
 
Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Київської 

області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації у 2018-2020 
роках за 2018 рік 

 
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 № 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних 
стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів" здійснюється моніторинг виконання Плану заходів 
з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період 
до 2020 року (далі – План заходів), затверджений рішенням Київської 
обласної ради від 10 жовтня 2018 року № 494-23-VIІ. 

План заходів складається з трьох програм, які відповідають трьом 
стратегічним цілям Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 
року (далі – Стратегія), а саме: 

1) Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки; 

2) Висока якість життя людини; 
3) Збереження та розвиток територій. 
Основна мета Програми 1 «Стійке економічне зростання на основі 

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки» - це створення 
спроможності регіону залучати стратегічні інвестиції, створення та розвиток 
малого та середнього бізнесу, сприяння диверсифікації через розвиток 
внутрішнього туризму та підтримка менш економічно розвинених 
периферійних районів. Програма включає в себе 22 проектні ідеї, загальна 
оціночна вартість яких становить 1400858,3 тис. гривень.  

Основна мета Програми 2 «Висока якість життя людини» - надання 
можливостей для людини адекватно відповідати на виклики регіонального, 
національного та глобального масштабу з метою забезпечення як власного 
добробуту, так і розвитку країни та регіону. Включає в себе 42 проектні ідеї, 
орієнтовний фінансовий план складає 3037267,2 тис. гривень. 

Програма 3 «Збереження та розвиток територій» зосереджена на 
економічних, соціальних та інфраструктурних аспектах, які є важливими для 
покращення якості життя в сільській місцевості. Складається з 13 проектних 
ідей, загальна оціночна вартість яких становить 1949644,0 тис. гривень. 

В цілому План заходів передбачає у 2018-2020 роках реалізацію 
77 технічних завдань на розробку проектів регіонального розвитку на 
загальну суму понад 6387769,5 тис. грн, із них у 2018 році – 4 проекти на 
суму 135107,5 тис. гривень. 

Стан реалізації найважливіших проектів, спрямованих на реалізацію 
проектних ідей, передбачених Планом заходів, та оцінка їх результативності 
наведені нижче. 
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1.1.1.3. Будівництво та відновлення транспортної інфраструктури 
 

 Відповідно до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки (затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 07.06.2016 № 129-05-VII (зі змінами)) та 
доведеного фінансового ресурсу передбачалося провести ремонтні роботи на 
88 об’єктах дорожнього господарства на загальну суму 126568,6 тис.грн, 
фактично виконано роботи на 76 об’єктах на загальну суму 122984,7 тис.. грн 
(влаштовано понад 140 тис.кв.м дорожнього покриття та тротуарів). 
 Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 03.07.2018 
№ 378, яким затверджений перелік об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального 
користування у Київській області в рамках експерименту з фінансового 
забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального 
користування у 2018 році , до якого включено 41 об’єкт ремонту автомобільних 
доріг загального користування державного значення на суму 664,2 млн грн 
(протяжність доріг – 109,4 км) та 78 об’єктів ремонту автомобільних доріг 
місцевого значення на суму 678,9 млн грн (протяжність доріг – 285,6 км). 

Фактично у 2018 році проведено заходи із капітального, поточного та 
середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 
641427,9 тис. грн та влаштовано близько 630 тис.кв.м (майже 90 км) 
дорожнього покриття, а також відремонтовано 48 км доріг загального 
користування державного значення на суму 338117,0 тис. гривень. 

 
1.1.3.1. Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів 

(ферм) із застосуванням новітніх технологій 
 

За рахунок реалізації  інвестиційних проектів  будівництва, реконструкцій 
тваринницьких комплексів (ферм) із застосуванням новітніх технологій введено 
в дію свинокомплекс СП ТОВ «Нива Переяславщини» с. Яблуневе 
(Баришівського району),  другу чергу свинокомплексу ТОВ «Селекційний центр 
свинарства» (смт Терезине, Білоцерківський район),  молочно-товарну ферму на 
1100 голів ПП "Євросем" (с.Чопилки П_Хмельницького району.  

Продовжуються роботи щодо реконструкції тваринницьких приміщень в 
ПРО ПГ СУКПЛ (Сквирський район), телятника СТОВ «Плосківське»  та 
будівництво другої черги тваринницького комплексу ТОВ «Аграрний 
інвестиційний союз» (Таращанський район), реконструкція існуючих та 
будівництво нових приміщень молочної ферми ПП АФ «Розволожжя», 
розширення свинокомплексу ТОВ «АПК Насташка». 

 
1.1.4.1. Розробка техніко-економічного обґрунтування розташування 

територій для створення підприємств з використання відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива 

 

Розроблено техніко-економічного обґрунтування будівництва біогазо-
установки с. Бзів з виробництва електроенергії з біогазу вартістю 56,8 млн 
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гривень. (проектна потужність- 330 квт/год, добове виробництво газу - 3630 куб. 
метрів).  

 
1.2.1.1. Розроблення стратегічних планів розвитку об’єднаних 

територіальних громад Київської області 
 

Розроблено та в установленому порядку затверджено стратегії розвитку 
п’яти об’єднаних територіальних громад: Великодимерська, Калитянська, 
Пісківська, Тетіївська, Узинська. 

 
1.2.1.2. Проведення щорічного Економічного форуму в Київській 

області 
 

У м.Біла Церква проведено Регіональний Форум "Київщина Інвестиційна: 
конкуренція за інвестиційні ресурси", організатором якого виступила Агенція 
стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки Мінінфрастуктури України, 
Київської облдержадміністрації, Білоцерківської міської ради, UkraineInvest - 
Ukraine Investment Promotion Office. У рамках форуму відбулась презентація 
проекту зі створення бізнес - хабу у м.Біла Церква та запровадження на його базі 
бізнес-інкубаційних програм та програми бізнес-акселерації. 

 
1.3.3.1. Підвищення експортного потенціалу місцевих виробників 

через їх залучення до виставково-ярмаркової діяльності, участі у 
форумах, бізнес-зустрічах за кордоном 

 

Підприємства області взяли участь у Х Міжнародній спеціалізованій 
виставці "Київський технічний ярмарок – 2018", Міжнародній виставці 
будівельних матеріалів і технологій  INTERBUILDEXPO – 2018,  Міжнародній 
виставці обладнання та інструменту для меблевої промисловості  FURN 'EQUIP –
 2018, Міжнародній виставці матеріалів для виробництва, декору та оздоблення 
меблів, фурнітури, механізмів і комплектуючих MTKT INNOVATION – 2018, 
Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки IFFIP – 2018, 
Міжнародній виставці промислового обладнання для виробничих підприємств 
"ТЕХНОПРИВОД 2018",  34 Міжнародній спеціалізованій виставці 
"ALLTEX весь світ текстилю". 
 

2.1.2.1. Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного 
розмаїття 

 

У рамках Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду 
Київської області «Київщина заповідна» на 2017-2020 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 300-14-VIІ) за звітний 
період реалізовано 3 заходи на загальну суму 4 802,3 тис. гривень. За рахунок 
вказаних коштів відповідно до укладених договорів за результатами 
проведення процедури держзакупівель розроблено проекти землеустрою для 
14 територій та об’єктів природно-заповідного фонду області, які 
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розташовані в межах 11 районів (Вишгородський, Кагарлицький, 
Богуславський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Ставищенський, 
Білоцерківський, Макарівський, Рокитнянський та Таращанський).  

З метою забезпечення інформованості та природоохоронного 
виховання населення на об’єктах ПЗФ місцевого значення Київської області 
встановлено охоронні знаки та інформаційні аншлаги загальною кількістю 
17 штук, що на 10 штук більше у порівнянні з попереднім роком. 

З метою забезпечення належної охорони, відтворення та рекреаційного 
використання розроблено проект організації території об’єкту природно-
заповідного фонду – РЛП «Пташиний рай». Реалізація даного заходу 
дозволить визначити стратегію розвитку парку на 10 років, провести науково 
обґрунтоване функціональне зонування парку та встановити 
диференційований режим його охорони і використання, а також визначити 
конкретні й ефективні заходи з його розвитку. Аналогічні заходи у попередні 
роки не проводились 

 
2.1.3.1. Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів 

та встановлення сміттєсортувальних ліній 
 

З метою зниження негативного впливу відходів на навколишнє природне 
середовище у 2018 році та території Київської області впроваджується роздільний 
збір твердих побутових відходів. У рамках проекту придбано машини для збору 
та транспортування твердих побутових відходів у м. Бориспіль, а також придбано 
євроконтейнери для побутових відходів у м. Бориспіль та м. Українка 
Обухівського району. 

На реалізацію проекту планується залучити у 2018-2020 роках кошти у 
сумі  22 500,0 тис. грн., протягом 2018 року реалізовано заходів на загальну 
суму 3 337,1 тис. гривень або 14,8 відсотка. Реалізація проекту у 2018 році 
здійснювалась за рахунок місцевих фондів охорони навколишнього природного 
середовища. Реалізація проекту забезпечує підвищення екологічної освіченості 
населення та впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з 
можливістю подальшого вилучення вторинної сировини.  

 
2.1.4.1. Оздоровлення та відновлення водних акваторій 
 

З метою упорядкування водних об’єктів області протягом 2018 року 
проведено підготовчі заходи для проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням 
технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища, 
що дозволить забезпечити захист від підтоплення смт Володарка, відновлено 
гідрологічний режим та покращено екологічний стан річки Леглич в місті 
Ржищів, зокрема проведено роботи з розчистки русла річки протяжністю 
622 м та загальною площею 2,12 га, розпочато роботи з поліпшення 
гідрологічного режиму ставу в центральній частині с. Тадіївка Володарського 
району Київської області, які планується продовжити у 2019 році.  

Проведено паспортизацію 31 водного об’єкту у межах Тетіївського, 
Володарського та Білоцерківського районів, що надасть можливість 
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здійснити перерахунок плати за користування водними об’єктами та 
збільшення доходів до бюджету. 

 
2.2.1.1. Освіта дорослих 

 

У Київській області робітничу професію надають 28 закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти. Усі заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти є багатопрофільними, в них здійснюється 
підготовка робітничих кадрів за 12 напрямами економічної діяльності із 78 
професій. 

З метою створення сучасного освітнього простору в закладах вищої 
освіти відкрито 4 інноваційні навчально-тренінгові класи, у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти – 22 інформаційно-ресурсні 
центри. 

На базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
функціонують 8 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням.  

З метою  реалізації державної політики у частині забезпечення права 
осіб з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, на базі 
КНЗ КОР «Васильківській професійний ліцей» створено навчально-
практичний центр для надання професійно-освітніх послуг молоді з 
особливими освітніми потребами. 

Продовжується процес інтеграції професійної (професійно-технічної) 
освіти та виробництва. 

Підвищенню якості професійної підготовки, гнучкості та мобільності    
траєкторії здобуття професійних кваліфікацій сприяє впровадження 
елементів дуальної форми навчання. Нові підходи до підготовки 
кваліфікованого робітника запроваджуються в 9 закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти співпрацюють з 1,5 
тис. підприємств області. Роботодавці активно долучаються до оновлення 
навчально-матеріальної бази закладів освіти, до проведення семінарів, нарад 
з питань професійної освіти, надають виробничу базу для проходження 
виробничої практики учнями ЗП(ПТ)О та стажування педагогічних 
працівників. 

Київська область є реципієнтом спільного проекту Міністерства освіти 
і науки України та Європейського фонду освіти «Покращення ефективності 
регіональної мережі професійної (професійно-технічної) освіти: об’єднання 
зусиль щодо створення центрів професійної досконалості в Україні». 

 
2.2.1.2. Нова українська школа – простір для реалізації можливостей 
 

У 2018/2019 н.р. в області функціонують 706 закладів загальної 
середньої освіти, з них: 671 – комунальні заклади, 6 – вечірні школи, 28 – 
приватні, 1 – заклад підпорядкований МОЗ України. 

Спостерігається зростання кількості учнів у закладах загальної 
середньої освіти. У 2018/2019 навчальному році у закладах загальної 
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середньої освіти навчається понад 211,3 тис. учнів, що на понад 10 тисяч 
більше у порівнянні з минулим роком. 

Продовжено роботу щодо удосконалення мережі закладів освіти та 
приведення у відповідність до вимог нового Закону України «Про освіту». У 
2018 році прийнято рішення про створення 5 академічних ліцеїв: 
Дібрівського аграрного ліцею у Тетіївській ОТГ, Медвинського ліцею у 
Медвинській ОТГ, академічного ліцею «Успіх» у м. Васильків, 2 академічних 
ліцеїв у м. Боярка Києво-Святошинського району. У всіх 10-х класах закладів 
освіти області вивчаються предмети на профільному рівні. 

У 2018 році всі вчителі перших класів (2291 педагогічний працівник) 
пройшли три етапи підготовки до роботи на принципах Концепції «Нова 
українська школа». Проведено підвищення кваліфікації 2585 учителів  
початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 
навчальному році, та 1258 вчителів іноземних мов. Для учителів першого та 
експериментального другого класів проведено  навчальні тренінги щодо 
використання ігрових наборів Lego в освітньому процесі учнів початкових 
класів. 

Забезпечено підготовку 44 тренерів-педагогів, які здійснюватимуть 
супервізію (наставництво) учителів початкових класів Нової української 
школи. У 2018/2019 н.р. у 1228 перших класах навчається 26,2 тис. 
першокласників, що більше на 3,6 тис. учнів у порівнянні з попереднім 
роком. 

У 2018 році Київська область на розвиток матеріально-технічної бази 
закладів освіти отримала 148 млн 500 тис. грн державних субвенцій, із них на 
реалізацію Концепції «Нова українська школа» – 68655 тис гртвень.  На 
закупівлю меблів, комп’ютерного обладнання та дидактичних матеріалів 
профінансовано 51 млн 103,7 тис. грн, які розподілено між районами, 
містами, ОТГ. 

З місцевих бюджетів для співфінансування  виділено  39,9 млн грн, що 
складає 77% від суми, яку Київська область отримала з державного бюджету.  

Всі райони, міста, ОТГ виділили кошти відповідно до вимог порядку та 
умов надання субвенції.  

У новому навчальному році продовжено апробацію нового Державного 
стандарту початкової освіти для других класів, яка здійснюється у 60 
навчальних закладах (4 – на всеукраїнському рівні, 56 – на регіональному). 
До апробації залучено  82 педагогічних працівники, 1713 учнів. 

В області  сформовано мережу із 40 опорних закладів освіти, з них 5 – 
створено у 2018 році у Білоцерківському, Васильківському районах, 
Узинській та Тетіївській, Фурсівській ОТГ. 

В опорних закладах навчається понад 15 тисяч учнів, що на 30% більше 
у порівнянні з 2017 роком. Учні до опорних закладів підвозилися загалом із 
понад 130 населених пунктів. Організоване підвезення до опорних закладів 
освіти забезпечують 63 шкільних автобуси. Кількість дітей, що підвозяться  
до опорних закладів освіти зросла на 71 відсоток.  
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У всіх опорних закладах створено внутрішній сучасний освітній 
простір, за кошти обласного та державного бюджету обладнано сучасні 
навчальні кабінети. 

 
2.2.1.3. Інклюзивна освіта 
 

У Київській області створено регіональну модель інклюзивної освіти, 
налагоджено взаємодію між державними установами, громадськими 
організаціями, батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

Функціонує 404 заклади освіти з інклюзивним навчанням та 
вихованням, з них: 302 заклади загальної середньої освіти, в них 765 
інклюзивних класів; 102 заклади дошкільної освіти, в них 141 інклюзивна 
група. Інклюзивним навчанням та вихованням охоплено 1303 дитини з 
особливими потребами, з них: 1054 дитини шкільного віку; 249 дітей 
дошкільного віку. З початку 2018/2019 навчального року 29 дітей з 
позитивною динамікою в розвитку реінтегровано у сім’ї, де  організовано їх 
навчання за місцем проживання. 

У 2018 році в області створено 41 інклюзивно-ресурсний центр, на 
облаштування яких з бюджетів різних рівнів виділено понад 52 млн грн, з 
них: 4,4 млн грн – кошти державного бюджету, 37 млн грн – кошти 
обласного бюджету, майже 11 млн грн – кошти місцевих бюджетів.  

Відповідно до Програми розвитку системи освіти Київської області на 
2016-2018 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.04.2016 
№127-05-VII в редакції від 19.05.2017 №298-14-VII зі змінами від 27.04.2018 
№414-21-VII), всі вказані центри забезпечено найсучаснішим обладнанням, 
необхідним  для розвитку та корекції дітей, а у закладах освіти області 
створено 41 сучасну медіатеку, 42 ресурсних кімнати. Понад 4,7 млн грн 
коштів освітньої субвенції Київська область отримала на створення 
ресурсних кімнат у закладах освіти області.  

Завдяки розширенню мережі закладів з інклюзивним навчанням 
зменшується потреба в закладах інституційного догляду, забезпечується 
надання якісних освітніх послуг дитині, яка проживає у сім’ї.  Лише у 2018 
році кількість дітей, що виховуються у спеціальних інтернатних закладах, 
зменшилась на 10%. На базі спеціальних закладів освіти обласної 
комунальної власності створено 2 навчально-реабілітаційних центри, 
проведено трансформацію 2 закладів інтернатного типу. 

Для працівників закладів освіти, які навчають дітей з особливими 
освітніми потребами, проведено курси підвищення кваліфікації. Навчання 
пройшли  549 педагогічних працівників. Кращий досвід роботи інклюзивних  
та спеціальних закладів освіти в області поширюється через педагогічні 
студії, які у 2018 році функціонували на базі 2-х закладів, до роботи в яких 
було залучено 31 особу.  

У межах роботи постійно діючого консультаційного пункту 
«Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми 
потребами» надано майже 500 консультацій педагогічним працівникам; під 
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час методичних, науково-практичних заходів для методичних, педагогічних і 
керівних працівників області проведено 14 заходів, у яких прийняло участь 
626 педагогів. 
 

2.2.2.1. Самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини 
 

 У межах проекту «Самоврядування дітей та учнівської молоді 
Київщини» активно розвивається дитячий лідерський рух. Протягом року в 
області функціонувало  46 органів учнівського самоврядування. Загальну 
координацію діяльності районних, міських органів учнівського 
самоврядування здійснює обласна рада дітей Київщини (далі – ОРДК), до 
складу якої входить 110 дітей - лідерів з міських (районних, територіальних) 
осередків дитячого самоврядування.  

У структурі ОРДК працює 5 комісій з різних напрямів діяльності: 
освіти та захисту прав дітей; партнерства та зв’язків з громадськістю; з 
питань культури, дозвілля та волонтерської діяльності; екології, спорту та 
здорового способу життя; толерантності та духовного розвитку. 

Протягом звітного періоду проведено 23 заходи з лідерами органів 
учнівського самоврядування області, зокрема: школи лідерів учнівського 
самоврядування – 3, збори лідерів – 2, тренінгів – 4,  акцій – 5, челенджів – 5, 
квестів – 2, фестивалів – 2. 

Лідерами ОРДК розроблено новий проект «Маршрути співпраці» 
(обмін делегаціями міст, районів, об’єднаних громад для організації активної 
спільної діяльності).   

Лідери з міст Буча та Березань увійшли до складу нового дорадчого 
органу – Національної дитячої ради, яка створена у березні 2018 року при 
Уповноваженому президента України з прав дитини Миколи Кулеби, та 
долучились до рекламної агітації щодо запобігання боулінгу, кібербулінгу, 
насильства у сім`ї та небезпеки на дорогах серед дітей області. 

Між обласною радою дітей Київщини та Головним територіальним 
управлінням юстиції в Київській області підписано нову редакцію угоди про 
співпрацю та розроблено план спільних заходів на реалізацію 
Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю право!». У серпні 
2018 року проведено обласну літню Школу лідерів органів учнівського 
самоврядування Київщини. Обласною радою дітей Київщини започатковано 
новий інтерактивний проект «Відкриваємо для молоді успішні підприємства 
Київщини», метою якого є розширення актуальних знань серед випускників 
закладів загальної середньої освіти області щодо можливостей вибору 
майбутньої професії та створення віртуального середовища для поширення 
інформації про сучасні успішні підприємства Київщини.  

 
2.2.4.1. Модернізація та осучаснення будівель, приміщень центрів 

надання адміністративних послуг, утворених в Київській області 
 

Заходи з модернізації та осучаснення будівель, приміщень центрів 
надання адміністративних послуг, утворених в Київській області, виконано 
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протягом року в межах затверджених на відповідний період видатків 
обласного бюджету та на виконання Програми будівництва, реконструкції та 
ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2019 роки 
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 129-05-VII 
(зі змінами)) та Програми енергозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №313-14- VII зі змінами від 
27.04.2018 № 416-21-VII). 

В межах зазначеного напрямку у 2018 році проводились роботи з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту 3 центрів надання 
адміністративних послуг загальною вартістю 6203,7 тис.грн, з них фактично 
профінансовано 6157,04 тис. гривень. За рахунок вказаних коштів 
облаштовано сучасне приміщення для центру надання адміністративних 
послуг в смт Чабани Києво-Святошинського району та збільшено площу 
центру надання адміністративних послуг Переяслав-Хмельницької міської 
ради.  
 

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

 

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 
надання медичних послуг та лікарських засобів» проводиться робота щодо 
перетворення 39 закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у 
комунальні некомерційні підприємства (далі – КНП).  

За результатами роботи у 2018 році: прийнято рішення про 
реорганізацію в КНП по 35 закладам; не прийнято рішення про перетворення 
в КНП по 4 закладам охорони здоров’я (Білоцерківська, Володарська, 
Васильківська та Ставищенська центральні районні лікарні). Проект 
реалізовано на 90%. 

Матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я 
комп’ютерною технікою, медичним та іншим обладнанням здійснюється 
згідно з вимогами  до БЛІЛ І та ІІ рівнів, передбачених  наказом МОЗ 
України від 19.10.2018 №1881, зареєстрованого в Мін’юсті 13.11.2018  за 
№ 1292/32744 «Про затвердження об’єму  надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися 
багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого 
рівня, та Змін до Порядку регіональної перинатальної допомоги». 

 
2.3.2.2. Створення 12 центрів політравми, що розташовані поблизу 

доріг державного значення. 
 

З метою реалізації проекту було визначено заклади охорони здоров’я 
Київської області, на базі яких буде створено 12 центрів політравми та в 
рамках реалізації програмного заходу Київської обласної комплексної 
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програми «Здоров’я Київщини» на 2018-2020 роки (затверджена рішенням 
Київської обласної рад від 27 квітня 2018 року № 400-21-VII) були придбані 
рентген діагностичні комплекси у кількості 7 шт. на загальну суму 27 500,00 
тис. гривень. Проект реалізовано на 10 відсотків. 

Створення центрів політравми на базі існуючих закладів охорони 
здоров’я, що розташовані поблизу доріг державного значення, здійснюється  
з метою забезпечення нормативів доїзду бригад екстреної медичної допомоги 
та наближення надання спеціалізованої хірургічної допомоги постраждалим є 
одним з елементів створення комплексної системи надання екстреної 
допомоги європейського зразка. 

 
2.3.3.1. Підвищення якості надання соціальних послуг, проведення 

енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель 
інтернатних установ 

 

 Проведено енергетичний аудит у Білоцерківському 
психоневрологічному інтернаті, Білоцерківському дитячому будинку-
інтернаті, Бородянському психоневрологічному інтернаті та Ольшаницькому 
психоневрологічному інтернаті. Документацію щодо енергоаудиту передано 
для подальшої експертизи до ВП «Київський обласний центр 
енергоефективності» ДП «Київоблбудінвест». 

За результатами проведеного енергоаудиту проведено 
тепломодернізацію (утеплення) основного житлового корпусу 
Білоцерківського дитячого будинку-інтернату (загальна площа фасаду 1800 
кв.м, горище – 1600 кв. метрів). Також замінено 26 віконних та 4 дверних 
блоків. 

Проектна ідея реалізована на 40%, оскільки проведення енергоаудитів 
потребують всі інтернатні установи системи соціального захисту населення 
Проведення енергетичних аудитів проводилось за власні кошти інтернатних 
установ.  

Фінансування тепломодернізації приміщень Білоцерківського дитячого 
будинку-інтернату проводилось за рахунок коштів департаменту 
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської 
облдержадміністрації, роботи виконувались ТОВ «Перспектива». 
 

2.3.4.1. Багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним 
покриттям, спеціальним та тренажерним обладнанням на території 
Київської області 

 

Відповідно до Київської обласної програми розвитку фізичної культури 
і спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки передбачено щороку 
придбання спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для 
облаштування спортивних майданчиків із штучним покриттям та 
тренажерним обладнанням. У 2017 році управлінням фізичної культури і 
спорту облдержадміністрації проведено публічні закупівлі обладнання на 
суму 16 млн грн та передано балансоутримувачам для подальшого 
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будівництва. Протягом 2018 року побудовано 10 спортивних майданчиків, 
ще 8 - на стадії будівництва. 

За державною програмою будівництва футбольних полів із штучним 
покриттям у регіонах України у 2018 році за кошти державного бюджету та 
місцевих бюджетів побудовано 12 майданчиків на суму 18 млн гривень. 

 
2.3.4.4. Спортивні стадіони та футбольні поля зі штучним 

покриттям на території Київської області 
  

За результатами моніторингу наявності та технічного стану 
футбольних стадіонів у районах, містах та об’єднаних територіальних 
громадах Київської області визначена потреба у облаштуванні футбольних 
полів. На підставі вказаних результатів ініційовано внесення змін до 
програми «Київщина спортивна» (затверджена рішенням Київської обласної 
ради від 06.03.2017 № 301-16-VI), що передбачають закупівлю спортивного 
обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних 
полів на суму 34,0 млн. грн, які затверджені рішенням Київської обласної 
ради від №27.04.2018 №423-21-VII. 

З метою реалізації вказаного заходу проведено публічні закупівлі 
обладнання та інвентарю для облаштування 7 повнорозмірних футбольних 
полів із штучним покриттям. Все обладнання, придбане за рахунок коштів 
обласного бюджету передано балансоутримувачам для подальшого 
будівництва та облаштування спортивних споруд. Загальна сума витрат 
склала  34,5 млн гривень. 

Будівництво нових, капітальний ремонт та реконструкція існуючих 
стадіонів із штучним покриттям відповідають соціальному запиту щодо 
розвитку футболу на Київщині. Реалізація заходу надасть можливість суттєво 
підвищити рівень спортивної підготовки футбольних команд Київської 
області різних вікових груп, значно збільшити кількість дітей та підлітків, які 
займаються футболом.  

 
2.4.1.1. Докорінне покращення якісної питної води із 

впровадженням інноваційних технологій 
 

З метою покращення  забезпечення  населення  області питною  водою  
нормативної  якості  в  межах науково обґрунтованих нормативів (норм) 
питного водопостачання, подальшого розвитку  водопровідно-каналізаційної  
мережі,  підвищення  ефективності  та надійності її  функціонування,  
відновлення, охорони та раціонального використання джерел питного 
водопостачання протягом 2018 року у рамках Програми «Питна вода 
Київщини на 2017- 2020 роки» (затверджена рішенням Київської обласної 
ради від 19 травня 2017 року № 312-14-VII) реалізовано 36 заходів з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту водозабірних споруд 
(свердловин), централізованих систем водопостачання і водовідведення, 
ремонту каналізаційних очисних споруд та водопровідних очисних споруд. 
Загальна сума фінансування вказаних склала 51,2 млн грн., в тому числі, 
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кошти обласного бюджету – 25,5 млн грн, інших місцевих бюджетів – 18,0 
млн грн, небюджетних коштів – 7,7 млн гривень. 

Поряд з цим, у рамках 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 напрямом охорона водних ресурсів виконано заходи з реконструкції 
очисних споруд. За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища проведено роботи з реконструкції каналізаційних 
очисних споруд у м. Березань та каналізаційного колектора у м. Бровари на 
загальну суму 9480,5 тис. гривень. 

 
2.4.2.1. Перехід до енергоефективного та енергоощадного 

використання і споживання енергоресурсів із впровадженням 
інноваційних технологій 

 

З метою забезпечення ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та 
житлово-комунальному господарстві, скорочення видатків бюджетних 
коштів та коштів громадян на оплату енергоресурсів, збільшення обсягів 
інвестицій у енергоефективну модернізацію в області реалізується Програма 
енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 
2017-2020 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 
19.05.2017 №313-14- VII зі змінами від 27.04.2018 № 416-21-VII). 

Відповідно до вищезазначеної Програми у 2018 році передбачалась 
реалізація 195 заходів на загальну суму 228,2 млн грн, з них кошти обласного 
бюджету – 33,4 млн грн, співфінансування за рахунок місцевих бюджетів – 
159,8 млн грн, позабюджетні кошти – 35,0 млн гривень.  

Фактичне фінансування заходів Програми енергозбереження у 2018 році 
склало 195077,8 тис.грн, у тому числі з обласного бюджету – 32718,5 тис.грн, 
місцевих бюджетів – 154382,6 тис.грн, інших джерел – 7976,7 тис.грн, за 
рахунок яких реалізовано заходи з термомодернізації (заміни та установки 
енергозберігаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів) 6 об’єктів 
бюджетної сфери, реконструкції та капітального ремонту 1 об`єкта системи 
вуличного освітлення, заміни ламп на енергоефективні, розробки проектно-
кошторисної документації на термомодернізацію 8 закладів та установ, а 
також проведення енергетичних аудитів 2 об’єктів енергоспоживання 
(заклади Київської обласної ради) та 177 інших заходів, що виконувались в 
рамках місцевих галузевих програм. 

 
2.5.2.1. Забезпечення музичними інструментами мистецькі школи 

Київської області 
 

З метою забезпечення вільного доступу до мистецької освіти і 
створення належних умов для навчання дітей грі на різних музичних 
інструментах, їх творчої реалізації та професійної орієнтації; оновлення 
матеріально-технічної бази; забезпечення підтримки діяльності солістів та 
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творчих колективів протягом 2018 року в рамках реалізації 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) вживалися заходи щодо  придбання музичних 
інструментів для музичних шкіл та шкіл мистецтв Баришівського, 
Бородянського, Васильківського, Києво-Святошинського, Рокитнянського 
районів та міст Бориспіль, Бровари, Ірпінь, Обухів, Переяслав-Хмельницький 
і Фастів. Вказані заходи профінансовані у сумі 16757,5 тис.грн (з місцевих 
бюджетів - 15 848,8 тис. грн., інших джерел - 908,7 тис. грн), , що становить 
98% від запланованої суми (17017,3 тис. гривень). 

 
3.2.3.1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів 

освіти 
 

Відповідно до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки (затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 07.06.2016 № 129-05-VII (зі змінами)) та 
доведеного фінансового ресурсу передбачалося провести будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт 26 об’єктів освіти на загальну суму 
160330,5 тис.гривень. Через обмежені обсяги фінансування  роботи проведені 
на 14 об’єктах, а сума видатків на їх виконання склала 156878,7 тис. грн. 
Завершено реконструкцію будівлі школи в с. Переяславське Переяслав-
Хмельницького району, проведено капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ 
"Сонечко" та ДНЗ "Ластівка" в м. Березань, капітальний ремонт будівлі 
"Калиновецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таращанської районної 
ради Київської області" у с. Калинове Таращанського району. Роботи на 
інших 10 об’єктах будуть продовжені у 2019 році. 

 

3.2.3.2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів 
охорони здоров’я 

 

Відповідно до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки (затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 07.06.2016 № 129-05-VII (зі змінами)) та 
доведеного фінансового ресурсу у 2018 році передбачалося провести 
будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 4 об’єктів охорони 
здоров’я на загальну суму 7805,3 тис. гривень.  

Вказані роботи виконані у повному обсязі, а видатки на їх виконання 
склали 7715,8 тис. гривень. За рахунок вказаних коштів проведено 
капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) адміністративного корпусу, 
дитячого та поліклінічного відділення у будівлі КЗ БРР "Бородянська 
центральна районна лікарня" в смт Бородянка, капітальний ремонт 
приміщень першого поверху хірургічного корпусу та заміна вікон (пологовий 
будинок та терапевтичний корпус) Броварської ЦРЛ, капітальний ремонт 
покрівлі філії КЗ КОР "Київський обласний центр екстреної медичної 
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допомоги та медицини катастроф" Білоцерківська станція екстреної медичної 
допомоги" у м. Біла Церква. 

 
3.2.3.3. Будівництво та капітальний ремонт доріг та вулиць 

населених пунктів Київської області 
 

Згідно з розпорядженням голови Київської обласної державної 
адміністрації від 03.07.2018  № 379, яким затверджено Перелік об'єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 
у 2018 році, на фінансування дорожнього господарства області на 2018 рік 
передбачено обсяг фінансування за рахунок субвенції у сумі 548968,3 
тис.грн, з них на капітальний ремонт та реконструкцію доріг комунальної 
власності – 109793,0 тис. гривень. 

Фактично у межах зазначеного напрямку у звітному періоді виконано 
дорожньо-будівельних та ремонтних робіт на 50 дорогах та вулицях 
населених пунктів області і при цьому укладено майже 145,1 тис.кв.м 
дорожнього покриття. 

 
3.2.5.1. Забезпечення розробки містобудівної документації 

регіонального рівня – схем планування територій об’єднаних  
територіальних громад 

 

Для ефективного і раціонального планування територій, розвитку 
інженерної та соціальної інфраструктури департаментом забезпечується 
розроблення містобудівної документації регіонального рівня - схем 
планування територій 8 об’єднаних територіальних громад та планується 
подальша розробка схем планування об’єднаних територіальних громад.  

Відповідно до заходів Програми забезпечення містобудівною 
документацією Київської області на 2016-2020 роки (затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 07.06.2016 № 130-05-VII) із змінами до 
Програми, затвердженими рішенням  Київської обласної ради від 27.04.2018 
№ 412-21-VIІ через систему тендерних закупівель ProZorro придбано за 
рахунок коштів обласного бюджету у сумі 4956,5 тис. грн послуги з розробки 
схем планування територій окремих частин Київської області.  

Згідно з укладеними договорами профінансовано розроблення схем 
планування територій Тетіївської міської ОТГ (на суму 2460,0 тис. грн), 
Великодимерської селищної ОТГ (на суму 946,4 тис. грн), Пісківської 
селищної ОТГ (на суму 628,7 тис. грн), Медвинської сільської ОТГ (на суму 
660,0 тис. грн) і Дівичківської сільської ОТГ (на суму 261,4 тис. гривень). У 
2018 році завершено розроблення схем планування територій вказаних  
об’єднаних територіальних громад. 
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3.2.5.2. Забезпечення розробки генеральних планів населених 
пунктів, як основного виду містобудівної документації на місцевому 
рівні та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій 
периферійних районів Київської області 

 

  Станом на 01.01.2019 основним видом містобудівної документації 
місцевого рівня (генеральними планами) забезпечено майже 92,0% загальної 
кількості населених пунктів області (на 01.01.2018 - 89,8 відсотка). На веб-
сайтах місцевих органів влади розміщено інформацію щодо 259 проектів 
містобудівної документації.  
  Для забезпечення складання та ведення містобудівного кадастру і 
містобудівного моніторингу на території Київської області за 2018 рік 
внесені у базу даних матеріали 114 проектів містобудівної документації, 
оброблено та зареєстровано інформацію щодо топографо-геодезичних 
вишукувань в М 1:2000 для розроблення 45 генеральних планів населених 
пунктів та у М 1:500 для проектування і  будівництва 558 об’єктів 
містобудуванняСтаном на 01.01.2019 основним видом містобудівної 
документації місцевого рівня (генеральними планами) забезпечено майже 
92,0% загальної кількості населених пунктів області (на 01.01.2018 - 89,8 
відсотка). На веб-сайтах місцевих органів влади розміщено інформацію щодо 
259 проектів містобудівної документації.  

 
3.2.5.3. Створення програмно – технічного  комплексу  

геопросторових  даних містобудівного кадастру. 
 

У рамках виконання Програми створення геоінформаційної системи 
ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської 
області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради 
від 19.05.2017 № 284-14-VII (зі змінами, внесеними рішенням Київської 
обласної ради від 27.04.2018 № 413-21-VII), проведено тендерні закупівлі з 
наступних заходів:  

- переведення в цифрову форму паперової документації, формування 
наборів профільних геопросторових даних, наповнення банку даних 
містобудівного кадастру (за результатами торгів сума склала 4179,0 тис.грн); 

- розроблення технічного проекту на створення інтегрованої 
геоінформаційної  системи ведення містобудівного кадастру та 
містобудівного моніторингу Київської області (за результатами торгів сума 
становила 297,0 тис. гривень). 
  За станом на 01.01.2019 у цифровий формат переведено 
945 генеральних планів населених пунктів Київської області. 

  

Таким чином, із 77 технічних завдань, спрямованих на реалізацію 
проектних ідей, передбачених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року у 2018 році, було 
реалізовано (завершено) 4 проекти на суму 135107,5 тис. гривень. На стадії 
реалізації перебуває 33 проекти, реалізація яких передбачена у 2018-2019 
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роках, і які частково профінансовані у 2018 році на загальну суму 
1447964,3 тис. гривень. З метою реалізації проектних ідей протягом 2018 
року тривала підготовка 29 проектів. 

Внаслідок впливу різних проблем залишились нереалізованими 
11 проектних ідей із 77, передбачених Планом заходів. 

Основними проблемними питаннями у виконанні Плану заходів є: 
1. Обмежені обсяги коштів з бюджетів усіх рівнів, що можуть бути 

спрямовані на фінансування проектів регіонального розвитку. 
 У зв’язку з цим, значна кількість проектів Плану заходів потребує 
залучення ресурсів від міжнародних фінансових інституцій, коштів 
міжнародної технічної допомоги та грантових коштів, що, у свою чергу, 
вимагає підготовки якісних проектів, насамперед у частині їх фінансового 
обґрунтування за всіма етапами реалізації.  

2. Відсутність замовників на розробку проектів для реалізації 
проектних ідей або недостатні фінансові можливості у їх авторів для 
розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва, 
реконструкції або капітального ремонту приміщень, в яких передбачається 
реалізувати проекти регіонального розвитку. 

3. Нездатність переможців тендерів забезпечити реалізацію проектів 
регіонального розвитку через не виконання замовниками своїх фінансових 
зобов’язань, насамперед внаслідок несвоєчасного фінансування виконаних робіт. 

4. Зниження інвестиційних можливостей підприємств через погіршення 
їх фінансового стану та відсутність можливостей для кредитування реалізації 
їх інвестиційних проектів через банківські установи (надання банками 
кредитів під 23-27% річних та жорсткі вимоги до фінансового стану 
підприємств-заявників).  

Звіти про результати реалізації проектів регіонального розвитку, 
визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2020 року, розміщені на сайті департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації за посиланням 
https://www.kyivregioneconomy.com/strategiya-kiyivskoyi-oblasti-2020. 
 
 
 
Заступник голови адміністрації       Д. Назаренко  
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1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.1.1) Формування та запуск 
Логістичного хабу 
«FastLogistic» Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.1.2) Будівництво Великої 
кільцевої автомобільної 
дороги  навколо Києва Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

Київська обласна 
програма 
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)

1.1.1.3) Будівництво та 
відновлення транспортної 
інфраструктури

Київська область 2018-2020 2018-2020

ДФРР, 
обласний, 

місцеві 
бюджети

150 169,1 124 337,6 124 337,6 122 984,7 124 337,6 122 984,7

Кількість 
об'єктів 
дорожного 
господарства, 
на яких  
влаштуванно 
нове 
асфальтобетон
ного та 
білощебеневог
о покриття

од. 88 76 12

На 12 об'єктах роботи будуть 
продовжені у 2019 році

Обмежене фінансування з 
місцевих бюджетів та 
відсутність залучення 
коштів інших джерел 

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.1.4).Створення 
комунального транспортного 
підприємства

Проект не був розробленний через 
відсутність замовника

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.2.1) Розробка техніко-
економічного обґрунтування 
проектів будівництва 
індустріальних парків

Київська область 2018 2018 місцевий 
бюджет 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

Розробка 
техніко-
економічного 
обґрунтування 
проектів 
будівництва 
індустріальни
х парків

кількість 1 1 0

Розробленно техніко-економічне 
обґрунтування проекту будівництва 
індустріального парку 
"ФастІндастрі" (м. Фастів)

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.3.1) Будівництво, 
реконструкція тваринницьких 
комплексів (ферм) із 
застосуванням новітніх 
технологій

Київська область 2018-2019 2018-2019

кошти 
приватних 
партнерів в 
рамках ДПП
інші джерела

370 000,0 370 000,0 370 000,0 370 000,0 370 000,0 370 000,0 Кількість 
об'єктів об'єкт 3 3 0

Завершена реалізація 3 
інвестиційних проектів  
будівництва, реконструкцій 
тваринницьких комплексів (ферм) із 
застосуванням новітніх технологій: 
Будівництво свинокомплексу СП 
ТОВ»Нива Переяславщини» с. 
Яблуневе (Баришівського району) 
Будівництво другої черги 
свинокомплексу ТОВ «Селекційний 
центр свинарства» (смт. Терезине, 
Білоцерківський район" 
"Реконструкція молочно-товарної 
ферми на 1100 голів ПП "Євросем" 
(С.Чопилки П-Хмельницького 
району)

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.4.1) Розробка техніко-
економічного обґрунтування 
розташування територій для 
створення підприємств з 
використання відновлюваних 
джерел енергії та 
альтернативних видів палива

Київська область 2018-2020 2018-2020 Власні кошти 
підприємства 56 800,0 56 800,0 56 800,0 56 800,0 56 800,0 56 800,0

техніко-
економічного 
обґрунтування

од. 1 1 0

Розроблено техніко-економічне 
обгрунтування і здійснюється 
будівництво біогазової установки с. 
Бзів (Баришівський район)
Виробництво електроенергії з 
біогазу Проектна потужність-
330квт/год Добове виробництво 
газу-3630 м куб.

Складна  і довготривала 
процедура оформлення 
дозвільних документів

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.4.2) Створення споживчих 
енергетичних кооперативів

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.4.3) Спорудження мережі 
сонячних фотоелектричних 
електростанцій Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.5.1) Організація Інституту 
публічного адміністрування, 
місцевого розвитку та 
самоврядування

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.2. Зростання 
конкурентоспромож
ності економіки 
периферійних 
районів

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
Міжнародна 

технічна 
допомога

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

кількість  
стратегічних 
планів 
розвитку

од. 5 5 0

затвердженно стратегії розвитку 
п'яти територіальних громад

1.2. Зростання 
конкурентоспромож
ності економіки 
периферійних 
районів

1.2.1.2) Проведення 
щорічного Економічного 
форуму в Київській області

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Форум од. 1 1 0

У м.Біла Церкві проведено 
Регіональний Форум "Київщина 
Інвестиційна: конкуренція за 
інвестиційні ресурси", 
організатором якого виступила 
Агенція стратегічного розвитку 
Білої Церкви за підтримки 
Мінінфрастуктури України, 
Київської облдержадміністрації, 
Білоцерківської міської 
ради, UkraineInvest - Ukraine 
Investment Promotion Office. У 
рамках форуму відбулась 
презентація проекту зі створення 
бізнес-хабу у м.Біла Церква та 
запровадження на його базі бізнес-
інкубаційних програм та програми 
бізнес-акселерації.

Діяльність бізнес-
акселераторів не 

регулюється жодним 
нормативно-правовим 

актом

1.3. Створення умов 
для пріоритетного 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва

1.3.1.1) Створення мережі 
коворкінг-центрів в Київській 
області Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.3. Створення умов 
для пріоритетного 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва

1.3.1.2) Створення 
інноваційного 
індустріального бізнес-парку 
в м. Славутич та  бізнес-центру 
«FastDevelopment» у м. Фастів

Київська область 2018-2019 2018-2019 місцевий 
бюджет - - 20 442,8 10 000,0 20 442,8 10 000,0 Кількість 

об'єктів од. 2 0 -2

Проект на стадії реалізації Відкриття пункту митного 
оформлення

1.3. Створення умов 
для пріоритетного 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва

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

Київська область 2018-2020 2018-2019 Власні кошти 
підприємств 100,0 98,0 100,0 98,0 100,0 98,0

Кількість  
виставково-
ярмаркових 
заходів в яких 
взяли участь 
підприємства 
області

од. 7 7 0

Підприємства області взяли участь у 
ХМіжнародній спеціалізованій 
виставці "Київський технічний 
ярмарок – 2018", Міжнародній 
виставці будівельних матеріалів і 
технологій INTERBUILDEXPO 
– 2018, Міжнародній виставці 
обладнання та інструменту для 
меблевої промисловості FURN 
'EQUIP – 2018,Міжнародній виставці 
матеріалів для виробництва, декору 
та оздоблення меблів, фурнітури, 
механізмів і комплектуючих MTKT 
INNOVATION – 2018, 
Міжнародному форумі харчової 
промисловості та упаковки 
IFFIP – 2018, Міжнародній виставці 
промислового обладнання для 
виробничих підприємств 
"ТЕХНОПРИВОД 2018", 34 
Міжнародній спеціалізованій 
виставці "ALLTEX весь світ 
текстилю".

Через відсутність 
державної підтримки 
переважна більшість 
підприємств- експортерів 
області не мають 
можливості брати участь у 
міжнародних виставкових 
заходах за кордоном.

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2018-2020 2019-2020
Проект на стадії підготовки

Звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
за 2018 рік

Джерела 
фінансу-вання у 

звітному 
періоді

Номер та наймену-
вання цілі регіо-
нальної стратегії

Назва програми 
регіонального 
розвитку, що 

реалізує-ться в 
рамках плану 

заходів

Назва проектів регіональ-ного 
розвитку, що включені до 
програми регіональ-ного 

розвитку

Територіаль-на 
спрямова-ність 
проектів (назва 

регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Строк реаліза-ції 
проекту

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання плану 

заходів (з поясненням 
причини їх виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)

Фактична сума підписаних 
договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів з початку 
реалізації проектів, тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів Стан виконання плану заходів (з 

порівняль-ною оцінкою фактично 
виконаного і запланованого)



1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.2.1) Розвиток 
велосипедного туризму на 
Київщині

Київська область 2018-2020 2019-2020
Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Програма охорони 
довкілля та 
раціонального 
використання 
природних ресурсів 
у Київській області 
на 2019-2022 роки

2.1.1.1) Підвищення рівня 
інформованості та суспільної 
екологічної свідомості

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет 18 754,1 18 754,1 18 754,1 18 754,1 18 754,1 18 754,1 виконання % 33,3 33,5 Х

Підвищення інформованості та 
освіченості населення. Широке 
залучення громадськості для 
вирішення екологічних проблем 
області. Виконано на 33,5%

Проект реалізується 
відповідно до плану.

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Регіональна 
програма розвитку 
природно-
заповідного фонду 
Київської області 
„Київщина 
заповідна” на 2017-
2020 роки

2.1.2.1) Збереження та 
відновлення біологічного та 
ландшафтного розмаїття

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет 10 000,0 5 388,1 10 000,0 5 388,1 10 000,0 5 388,1 виконання % 33,3 18 Х

Збільшення площі зелених зон 
населених пунктів, розширення 
цінних природних територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду і зелених зон населених 
пунктів, упорядкування 
рекреаційних зон.
Виконано на 18%

Обмежене фінансування з 
місцевих бюджетів та 
відсутність залучення 
коштів інших джерел 

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Програма 
поводження з 
твердими 
побутовими 
відходами у 
Київській області на 
2017-2020 роки

2.1.3.1) Впровадження 
роздільного збору твердих 
побутових відходів та 
встановлення 
сміттєсортувальних ліній Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 

бюджет 13 500,0 3 337,1 13 500,0 3 337,1 13 500,0 3 337,1 виконання % 33,3 14,8 Х

Зменшення об’ємів накопичення 
твердих побутових відходів та 
негативного впливу відходів на 
навколишнє природне середовище і 
здоров'я людини, забезпечення умов 
для впровадження сучасної 
(екологічно безпечної) системи 
поводження з твердими побутовими 
відходами.
 Виконано на 14,8%

Відсутність фінансування 
з обласного бюджету

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Обласна цільова 
програма розвитку 
водного 
господарства та 
екологічного 
оздоровлення 
басейну річки 
Дніпро на період до 
2021 року 

2.1.4.1) Оздоровлення та 
відновлення водних акваторій

Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми)

50 000,0 43 998,7 50 000,0 43 998,7 50 000,0 43 998,7 виконання % 33,3 36,7 Х

Покращення стану водних об’єктів 
та річок, захист від підтоплень 
прилеглих територій, благоустрій 
території та створення нових 
рекреаційних зон.
Виконано на 36,7%

У заболочених місцях 
виникають проблеми  з 
видаленням болотної 

рослинності та чагарників

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

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.1) Освіта дорослих

Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми)

2 718,0 874,0 21 850,0 21 850,0 21 850,0 21 850,0
Інформаційно 
ресурсні 
центри

од. 22 22 0

Забезпечення збалансованості 
підготовки кадрів та потреб 
економіки регіону, сприяння 
зайнятості населення.

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

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.2) Нова українська школа 
– простір для реалізації 
можливостей Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми)

118 328,7 118 328,7 118 328,7 118 328,7 118 328,7 118 328,7 Навчальні 
кабінети од. 43 43 0

Запровадження  позитивних змін  у 
системі освіти області

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

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.3) Інклюзивна освіта

Київська область 2018-2020 2018-2019

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми)

72 705,2 72 705,2 72 705,2 72 705,2 72 705,2 72 705,2

Охоплення 
дітей  
інклюзивним 
навчання у 
ЗЗСО

осіб 750 1054 304

В області буде розроблено 
регіональну модель інклюзивної 
освіти, створено  41 інклюзивно-
ресурсних центрів у районах та 
містах області, ОТГ

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

2.2.2.1) Самоврядування дітей 
та учнівської молоді 
Київщини Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 

бюджет 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 Волонтерські 
заходи захід 8 12 4

Виховання соціально активного 
громадянина.Cтворення дієвої 
моделі функціонування органів 
учнівського самоврядування

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

2.2.3.1)Cтворення офіційного 
веб-ресурсу відкритих даних 
Київської обласної державної 
адміністрації

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет

Проект на стадії підготовки

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

2.2.3.2) Стимулювання 
подальшого процесу 
добровільного об’єднання 
територіальних громад

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет

Проект на стадії підготовки

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

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

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцеві 
бюджети 6 203,7 6 203,7 6 203,7 6 157,0 6 203,7 6 157,0

Заходи щодо 
проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
ПКД

захід 3 1 2

Усі заходи виконано згідно з планом 
використання коштів в межах 
кошторисних призначень

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.1.1) Створення мережі 
Соціальних лабораторій в 
Київській області

Київська область 2018-2020 2019-2020
Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.1.2) Формування 
здорового способу життя у 
молоді Київської області

Київська область 2018-2020 2019-2020
Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
комплексна 
програма „Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми)

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Кількість 
створених 
комунальних 
некомерційни
х підприємств, 
закладів 
охорони 
здоров'я 
вторинного 
рівня

од. 39 35 -4

Збереження життя постраждалим 
при ДТП та зменшення інвалідизації.

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма „Надання 
медичної допомоги 
постраждалим з 
політравмою” на 
2018 – 2020 роки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет 27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,0 27 500,00 27 500,0 центрів 

політравми од. 12 0 -12

З метою реалізації проекту ДОЗ 
КОДА було визначено заклади 
охорони здоров’я Київської області 
на базі яких буде створено 12 
центрів політравми та в рамках 
реалізації програмного заходу 
Київської обласної комплексної 
програми «Здоров’я Київщини» на 
2018-2020 затвердженої рішенням 
Київської обласної рад від 27 квітня 
2018 року № 400-21-VII 
затверджено роки» були придбані 
рентген діагностичні комплекси у 
кількості 7 шт

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.2.3) Створення Санітарної 
Авіації Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласної 
програма 
«Вдосконалення 
екстреної медичної 
допомоги в 
Київській області на 
2016-2018 рік»

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

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки

2.3.3.1) Підвищення якості 
надання соціальних послуг, 
проведення енергетичного 
аудиту та енергетичного 
менеджменту будівель 
інтернатних установ

Київська область 2018-2019 2018-2019

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми)

5 000,0 410,0 5 000,0 410,0 5 000,0 410,0

кількіть 
інтернатних 
установ в яких 
проведенно 
енергетичні 
аудити

од. 4 0 -4

на 4 об'єктах роботи будуть 
продовжені у 2019 році

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки



2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 
„Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.1) Багатофункціональні 
спортивні майданчики зі 
штучним покриттям, спеціаль-
ним та тренажер-ним 
обладнанням на території 
Київської області

Київська область 2018 2018

Держав-ний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети

30 962,6 18 000,0 30 962,6 18 000,0 30 962,6 18 000,0
Будівництво 
спортивних 
майданчиків

од. 30 20 -10

Відповідно до програми «Київщина 
спортивна» у 2018 році не введено в 
експлуатацію 10 спортивних 
майданчиків. Лише у грудні 2018 
року придбане обладнання для 
облаштування 7 футбольних полів. 
Кошти державного бюджету 
(Мінрегіону) у листопаді 2018 року

Майданчики зі штучним 
покриттям за програмою 
«Київщина спортивна не 
добудовують-ся через 
брак коштів місце-вих 
бюджетів на облашту-
вання основи та монтажні 
роботи з укладання 
штучного покриття, а 
також затримуються через 
погодні умови осінньо-
зимового періоду

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.4.2) Розвиток 
інфраструктури для занять 
водними видами спорту

Київська область 2018-2020 2019-2020
Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 
„Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.4) Спортивні стадіони та 
футбольні поля зі штучним 
покриттям на території 
Київської області Київська область 2018-2020 2018-2020 Облас-ний 

бюджет 34 082,2 34 082,2 34 082,2 34 082,2 34 082,2 34 082,2 кількість од. 7 7 0

Придбано спортивне  обладнання 
для облаштування футбольних полів 
зі штучним покриттям

Через тривалу процедуру 
закупівлі та передачі 
балансоутримувачам 
обладнання будівельні 
роботи у 2018 році 
розпочати не вдалось

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.4.5) Біатлонний та лижний 
стадіон у м. Тетіїв Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.5.2) Спорт для дітей з 
особливими потребами та з 
інвалідністю.

Київська область 2018-2020 2019-2020
Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.5.3) Створення 
Березанського міського 
центру комплексної 
реабілітації

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.6.1) Створення КНП 
"Київський обласний 
перинатальний центр"

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.7.1) Створення двох 
Київських обласних центрів 
правового захисту та 
соціальної підтримки дітей

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.7.2) Створення та 
забезпечення функціонування 
двох обласних стаціонарних 
закладів з надання допомоги 
жінкам та дітям, які 
постраждали від насильства

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

Програма „Питна 
вода Київщини на 
2017-2020 роки”

2.4.1.1) Докорінне покращення 
якісної питної води із 
впровадженням інноваційних 
технологій

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет 51 189,3 51 189,3 51 189,3 51 189,3 51 189,3 51 189,3 заходи 

будівництва захід 35 36 1

Реалізовано 36 заходів з 
будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту водозабірних 
споруд (свердловин), 
централізованих систем 
водопостачання і водовідведення, 
ремонту каналізаційних очисних 
споруд та водопровідних очисних 
споруд.

Відсутні

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки

2.4.2.1) Перехід до 
енергоефективного та 
енергоощадного використання 
і споживання енергоресурсів 
із впровадженням 
інноваційних технологій Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми), інші 
джерела

195 077,8 195 077,8 195 077,8 195 077,8 195 077,8 195 077,8
Кількість 
енергозберіга
ючих заходів

захід 195 195 0

Реалізовано 195 енергозберігаючих 
заходів,  що спрямовані на  
модернізацію (заміну) систем 
опалення та гарячого 
водопостачання, систем освітлення з 
використанням енергоощадних 
приладів освітлення, переведено 
опалювальні системи на 
використання альтернативних чи 
місцевих видів палива тощо.

Відсутні

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2.4.2.2) Сприяння  залученню  
інвестицій в 
енергоефективність 
громадських будівель 
Київської області

Проект на стадії підготовки

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет 20 000,0 6 376,0 20 000,0 6 376,0

Кількість 
домогосподар
ств яким 
здійснено 
відшкодуванн
я вартості 
впровадження 
енергоефектив
них заходів

домогос
подарств

а
1275 1275 0

Здійснено відшкодування частини 
суми кредиту на впровадження 
енергозберігаючих заходів для 1275 
домогосподарств.

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

2.5.1.1) Підтримка 
функціонування закладів 
культури Київської області

Проект на стадії підготовки

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

Програми 
підтримки і 
розвитку 
театрального та 
музичного 
мистецтва Київської 
області на 2016-
2019 роки 

2.5.2.1) Забезпечення 
музичними інструментами 
мистецькі школи Київської 
області Київська область 2018 2018-2019

Місцеві 
бюджети

інші джерела
17 017,3 16 757,5 17 017,3 16 757,5 17 017,3 16 757,5

Рівень 
забезпечення 

муз. 
Інструментам

и

% 100 100 Х

створення належних умов для 
забезпечення реалізації навчально-
виховних планів, оновлення 
матеріально-технічної бази;
забезпечення підтримки діяльності 
солістів та творчих колективів

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

2.5.3.1) Створення 
Культурного центру Павла 
Чубинського, Музею 
українського державного 
гімну на місці садиби Павла у 
с. Чубинське, Бориспільського 
району, Київської області

Проект на стадії підготовки

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

2.5.3.2) Міжнародний 
фестиваль кіно та урбаністики 
«86» у місті Славутич

м. Славутич 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми), інші 
джерела

2 654,2 2 654,2 2 654,2 2 654,2 2 654,2 2 654,2 фестиваль од. 1 1 0

Популяризація та розвиток сучасної 
візуальної культури та 
документального кіно. Проведення 
міжнародної акції з метою сприяння 
розвитку туристичного потенціалу 
міста та регіону

-

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

Програма 
національно-
патріотичного 
виховання в 
Київській області на 
2017-2020 роки

2.5.3.3) Пластовий вишкільний 
центр

Київська область 2018 2018

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми), інші 
джерела

60 700,0 60 700,0 60 700,0 60 700,0 60 700,0 60 700,0
Пластовий 

вишкільний 
центр

од. 1 1 0

Заклад здійснюватиме освітній та 
методичний супровід соціалізації та 
самореалізації молоді, сприяння її 
життєвому самовизначенню, 
інтелектуальному, моральному, 
духовному розвитку, реалізації 
творчого потенціалу, формування 
лідерських навичок, впровадження та 
розвиток неформальної освіти, 
виховання і змістовне дозвілля дітей 
та молоді області; підтримка 
волонтерських проектів.

-

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

2.5.4.1) Організація та 
проведення щорічного 
фестивалю «Чорнобиль 
Ренесанс»

Іванківський район 2018-2020 2018-2020 інші джерела 200,0 50,0 200,0 50,0 200,0 50,0 фестиваль од. 1 1 0

Збільшення відвідувань дітьми та 
молоддю заходів, що піднімають 
національну свідомість і патріотизм 
української нації. В рамках заходу 
пройшла низка спортивних змагань 
та відбулись виступи виконавців 
національної та патріотичної 
музики, місцевих фольклорних 
колективів.

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

Програма розвитку 
творчого 
потенціалу та 
культурного 
простору Київської 
області на 2017-
2019 роки

2.5.4.2) Обласний фестиваль 
національних спільнот 
«Київщина-сузір’я злагоди»

Київська область 2018-2020 2018-2020

кошти 
приватного 
партнера в 

рамках ДПП, 
інші джерела

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 фестиваль од. 1 1 0

підписано угоди про співпрацю з 
національно-культурними 
товариствами, міжнародними 
неурядовими та урядовими 
організаціями, надано якісний 
культурний продукт для 5 000 
глядачів.



3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3.1.1.1) Створення та 
підтримка сімейних ферм, 
особистих селянських та 
фермерських господарств, їх 
об’єднань, особливо таких, які 
працюють в інноваційних 
напрямах створення ланцюгів 
доданої вартості.

Проект на стадії підготовки

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3.1.1.2) Створення та розвиток 
риборозводного кластеру 
«Аквакультура Київщини»

Проект на стадії реалізації

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3.1.3.1) Розвиток органічного 
ягідництва у Київській області.

Київська область 2018 2018 Державний  
бюджет 10 662,4 10 662,4 10 662,4 10 662,4 10 662,4 10 662,4

Отримання 
Сертифікату 
Organic

од. 2 2 0

Отримання  СВК «Ягідки» 
Сертифікату Organic Standard № 
180547-3-01 UA-BIO-108, виданий 
19.07.2018 в м. Київ
Отримання  ТОВ «ВЛТ Флора» 
Сертифікату Organic

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3.1.4.1) Розвиток 
сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації Київська область 2018-2020 2018-2020 

Обласний 
бюджет, місцеві 

бюджети, 
партнери.

Проект на стадії реалізації

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2019 роки

3.2.3.1) Будівництво, 
реконструкція та капітальний 
ремонт закладів освіти

Київська область 2018-2020 2018-2020 

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми), інші 
джерела

160 330,5 156 878,7 160 330,5 156 878,7 160 330,5 156 878,7

проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
ПКД

од 26 14 -12

Виконання  робіт по 12 об'єктам 
перенесенно на 2019 рік.

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2019 роки

3.2.3.2) Будівництво, 
реконструкція та капітальний 
ремонт закладів охорони 
здоров’я Київська область 2018-2020 2018-2020 

місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 

програми), інші 
джерела

7 715,8 7 715,8 7 715,8 7 715,8 7 715,8 7 715,8

проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
ПКД

од 4 4 0

Усі заходи виконано згідно з планом 
використання коштів в межах 
кошторисних призначень

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2019 роки

3.2.3.3) Будівництво та 
капітальний ремонт доріг та 
вулиць населених пунктів 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020 

Державний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет

109 793,1 109 793,1 109 793,1 109 793,1 109 793,1 109 793,1

Кількість 
об'єктів 
дорожного 
господарства, 
на яких  
влаштуванно 
нове 
асфальтобетон
ного та 
білощебеневог
о покриття

од 50 50 0

В межах зазначеного напрямку у 
звітному періоді виконано 
дорожньо-будівельних та 
ремонтних робіт на 50 дорогах та 
вулицях населених пунктів області і 
при цьому укладено 145,050 тис.м2 
дорожнього покриття

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною 
доку-ментацією 
Київської області на 
2016-2020 роки 

3.2.5.1) Забезпечення 
розробки містобудівної 
документації регіонального 
рівня – схем планування 
територій об’єднаних  
територіальних громад Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 

бюджет 5 000,0 4 956,5 5 000,0 4 956,5

Кількість 
розроблених 
проектів схем 
планування 
територій ОТГ

од. 5 5 0

Розроблено і передано замовнику 
проекти схем планування 
об’єднаних: територіальних громад 
– Великодимерської селищної ОТГ, 
Медвинської сільської ОТГ, 
Тетіївській міської ОТГ, Пісківської 
селищної ОТГ та Дівичківської 
сільської ОТГ.

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною 
доку-ментацією 
Київської області на 
2016-2020 роки 

3.2.5.2) Забезпечення 
розробки генеральних планів 
населених пунктів, як 
основного виду містобудівної 
документації на місцевому 
рівні та інвестиційних 
програм розвитку населених 
пунктів і територій 
периферійних районів 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцеві 
бюджети 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

Кількість 
оновлених 
генеральних 
планів

од. 56 56 0

Проект на стадії реалізації

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма створення 
геоінформаційної 
системи ведення 
містобудівного 
кадастру та 
містобудівного 
моніторингу 
Київської області на 
2017-2021 роки

3.2.5.3) Створення програмно 
– технічного  комплексу  
геопросторових  даних 
містобудівного кадастру.

Київська область 2018-2020 2018-2020 місцевий 
бюджет 4 476,0 4 476,0 4 476,0 4 476,0 4 476,0 4 476,0

переведення в 
цифрову 
форму 
генеральних 
планів 
населенних 
пунктів

од. 945 945 0

Проект на стадії реалізації

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

3.3.2.1) Створення центру 
підтримки фермерства в 
Іванківському районі

Відсутність замовника на 
розроблення проекту

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

3.3.3.1) Створення 
агротуристичних кластерів 
Київщини як ланцюгів доданої 
вартості

Відсутність замовника на 
розроблення проекту

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

3.3.4.1) Присвоєння пункту 
пропуску «Вільча» статусу 
міжнародного

Проект на стадії підготовки

Заступник голови адміністрації Д. Назаренко



пл
ан

ов
ан

и
й

фа
кт

ич
ни

й

з початку 
реалізації 
проекту 

за звітний 
період 
(2018) пл

ан
ов

ан
а

фа
кт

ич
на

пл
ан

ов
ан

а

фа
кт

ич
на найменуван

ня 
індикатора 
(показника)

одиниця 
виміру

прогнозова
не значення

фактичне 
значення

відхилення 
(+/-)

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною доку-
ментацією Київської 
області на 2016-
2020 роки 

3.2.5.1) Забезпечення 
розробки містобудівної 
документації 
регіонального рівня – 
схем планування 
територій об’єднаних  
територіальних громад

Київська 
область 2018-2020 2018-2020 місцевий 

бюджет 3 000,0 4 956,5 3 000,0 4 956,5

Кількість 
розроблени
х проектів 

схем 
планування 
територій 

ОТГ

од. 5 5 0

Розроблено і передано 
замовнику проекти схем 
планування об’єднаних: 
територіальних громад – 
Великодимерської селищної 
ОТГ, Медвинської сільської 
ОТГ, Тетіївській міської ОТГ, 
Пісківської селищної ОТГ та 
Дівичківської сільської ОТГ.

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною доку-
ментацією Київської 
області на 2016-
2020 роки 

3.2.5.2) Забезпечення 
розробки генеральних 
планів населених 
пунктів, як основного 
виду містобудівної 
документації на 
місцевому рівні та 
інвестиційних програм 
розвитку населених 
пунктів і територій 
периферійних районів 
Київської області

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

3.2.5.3) Створення 
програмно – технічного  
комплексу  
геопросторових  даних 
містобудівного 
кадастру.

Проблемні 
питання, їх вплив 

на виконання 
плану заходів (з 

поясненням 
причини їх 

виникнення та 
зазначенням 
механізму 
вирішення)

Номер та 
наймену-вання 

цілі регіо-
нальної стратегії

Назва програми 
регіонального 
розвитку, що 

реалізує-ться в 
рамках плану 

заходів

Назва проектів регіональ-
ного розвитку, що 

включені до програми 
регіональ-ного розвитку

Територіаль-
на спрямова-

ність 
проектів 

(назва 
регіону, 

декількох 
регіонів, 
частини 
регіону)

Строк реаліза-ції 
проекту Джерела 

фінансу-
вання у 

звітному 
періоді

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді, тис. 

грн

Сума вибраних коштів з 
початку реалізації 
проектів, тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів Стан виконання плану 

заходів (з порівняль-ною 
оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)


