
тих, що діють з 
початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 
звітному періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

прогнозо-ване 
значення 
індикатора

фактичне значення 
індикатора

відхилення (+/-
)

Розроблення інвестиційних програм (проектів) 
регіонального розвитку на основі планів заходів з 
реалізації регіональних стратегій розвитку на 
2015—2017 роки 

2015-2020 роки Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
модернізації об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2017 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
07.06.2016
№ 129-05-VІІ)

370,9 млн.грн. 370,9 млн.грн. 431,7 млн.грн. 431,7 млн.грн. кількість проектів 
регіонального 
розвитку, 
затверджених 
державною комісією 
при Мінрегіоні, од.

11 11 0 100% Обмежені обсяги фінансування 
на реалізацію проектів

Забезпечення під час розроблення та внесення змін до 
державних цільових програм та галузевих програм 
спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених 
Державною стратегією регіонального розвитку на період 
до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (далі — 
Стратегія)

2015-2020 роки кількість державних 
цільових програм, 
заходи яких 
реалізуються у 
Київській області

5 програм на суму 
221,5 млн.грн. 
(згідно бюджетних 
запитів, 
направлених 
центральним 
органам 
виконавчої влади - 
головним 
розпорядникам 
бюджетних 
коштів)

1 програма на суму  0,6 
млн.грн.

-4 20% Обмежені обсяги фінансування 
державних цільових програм

2. Фінансування програм 
(проектів) регіонального 
розвитку за рахунок коштів 
державного фонду 
регіонального розвитку

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 
забезпечення визначення переліку технічних завдань на 
інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання 
на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення 
оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і 
проектів, за результатами реалізації яких забезпечується 
підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, 
у тому числі створення додаткових постійних робочих 
місць, збільшення частки інноваційної продукції у 
загальному обсязі промислової продукції регіону, 
підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- 
та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів 
життя населення 

2015-2020 роки кількість семінарів, 
тренінгів, засідань 
обласної конкурсної 
комісії з відбору 
проектів 
регіонального 
розвитку, од.

семінарів – 1,       
тренінгів – 1,         
засідань комісії – 2

семінарів – 1,       
тренінгів – 1,         
засідань комісії – 2

0 100% Не вистачає тренерів-
консультантів з розробки 
проектів регіонального 
розвитку для надання 
кваліфікованої практичної 
допомоги розробникам 
проектів

3. Фінансування програм 
(проектів) регіонального 
розвитку за рахунок коштів 
секторальної бюджетної 
підтримки ЄС

Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, 
розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема 
програм регіонального розвитку, схвалених постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821

2015-2020 роки розроблені та подані 
до Мінрегіону 
проекти, од.

19 19 0 100% Обмежені обсяги фінансування 
на реалізацію проектів за 
рахунок коштів ДФРР

Стан виконання 
завдання (з 
порівняльною 

оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)

фактично профінансований 
обсяг коштів за програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується в 

рамках заходу 

Індикатори результативності виконання завдання

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується в 

рамках заходу 

Звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року у Київській області за 2016 рік

1.Удосконалення механізму 
планування регіонального 

розвитку

Найменування 
завдання Стратегії Найменування заходу

Дата початку/ 
завершення 
здійснення 
заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання 

завдання (з поясненням 
причини їх виникнення 

та зазначенням 
механізму вирішення)

 назва, дата та номер рішення про 
реалізацію програми (проекту) 
регіонального розвитку, що 
реалізується в рамках заходу 



4. Розширення фінансування 
програм (проектів) 
регіонального розвитку через 
механізм державно-
приватного партнерства

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і 
консультаційної роботи з підготовки проектів державно-
приватного партнерства у регіонах, здійснення 
популяризації механізму державно-приватного 
партнерства, зокрема засідань за круглим столом, 
конференцій за участю представників бізнесу

2015-2020 роки збільшена щороку 
кількість проектів 
державно-приватного 
партнерства у 
регіонах

1 1 0 100% Не вистачає тренерів-
консультантів з розробки 
проектів державно-приватного 
партнерства для надання 
кваліфікованої практичної 
допомоги розробникам  
проектів

Розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час 
реалізації Державної цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування 
на 2013—2018 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817);

2015-2020 роки План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2016 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області (від 
26.12.2015 
№2949/1/6.1-11)

455,8 млн.грн. 379,7 млн.грн. 379,7 млн.грн. 379,7 млн.грн. щільність 
автомобільних доріг 
загального 
користування з 
твердим покриттям 
державного та 
місцевого значення 
вищої категорії (I та 
II категорії) — 
кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів 
території

308 308 0 100,0% Висока вартість будівництва та 
реконструкції автодоріг не 
дозволяє спрямувати кошти на 
вказані цілі, тому вони 
використовуються лише на 
поточний ремонт автодоріг

Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного 
та соціального розвитку;

2015-2020 роки демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (міська 
місцевість), проміле

550,3 552,4 2,1 х Обмежені можливості міських 
бюджетів стримують 
фінансування реалізації 
інвестиційних проектів, 
зокрема на засадах державно-
приватного партнерства

поліпшення транспортної доступності в межах Київської 
області, у тому числі під час реалізації: Державної 
цільової економічної програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування на 2013—2018 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2013 р.№ 696 (Офіційний вісник України, 2013 
р., № 76, ст. 2817);

2015-2020 роки План фінансування 
дорожнього 
господарства у 2016 
році по Службі 
автодоріг у Київській 
області (від 
26.12.2015 
№2949/1/6.1-11)

455,8 млн.грн. 379,7 млн.грн. 379,7 млн.грн. 379,7 млн.грн. щільність 
автомобільних доріг 
загального 
користування з 
твердим покриттям 
державного та 
місцевого значення 
вищої категорії (I та 
II категорії) — 
кілометрів доріг на 1 
тис. кв. кілометрів 
території

308 308 0 100,0% Висока вартість будівництва та 
реконструкції автодоріг не 
дозволяє спрямувати кошти на 
вказані цілі, тому вони 
використовуються лише на 
поточний ремонт автодоріг

розвиток сільської місцевості, у тому числі під час 
реалізації: Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 
року; Державної цільової економічної програми розвитку 
рибного господарства на 2012-2016 рр, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 р. № 1245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 
95, ст. 3455); Державної цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування 
на 2013-2018 рр, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817); 
галузевої програми “Стандартизація та технічне 
регулювання у сфері житлово-комунального 
господарства на 2009—2020 роки”;

2015-2020 роки 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 (зі 
змінами)

1224,4 млн.грн. 195,8 млн.грн. 63,4 млн.грн. 15,5 млн.грн. збільшення обсягу 
валової продукції 
сільського 
господарства (до  
показників 2015 
року), %         
демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (сільська 
місцевість), проміле

100,3%                                                                                                                                                                          
690,6 проміле 

110,0%                       
691,8 проміле 

х                                                                  
1,2

х                                                                    
х

Обмежені інвестиційні 
ресурси, які спрямовуються на 
розвиток інфраструктури у 
сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських 
територій

розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час 
реалізації Державної цільової соціальної програми 
підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1311);

2015-2020 роки Обласна комплексна 
Програма підтримки 
сім'ї та забезпечення 
прав дітей "Назустріч 
дітям до 2017 року" 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
28.11.2013 №725-35-VІ)

150,3 млн.грн. 57,7 млн.грн. 112,6 млн.грн. 52,0 млн.грн. чисельність зайнятого 
населення (віком 
15—70 років), тис. 
осіб                                
рівень охоплення 
дітей позашкільною 
освітою, %

739,1 тис.осіб*                                        
44,3%

737,9 тис. осіб*                                        
44,1%

99,8%                                                          
х                                                                       

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, 
галузевих та бюджетних 

програм



підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 
спроможності регіонів, у тому числі під час реалізації 
Державної цільової науково-технічної програми 
розроблення і створення сенсорних наукоємних 
продуктів на 2008—2017 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395 
(Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3440; 2013 
р., № 52, ст. 1885);

2015-2020 роки Програма залучення 
інвестицій та 
поліпшення 
інвестиційного 
клімату в Київській 
області на 2016-2018 
роки (Рішення 
Київської обласної 
ради від 07.06.2016 
№141-05-VII)

179,8 млн.грн. 0 частка капітальних 
інвестицій у 
промисловість до їх 
загального обсягу, %                                                        
обсяг прямих 
іноземних інвестицій 
у розрахунку на одну 
особу, доларів США

42,5%*                     
959,4 дол.США*

43,0%*                      
961,1 дол.США*

х                                 
1,7 дол. США

х                                                          
100,2%

Погіршення фінансового стану 
підприємств та обмежені 
можливості бюджетів всіх 
рівнів приватних та іноземних 
інвесторів не дозволяє 
збільшити у значних 
обсягахнеобхідні кошти на 
розвиток інноваційної 
діяльності

розвиток підприємницького середовища та конкуренції 
на регіональних товарних ринках, у тому числі під час 
реалізації галузевої програми реконструкції 
гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів 
гідроенергетики на період до 2020 року;

2015-2020 роки Програма розвитку 
малого і середнього 
підприємництва у 
Київській області на 
2015-2016 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
23.06.2015 №954-49-VІ)

36,3 млн.грн. 18,1 млн.грн. 24,5 млн.грн. 8,9 млн.грн. частка малих та 
середніх підприємств 
у загальному обсязі 
реалізованої 
продукції (товарів, 
послуг),%                           
кількість найманих 
працівників на малих 
та середніх 
підприємствах, 
тис.осіб

53,5%                              
230,0 тис. осіб                   

55,7%                          
232,6 тис. осіб                   

х                          
2,6 тис.осіб                   

х                                                        
101,1%

раціональне використання природно-ресурсного 
потенціалу, збереження культурної спадщини та 
найцінніших природних територій;

2015-2020 роки Програма «Охорона 
довкілля та раціональне 
використання 
природних ресурсів 
Київської області на 
період до 2016 року» 
(Рішення Київської 
обласної  ради від 
28.12.2011 №249-14-VI) 

1451,4 млн.грн. 54,4 млн.грн. 36,7 млн.грн. 21,8 млн.грн. загальна площа 
природно-
заповідного фонду,  
тис.га

147,5 тис.га 290,2 тис.га 142,7 тис.га 197% Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів задля 
збереження культурної 
спадщини та найцінніших  
природних територій

розвиток транскордонного співробітництва 2015-2020 роки експорт товарів у 
розрахунку на одну 
особу, дол.США

975,0 дол.США 979,4 дол.США 4,4 дол.США 100,4%

диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 
рівня енергоефективності в регіонах, у тому числі під час 
реалізації галузевої програми енергоефективності та 
енергозбереження на період до 2017 року;

2015-2020 роки Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
період 2015-2016 року 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
30.04.2015 №923-48-VI 
(зі змінами)

135,3 млн.грн. 153,9 млн.грн. 240,9 млн.грн. 123,2 млн.грн. зниження обсягів 
споживання 
природного газу 
всіма категоріями 
споживачів, %

15,5%* 16,2%* х х                                                         

захист національних інтересів та недопущення 
порушення конституційних прав громадян України на 
тимчасово окупованій території України;

2015-2020 роки реалізація проекту 1 1 0 100%

 узгодженість політики стимулювання розвитку “точок 
зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та 
депресивних територій, у тому числі під час реалізації 
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року;

2015-2020 роки наявний дохід у 
розрахунку на одну 
особу, тис.грн.                                             
обсяг капітальних 
інвестицій на 1 особу, 
тис. грн.

31,3 тис.грн.**                   
11,7 тис.грн.

33,2 тис.грн.**                   
11,9 тис.грн.*

1,9 тис.грн.                          
0,2 тис.грн.

106,1%                                                         
101,7%

створення умов для продуктивної праці населення; 2015-2020 роки Програма зайнятості 
населення Київської 
області на 2013-2017 
роки (Рішення 
Київської обласної ради 
від 16.05.2013 
№ 596-32-VI)

25,3 млн.грн. 9,7 млн.грн. 18,2 млн.грн. 6,5 млн.грн. рівень безробіття за 
методологією 
Міжнародної 
організації праці, %                
чисельність зайнятого 
населення (віком 15-
70 років), тис. осіб

6,5%                                 
739,1 тис. осіб

6,7%*                            
737,9  тис. осіб*

х                            -
1,2 тис.осіб

 х                                                              
99,8%

створення умов для розв’язання нагальних проблем 
переселенців;

2015-2020 роки адресна допомога 
внутрішньо 
переміщеним особам, 
які опинились в 
складних життєвих 
обставинах, млн.грн.                 

1,9 млн.грн.                        2,0 млн.грн.                        0,1 млн.грн. 105,30% Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів задля  
створення умов для 
розв’язання нагальних проблем 
переселенців, зокрема для 
будівництва житла

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, 
галузевих та бюджетних 

програм



підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у 
тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової 
програми “Питна вода України” на 2011—2020 роки; 
плану заходів на 2013—2016 роки щодо реалізації 
Стратегії реформування системи надання соціальних 
послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 962);

2015-2020 роки Програма забезпечення 
населення Київської 
області якісною питною 
водою в достатній 
кількості на 2011 -
2020 роки (Рішення 
Київської обласної ради 
від 24.03.2011
№061-05-VІ (зі 
змінами)

660,1 млн.грн. 112,7 млн.грн. 80,4 млн.грн. 12,1 млн.грн. демографічне 
навантаження на 1 
тис. осіб постійного 
населення віком 16-
59 років (сільська 
місцевість), проміле

690,6 проміле 691,8 проміле х х Обмежені інвестиційні 
ресурси, які спрямовуються на 
розвиток інфраструктури у 
сільській місцевості, 
гальмують розвиток сільських 
територій

 модернізація системи освіти; 2015-2020 роки Обласна програма 
"Шкільний автобус" на 
2015-2017 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
23.06.2015 №970-49-VI)

Обласна програма 
розвитку системи 
освіти Київської 
області на 2016-2018 
роки (Рішення  
Київської обласної 
ради
від 07.06.2016           
№ 127-05-VII)

216,4 млн.грн. 101,7 млн.грн. 140,3 млн.грн. 128,2 млн.грн. створення додаткових 
місць у ДНЗ, місць

1000 3005 2005 300,5% Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів, на 
модернізацію закладів освіти, 
зокрема на впровадження 
новітніх технологій у 
навчальний процес

створення умов для формування здорового населення, у 
тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
2014—2018 роки; галузевої програми стандартизації 
медичної допомоги на період до 2020 року

2015-2020 роки Київська обласна 
Програма “Здоров’я” 
на 2016 рік (Рішення 
Київської обласної 
ради від 07.06.2016 
№126-05-VII)

110,0 млн.грн. 110,0 млн.грн. 102,5 млн.грн. 102,5 млн.грн. рівень малюкової 
смертності, проміле

 5,3 проміле 5,2 проміле х х Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів, на 
модернізацію закладів освіти, 
зокрема на створення умов для 
формування здорового способу 
життя у населення

соціокультурний розвиток; 2015-2020 роки Комплексна
програма розвитку 
галузі культури 
Київської області
на 2016 – 2018 роки 
(проект)

кількість відвідувань 
музейних закладів 
області, тис. осіб                              
чисельність учнів 
шкіл естетичного 
виховання, тис.осіб

205,0 тис. осіб                          
17,3 тис.осіб

208,4 тис. осіб                          
17,8 тис.осіб

3,5 тис. осіб                                           
0,5 тис. осіб

101,7%                                                         
102,9%

Недостатні обсяги коштів, які 
виділяються за рахунок 
бюджетів увіх рівнів, на 
розвиток музейної справи та 
шкіл естетичного виховання

надання якісних послуг транспорту та зв’язку, у тому 
числі під час реалізації Державної цільової програми 
розвитку міського електротранспорту на період до 2017 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2006 р. № 1855 (Офіційний вісник 
України, 2007 р., № 1, ст. 41; 2013 р., № 68, ст. 2466);

2015-2020 роки обсяг пасажирських 
перевезень 
автомобільним 
транспортом, 
млн.осіб                             
обсяг вантажних 
перевезень 
автомобільним 
транспортом, 
млн.тонн

83,8 млн.осіб                     
5,4 млн.тонн

84,0 млн.осіб                     
6,0 млн.тонн

0,2 млн. осіб       
0,6 млн.тонн                      

100,2%                                                         
111,1%

Обмежені інвестиційні 
можливості підприємств 
транспорту для оновлення 
рухомого складу

надання якісних житлово-комунальних послуг, 
забезпечення житлом, у тому числі під час реалізації: 
Загальнодержавної цільової програми “Питна вода 
України” на 2011—2020 роки; Державної цільової 
соціально-економічної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2010—2017 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 92, ст. 3108); Державної програми 
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник України, 
2012 р., № 81, ст. 3261); галузевої програми 
“Стандартизація та технічне регулювання у сфері 
житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки”;

2015-2020 роки Програма будівництва 
доступного житла  у 
Київській області на 
2010-2017 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради 
від 21.10.2010 №843-35-
V)

761,1 млн.грн. 149,2 млн.грн. 203,5 млн.грн. 0 обсяг введеного в 
експлуатацію житла, 
тис.кв.м                                                        
обладнання 
житлового фонду 
водопроводом, %

2039,4 тис.кв.м                                
62,0%

2059,8 тис.кв.м                
63,0%               

20,4 тис.кв.м                                           
х

101,0%                                                         
х

Обмежені інвестиційні ресурси 
для оновлення інфраструктури 
та технічного переоснащення 
обєктів житлово-комунального 
господарства

створення умов для зміцнення зв’язків між районами та 
громадами;

2015-2020 роки Програма 
забезпечення 
містобудівною 
документацією
Київської області на 
2016-2020 роки 
(Рішення Київської 
обласної ради від 
07.06.2016 №130-05-
VII)

0,5 млн.грн. 4,1 млн.грн. 0,5 млн.грн. 0,5 млн.грн. розроблення і 
затвердження 
містобудівної 
документації низки 
населених пунктів 
області, проекти 
генеральних планів, 
од.

25 48 23 192%

5. Виконання та 
фінансування завдань 

Стратегії під час реалізації 
державних  цільових, 
галузевих та бюджетних 

програм



Проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації регіональних стратегій розвитку та планів 
заходів з їх реалізації, оприлюднення, підготовка звітів 
про їх результати

2015-2020 роки звіт (щопівроку), од. 2 2 100%

Проведення моніторингу стану виконання завдань, 
наведених у пункті 5 цього плану роботи, та подання 
Мінрегіону інформації про стан, перспективи та 
проблеми щодо їх виконання 

2015-2020 роки звіт (щопівроку), од. 2 2 100%

Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних 
програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі 
у рамках державно-приватного партнерства, та подання 
Мінрегіону звіту про його результати 

2015-2020 роки звіт (щопівроку), од. 2 2 100%

* - дані за 2015 рік

6. Вдосконалення процесу 
проведення моніторингу та 
оцінки регіонального 

розвитку

* - дані за 9 місяців 2016 року


