул. 

Гвардійська в с. Семиполки Броварського 

району Київської області 

Броварський   

135 

Капітальний ремонт КНС № 3 по вул. 

Миру в с. Семиполки Броварського 

району Київської області 

Броварський   

136 

Реконструкція нежитлової будівлі, будівлі 

відділення міліції по вул. Київська, 91/2 в 

смт Гребінки Васильківського району 

Київської області під центр надання 

адміністративних послуг та відділення 

поліції 

Васильківський   

137 

Будівництво фільтрувальної станції по 

вул. Центральна в смт Калинівка 

Васильківського району Київської 

області  (в тому числі проектні роботи) 

Васильківський   

138 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 

по вул. Зарічна, Нова, Академіка А.П. 

Комара в селі Березна Володарського 

району, Київської області (від ТП-1)  

Володарський   
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139 

Реконструкція котельні під гараж з 

адміністративно-побутовими 

приміщеннями в с. Дмитрівка Києво-

Святошинського району Київської 

області (в тому числі проектні роботи) 

Києво-Святошинський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

140 

Реконструкція комплексу споруд 

каналізаційної насосної станції, напірного 

трубопроводу та полів фільтрації по вул. 

Щорса в селі Бишів, Макарівський район, 

Київської обл. I черга 

Макарівський   

141 

Будівництво очисних споруд в 

с.Григорівка Обухівського району 

Київської області 

Обухівський   

142 

Реконструкція системи вуличного 

освітлення з використанням 

енергоефективних, керовананих Led 

світильників з системою віддаленого 

керування у с.Вовчків, Поліського 

району, Київської області  (в тому числі 

проектні роботи) 

Поліський   

143 

Реконструкція вуличного освітлення по 

вул. Лугова, Польова (колишня Чапаєва), 

пров. Польовий (колишній Чапаєва), 

Ювілейна, Садова (колишня Леніна), 

пров. Ювілейний в селі Шапіївка 

Сквирського району Київської області 

(від ТП-16, ТП-490, ТП-491, ТП-492) 

Сквирський   

144 

Реконструкція вуличного освітлення по 

вул. Гагаріна, Франка, Сергія Альошина 

(колишня Жовтнева), Садова, Лісова, 

пров. Садовий в селі Токарівка 

Сквирського району Київської області 

(від ТП-496, ТП-493,ТП-113) 

Сквирський   

145 

Капітальний ремонт  водопровідних 

мереж по вул. Шевченка, пров. Поштовий 

та пров. Набережний, смт Ставище, 

Ставищенського району, Київської 

області  (в тому числі проектні роботи) 

Ставищенський   

146 

Реконструкція станції знезалізнення 

Улашівського водозабору ІІ черги, м. 

Тараща, Київської області. Коригування 

Таращанський   

147 

Реконструкція теплового пункту ТП-9 з 

технічним переоснащенням під котельню 

по вул.Томилівська, 50В в м. Біла Церква 

Київської області  
 

м. Біла Церква 

роботи 

розпочато  
у 2015 році 

148 

Реконструкція скверу з пам'ятником 

воїнам-інтернаціоналістам (коригування) 

(Київська обл., м. Васильків, між 

вулицями Шевченка та Грушевського) 
 

м. Васильків   
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Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку 

149 

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів у с. Микуличі Бородянського 

району Київської області (коригування)  

(в тому числі проектні роботи) 

Бородянський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

150 

Капітальний ремонт головного 

лікувального корпусу: утеплення фасадів з 

заміною вікон та вхідних дверей на 

металопластикові, часткове відновлення 

покрівлі та вимощення КЗ КОР "Київська 

обласна дитяча лікарня" за адресою: вул. 

Хрещатик, 83, м. Боярка, Київської області 

Києво-Святошинський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

Термомодернізація об'єктів бюджетної сфери (заміна та установка енергозберігаючих вікон 

і дверей, утеплення стін,  дахів, підвалів та інше) 

151 

Капітальний ремонт будівлі Славутицької 

ЗОШ 1-3 ступені №3 (заміна вікон та 

дверей) за адресою: Київська область, м. 

Славутич, пр-т Др. Народів, 1 

м. Славвутич 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

152 

Реконструкція комплексу будівель 

Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов № 5 за адресою вул. 

Київська, 306-а м. Бровари Київської 

області 

м. Бровари 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

153 

Капітальний ремонт щодо покращення 

енергозбереження будівлі ЗОШ №13 по 

вул. Рекунова, 11А в смт. Гостомель (з 

утепленням фасадів, даху та заміною 

вікон та опалення) 

м. Ірпінь 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

154 

Капітальний ремонт нежитлової будівлі 

за адресою: вул. Центральна, 57, смт 

Калинівка для розміщення ЦНАПу з 

утеплення (термосанація) фасаду в смт 

Калинівка Васильківського району 

Київської області (в тому числі проектні 

роботи) 

Васильківський   

155 

Капітальний ремонт (санація) будівлі 

Ржищівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів за адресою вул. 1 Травня, 

№10 м. Ржищів Київської області (в тому 

числі проектні роботи) 

м. Ржищів 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

156 

Капітальний ремонт будівлі 

Білоцерківського дитячого будинку-

інтернату, м.Біла Церква, 

вул.Турчанінова, 27-а 

м. Біла Церква   

Реконструкція та капітальний ремонт систем вуличного освітлення,  
заміна ламп на енергоефективні 

157 

Реконструкція ліній вуличного освітлення 

по вул. Шляхова, Данилівське шосе в с. 

Данилівка Васильківсього району 

Київської області (в тому числі проектні 

роботи) 

Васильківський   
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Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт централізованих систем 

водопостачання і водовідведення 

158 

Реконструкція водозабірних та 

водопровідних мереж з встановленням 

станції знезалізнення в с. Росава 

Миронівського району Київської 

області(коригування) 

Миронівський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

159 

Будiвництво напiрного водогону 

Тракторна-Соборна, бурiння свердловин 

в м. Василькiв Васильківського району 

Київської області(коригування) 

м. Васильків 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд та 

водопровідних очисних споруд 

160 

Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд м.Славутич Київської області ( в 

тому числі проектні роботи) 

м. Славутич 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

161 

Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд в смт Борова Фастівського району  

Київської області 

Фастівський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

Бюджетна Програма "Державний фонд регіонального розвитку" 

162 

Будівництво гімназії на 14 класів по 

вул.Вишнева в м.Буча Київської обл.  м. Буча 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

163 

Реконструкція будівлі по вул.Курортна, 9  

з перепрофілюванням під дошкільний 

навчальний заклад в м.Ірпінь Київської 

області  

м. Ірпінь 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

164 

Будівництво дошкільного навчального 

закладу по вулиці Шевченка, 14 в 

с.Фурси Білоцерківського району 

Київської області  

Білоцерківський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

165 

Будівництво школи мистецтв та ремесел в 

с. Велика Олександрівка Бориспільського 

району Київської області  

Бориспільський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

166 

Реконструкція ДНЗ "Яблунька" за 

адресою: вул. Червоноармійська,11 м. 

Вишневе, Києво-Святошиснкого району 

Київської області  

Києво-Святошинський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

167 

Добудова до ЗОШ № 1 по вул. Юності, 7 

в м. Українка Обухівського району 

Київської області  

Обухівський 

роботи 

розпочато  
у 2016 році 

168 

Капітальний ремонт спортивних 

майданчиків (стадіону) на території СШ 

"Сузір'я" в м. Вишгород Київської області  

Вишгородський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 

169 

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та 

заміна віконних, дверних блоків) 

лікувального корпусу №1 центральної 

районної лікарні Тетіївської районної 

ради по вул. Цвіткова, 26 в м. Тетіїв, 

Київської області (в рамках реалізації 

проекту "Комплексна термомодернізація  

ЦРЛ в м. Тетіїв, Київської області")   

Тетіївський 

роботи 

розпочато  
у 2017 році 



 171 

170 

Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу по вул. Ватутіна, 36 у м. 

Миронівка Київської області 

(Коригування) 

Миронівський   

171 

Будівництво пластового вишкільного 

центру по вул. А. Михайловського, 54 у 

м. Буча Київської області  

м. Буча 

роботи 

розпочато  

у 2017 році 

172 

Реконструкція об'єкта незавершеного 

будівництва під "Центр розвитку 

інклюзивної освіти" по вул. Миру, 12 в м. 

Обухів Київської області 

м. Обухів 

роботи 

розпочато  

у 2017 році 

173 

Будівництво загальноосвітньої школи у с. 

Микуличі Бородянського району 

Київської області  

Бородянський 

роботи 

розпочато  

у 2017 році 

174 

Капітальний ремонт головного 

лікувального корпусу: утеплення фасадів 

з заміною вікон та вхідних дверей на 

металопластикові, часткове відновлення 

покрівлі та вимощення КЗ КОР "Київська 

обласна дитяча лікарня" за адресою: вул. 

Хрещатик, 83, м. Боярка, Київської 

області 

Києво-Святошинський 

роботи 

розпочато  

у 2017 році 

175 

Реконструкція Димерської районної 

лікарні (головний корпус) по 

вул.Революції, 143, Вишгородського 

району, Київської області 

Вишгородський 

роботи 

розпочато  

у 2017 році 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

176 

Реконструкція нежитлового приміщення 

під дитячий навчальний заклад за 

адресою: Київська область, смт 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 2/2 

м. Ірпінь   

 

 

Перший заступник голови ради                             В.В. Майбоженко 


