
 

   

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Рішення 
 

Про заслуховування звіту про результати проведення 
моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
за 2016 рік 

 
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регіональної 
політики», Регламенту Київської обласної ради VI скликання (зі змінами),  
враховуючи подання Київської обласної державної адміністрації, висновки та 
рекомендації постійних комісій Київської обласної ради з питань 
агропромислового комплексу та земельних відносин, з питань бюджету та 
фінансів, з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації та 
адміністративно – територіального устрою, з питань свободи слова та засобів 
масової інформації, з питань сім’ї, молодіжної політики, фізичної культури, 
спорту та туризму, з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення та пенсіонерів, з питань регламенту, 
депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з 
правоохоронними органами та запобіганню корупції, з питань соціально-
економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, 
інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та 
фінансового забезпечення розвитку області, з питань управління комунальною 
власністю, приватизації, житлово-комунального господарства та впровадження 
енергозберігаючих технологій, з питань екології, природокористування, водних 
ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій, з 
питань капітального будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, паливно-
енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об’єктів, з питань 
освіти, науки, культури, духовності та релігії, Київська обласна рада вирішила: 

 
1. Затвердити звіт «Про результати проведення моніторингу виконання 

Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської 
області на період до 2020 року за 2016 рік» (додається). 

 
2. Київській обласній державній адміністрації: 
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2.1. Забезпечити подання в установленому порядку Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України звіту про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів 
з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 
2020 року за 2016 рік. 

 
2.2. Підготувати та в установленому порядку подати на розгляд Київської 

обласної ради План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2020 року, передбачивши першочергове 
включення до нього проектів, визначених у затверджених обласних цільових 
програмах і забезпечених відповідним фінансуванням. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Київської обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційно-
інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового 
забезпечення розвитку області і першого заступника голови Київської обласної 
ради Майбоженка В.В. 
 
 

Голова ради                                                                             Г.В. Старикова 
 

 
м. Київ 
19 травня 2017 року 
№ 278-14-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів 
з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області 

на період до 2020 року за 2016 рік 
 

Протягом 2016 року облдержадміністрацією відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 "Про затвердження 
Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" здійснювався 
моніторинг виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії 
розвитку Київської області на період до 2020 року (далі – План заходів) 
затверджений рішенням сесії Київської обласної ради від 23 червня 2015 року 
№ 960-49-VI. 

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

Основна мета Програми 1 "Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки" – це створення 
спроможності регіону залучати стратегічні інвестиції, створення та розвиток 
малого та середнього бізнесу, сприяння диверсифікації через розвиток 
внутрішнього туризму та підтримка менш економічно розвинених 
периферійних районів. Програма включає в себе 21 проектну ідею, загальна 
оціночна вартість яких становить 448,7 млн. гривень. 

Основна мета Програми 2 "Висока якість життя людини" – надання 
можливостей для людини адекватно відповідати на виклики регіонального, 
національного та глобального масштабу з метою забезпечення як власного 
добробуту, так і розвитку країни та регіону. Включає в себе 39 проектних ідей, 
орієнтовний фінансовий план складає 2503,8 млн. 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 20 проектних 
ідей, загальна оціночна вартість яких становить 792,6 млн. гривень. 

Протягом 2016 року продовжувалась реалізація 25 проектів на загальну 
суму 412,5 млн.грн., що на 21,8% більше, ніж у 2015 році (18 проектів на суму 
338,7 млн. гривень). Вказані кошти були спрямовані на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт закладів освіти, охорони здоров'я, 
спорту, культури, житлово-комунального господарства. На реалізацію проектів 
залучались кошти обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, державного 
фонду регіонального розвитку, а також інші позабюджетні фінансові ресурси, 
залучення яких не суперечить чинному законодавству. 
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Стан реалізації найважливіших проектів, передбачених Планом заходів, 
та оцінка їх результативності наведені нижче. 

 
1.1.1.2. Будівництво та відновлення інфраструктури (дороги) 
 
З метою забезпечення комплексного підходу щодо розвитку в області 

транспортної інфраструктури розроблено Програму будівництва, реконструкції 
та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки 
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 129-05-VII), 
якою у 2016 році передбачалося здійснити будівництво, реконструкцію, ремонт 
та проектування 96 об’єктів дорожнього господарства. 

Протягом 2016 року виконано дорожньо-будівельних та ремонтних робіт 
на 93 дорогах та вулицях населених пунктів області і при цьому укладено 
265,5 тис.кв.м дорожнього покриття, що на 19,0 тис.кв.м більше, ніж 
прогнозоване значення індикатора результативності виконання заходів 
(246,5 тис. кв. м). 

 
1.1.3.1. Будівництво свинокомплексу за європейськими стандартами 

(із замкнутим циклом) у ТОВ «Селекційний центр свинарства» 
 
ТОВ «Селекційний центр свинарства» реалізує у смт Терезине 

Білоцерківського району інвестиційний проект «Будівництво свинокомплексу 
за європейськими стандартами (із замкнутим циклом), який розрахований на 
утримання 1200 голів основних свиноматок. Загальна вартість проекту 
24,0 млн. гривень. 

Станом на 01.01.2017 освоєно 22,0 млн.грн. інвестицій. Працює 
повноцінно перша черга підприємства, де утримується 600 голів свиней. Рівень 
готовності об’єкту складає 78 відсотків. Будівництво вказаного об'єкту дасть 
можливість створити 25 робочих місць і дозволить впровадити унікальну 
технологію вирощування свиней. 

 
1.2.1.1. Проведення щорічного Інвестиційного форуму в Київській 

області 
 
У травні 2016 року було проведено форум "Інвестиційні можливості для 

регіонального розвитку Київщини" у м.Бровари за участю представників 
підприємств, малого та середнього бізнесу, представники Мінекономрозвитку 
України, ділових асоціацій, фінансових установ; науковці, представників 
міжнародних організацій, голів райдержадміністрацій, мерів міст (близько 
500 учасників). У рамках форуму було приділено значну увагу питанням 
інвестицій та інновацій в сфері агробізнесу, промисловості, туризму. 
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2.1.1.1. Створення циклу радіопередач на екологічні теми на 
Київській державній телерадіокомпанії 

 
З метою поліпшення інформування населення Київщини про стан 

довкілля на 2015-2017 роки заплановано проведення на Київській державній 
телерадіокомпанії не менше трьох радіопередач (по одній щороку) на 
екологічну тематику. Реалізація проекту здійснюється в рамках Програми 
«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) за рахунок коштів, передбачених на утримання 
Київської державної телерадіокомпанії. 

Протягом 2016 року проведено 2 радіопередачі на тему "Проблемні 
питання та шляхи вирішення у сфері поводження з побутовими відходами" та 
"Екологія Київщини". 

 
2.1.3.1. Розробка комплексу санітарного очищення населених пунктів 

Києво-Святошинського району Київської області 
 
З метою вирішення нагальних проблем санітарного очищення населених 

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

На даний час проводиться робота щодо визначення місць та територій 
Київської області для будівництва сміттєпереробних комплексів. 

 
2.1.4.1. Відродження річки Рось 
 
З метою покращення санітарно-екологічного стану р.Рось реалізується 

проект "Відродження річки Рось", в рамках якого здійснюються заходи з 
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, поліпшення 
технічного та екологічного стану річки Рось та її приток. 

Відповідно до Обласної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року (рішення Київської обласної ради від 17.09.2013 №663-34-VІ (зі 
змінами) протягом 2016 року в рамках цього проекту реалізовано 15 заходів із 
запланованих 16, на виконання яких з обласного бюджету та обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища виділено 8,3 млн. гривень. 
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Загалом протягом звітного періоду проведено роботи: 
- з реконструкції напірних каналізаційних колекторів в с.Хохітва і 

с.Поташня Богуславського району, технічного переоснащення третього блоку 
біологічної очистки стічної води та КНС №1 смт Рокитне; 

- із захисту від підтоплення у Богуславському, Миронівському, 
Тетіївському районах та м.Біла Церква, смт Володарка. 

Через обмежені обсяги фінансування не вдалося реалізувати проект щодо 
захисту від підтоплення агротехнічного коледжу в м.Тараща вартістю 300 тис. 
гривень. 

 
2.2.1.3. Будівництво загальноосвітніх шкіл в області 
 
В рамках Програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів 

інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки (рішення Київської 
обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VІІ) протягом 2016 року здійснено 
капітальний ремонт будівлі Тарасівського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитсадок" (с.Тарасівка Білоцерківського 
району) та Ставищенського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - педагогічний № 1 (смт Ставище Ставищенського району). 

Роботи з капітального ремонту та реконструкції 4 загальноосвітніх шкіл 
планується продовжити у 2017 році. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію на здійснення 
будівництва загальноосвітньої школи у с.Микуличі Бородянського району 
Київської області, будівництва ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 
у м.Вишневе Києво-Святошинського району та загальноосвітньої середньої 
школи № 12 у м.Фастів. 

 
2.2.1.4. Будівництво дошкільних навчальних закладів в області 
 
В області продовжується робота у напрямку щодо будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об`єктів освіти. В рамках Програми 
будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Київської 
області на 2016-2017 роки (рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 
№129-05-VІІ) протягом 2016 року було завершено будівництво дошкільно-
навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні "Таращанський" (м.Біла 
Церква), капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Сонечко" 
(м.Ржищів), "Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) "Данилко" 
Данилівської сільської ради" (с.Данилівка Васильківського району), 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Іскорка" 
(м.Боярка Києво-Святошинського району). 

За рахунок введення в дію нових дошкільних навчальних закладів 
протягом 2016 року додатково створено 3005 місць, що на 1735 місць більше у 
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порівнянні з 2015 роком та на 2005 місць більше, ніж прогнозоване значення 
індикатора результативності виконання заходів. 

 
2.2.4.2. Створення базових навчальних закладів як центрів освітніх 

округів 
 
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти проведено ряд 

заходів щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. У 
2016 році в області створено 23 опорних навчальних заклади (навчається 
6298 учнів), до складу яких входить 28 філій. Довозиться 1481 учень, з них 
1128 учнів – з філій опорних навчальних закладів. 

На підготовку опорних навчальних закладів до нового навчального року, 
оснащення предметних кабінетів, заміну меблів витрачено більше 
95,0 млн.грн., з них з державного бюджету – понад 47,0 млн.грн, обласного – 
понад 22,0 млн.грн, районних бюджетів – 25,0 млн. гривень. 

 
2.2.4.3. Організація роботи центрів надання адміністративних послуг 

у сучасних умовах 
 
З метою поліпшення якості надання адміністративних послуг юридичним 

і фізичним особам у 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів відкриті 
нові сучасні приміщення центрів надання адміністративних послуг у м.Буча та 
м.Ірпінь. Центри оснащені сучасною комп’ютерною технікою, працює 
електронна черга. 

Проведено капітальний ремонт приміщення (будівлі) з метою розміщення 
центру надання адміністративних послуг Броварської райдержадміністрації, на 
який у 2016 році виділено 4,3 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку – 3,9 млн.грн., районного бюджету – 
0,4 млн. гривень. 

За рахунок субвенції з державного бюджету виготовлено проектно-
кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі центру надання 
адміністративних послуг Славутицької міської ради. 

У приміщенні ЦНАП виконкому Васильківської міської ради були 
проведені ремонтні роботи та закуплені нові меблі за рахунок міського 
бюджету. 

За рахунок державного бюджету у приміщенні ЦНАП при Васильківській 
райдержадміністрації було встановлено систему електронної черги та 
оргтехніку. 

 

2.3.4.1. Будівництво об’єктів спортивного призначення в області 
 
Протягом 2016 року за рахунок різних джерел фінансування побудовано 

45 спортивних споруд, зокрема, стадіон (м.Ірпінь,), 15 спортивних майданчиків 
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з тренажерним обладнанням (Білоцерківський, Яготинський, Бориспільський, 
Броварський, Васильківський райони, міста Обухів, Бровари, Бориспіль, Буча, 
Біла Церква), 15 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям 
(Обухівський, Бориспільський, Васильківський райони, міста Ірпінь, 
Бориспіль), 3 футбольних поля (Таращанський, Бориспільський райони); 
2 спортивних зали та 1 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 
(Васильківський район, м.Бориспіль); 5 спортивних майданчики (м.Бориспіль) 
2 тенісні корти (м.Буча), 1 крита спортивна споруда зі штучним льодом 
(с.Ковалівка, Васильківського району) 

Крім цього, проведені масштабні реконструкції спортивних споруд в 
Яготинському, Обухівському, Тетіївському, Бородянському, Бориспільському, 
Переяслав-Хмельницькому, Броварському, районі, м.Обухів,Славутич, Ірпінь, 
Бровари, Бориспіль, Біла Церква на загальну суму понад 12,0 млн.грн з різних 
джерел фінансування. 

 
2.3.6.2. Будівництво закладів охорони здоров'я в області 
 
Протягом звітного періоду в рамках виконання Програми будівництва, 

реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Київської області на 
2016-2017 роки (рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VІІ) 
завершено капітальний ремонт території Бориспільської Центральної районної 
лікарні, будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини у м.Буча, 
будівлі "Сквирської центральної районної лікарні" (заміна вікон та дверей) у 
м.Сквира Сквирського району та поліклініки Центральної районної лікарні 
Тетіївської районної ради у м.Тетіїв. 

З метою поліпшення доступності первинної медико-санітарної допомоги 
для населення в області додатково організовано роботу 4 амбулаторій загальної 
практики-сімейної медицини у м.Ірпінь. 
 

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

 
Відповідно до заходів Програми забезпечення населення Київської 

області якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 24.03.2011 № 061-05-VI, та на 
виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16.05 2016 № 183 
"Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного 
призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 
року" протягом 2016 року комунальними підприємствами області виконано 
повний комплекс ремонтних і підготовчих робіт для забезпечення сталого 
функціонування об’єктів водопостачання та водовідведення, зокрема: 
відремонтовано 202,7 км водопровідних та 112,6 км каналізаційних мереж, 
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147 водопровідних та 304 каналізаційних насосних станцій, 29 водопровідних 
та 46 каналізаційних очисних споруд, 1185 артезіанських свердловин. 

 У 2016 році проведено будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт 61 об'єкту водопостачання та водовідведення (на рівні прогнозованого 
значення індикатора результативності виконання заходів), на яких освоєно 
кошти в сумі 12,1 млн.грн. за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел (на 
25,7% менше, ніж у 2015 році). Вказані кошти спрямовані на покращення 
забезпечення населення питною водою нормативної якості, подальший 
розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та 
надійності її функціонування, раціональне використання джерел питного 
водопостачання. 

Протягом 2016 року збудовано 0,6 км мереж водопостачання, проведено 
реконструкцію 10,6 км мереж водопостачання та 3,1 км мереж водовідведення у 
Білоцерківському, Богуславському, Броварському, Тетіївському районах, 
містах Васильків, Обухів, Фастів, придбано та встановлено 40 одиниць 
енергозберігаючого насосного обладнання на системах водопостачання та 
водовідведення, капітально відремонтовано 16 артезіанських свердловин у 
Бориспільському, Володарському, Макарівському, Миронівському, Переяслав-
Хмельницькому районах, містах Славутич, Переяслав-Хмельницький, 
збудовано 1 бювет питної води (с.Погреби Броварського району). 

 
2.4.2.1. Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної 

комунальної власності 
 
Протягом 2016 року відповідно до завдань Програми енергозбереження 

(підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, 
затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI, 
були реалізовані заходи, спрямовані на виконання робіт із скорочення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів шляхом модернізації енергоємного 
обладнання із застосуванням новітніх технологій, термосанації зовнішніх 
конструкцій бюджетних закладів. 

За рахунок усіх джерел фінансування проведено робіт на суму 
122,2 млн.грн., в тому числі: 

• за рахунок коштів обласного бюджету 67,3 млн.грн.; 
• за рахунок місцевих бюджетів 25,3 млн. грн.; 
• з інших джерел фінансування (власні кошти виконавця, інвестиції, 

гранти, залучені кредити та інші кошти) 29,6 млн. гривень. 
Враховуючи впроваджені заходи протягом 2016 року (в першу чергу це 

термомодернізація будівель та переведення котелень на спалювання 
альтернативних видах палива) досягнуто значного скорочення споживання 
природного газу, а отже і економії паливно-енергетичних ресурсів, в обсязі 
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31,2 тис.т.у.п. (прогнозоване значення індикатора результативності виконання 
заходів – 65,9 тис. т.у.п.). 

 
2.4.2.2. Виконання пріоритетних заходів з переведення газових 

котелень на альтернативні види палива по Київській області відповідно до 
Програми енергозбереження Київської області на 2015-2016 роки 
 

В рамках реалізації заходів Програми енергозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки забезпечено 
реалізацію наступних проектів:  

- встановлення на території котельні №2 смт Ставище модульної 
транспортабельної твердопаливної котельні ТМ-700, що забезпечить економію 
природного газу 420 т.у.п; 

- введення в дію котельні у м.Фастів потужністю 3 МВт, що працює на 
спалюванні вуглецю надвисокою температурою, який отримали шляхом 
утилізації відходів (наприклад, гумових автомобільних покришок). 

- модернізація газового котла ДКВР 20/13 потужністю 12 МВт на КП 
"Вишнівськтеплоенерго" для роботи на альтернативному виді палива (пелети). 

Для стимулювання населення – найбільшого споживача енергетичних 
ресурсів, до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у 
своїх оселях, протягом дії Програми, 3255 домогосподарствам Київщини з 
обласного бюджету було частково відшкодовано тіло кредиту, залученого ними 
на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за 
винятком природного газу) та іншого енергоефективного обладнання та 
матеріалів, на суму 8596,9 тис.грн., які перераховані двом державним банкам – 
Ощадбанк та Укргазбанк. 

Станом на 01.01.2017 в області працює на альтернативних видах палива 
333 котельні або 23,1% від їх загальної кількості. 

Відповідно до роз’яснень Держенергоефективності України щодо 
методики розрахунку показника "частка сумарної потужності котелень на 
альтернативних видах палива в регіоні у відсотках до загальної потужності 
котелень регіону", за даними райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 
вказаний показник у 2016 році склав 13,5% (відношення потужності 
361,15 Гкал/год котелень на альтернативних видах палива до загальної 
потужності котелень регіону - 2666,6 Гкал/годину). 

 
2.4.2.3. Економне освітлення об'єктів соціальної сфери 
 
В рамках реалізації регіональної Програми енергозбереження 

(підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки 
протягом 2016 року було профінансовано з обласного бюджету виконання робіт 
з реконструкції зовнішнього освітлення на загальну суму 3,5 млн.грн., що на 
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0,4 млн.грн. менше, ніж прогнозоване значення індикатора результативності 
виконання заходів (3,9 млн. гривень). 

За рахунок вказаних коштів виконано заміну 500 світлоточок та здійснено 
реконструкції мереж зовнішнього освітлення у с.Крюковщина Києво-
Святошинського району, с.Рогізна, с.Терешки і с.Буки Сквирського району, 
м.Васильків. 
 

2.4.2.5. Теплий дім 
 
Відповідно до завдань Програми енергозбереження Київської області на 

2015-2016 роки (рішення Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI) за 
рахунок місцевих бюджетів протягом 2016 року проведено роботи щодо санації 
будівель житлового фонду (ремонт покрівлі даху, утеплення міжпанельних 
швів, теплоізоляції технічних поверхів та підвалів) на загальну суму понад 
2,0 млн.грн., що дозволило зменшити споживання природного газу, теплової 
енергії, гарячої та холодної води населенням на 16,0% (на рівні прогнозованого 
значення індикатора результативності виконання заходів). 

Крім цього, проведено комплексну термомодернізацію об’єктів 
соціального призначення (в тому числі виконані роботи по встановленню 
металопластикових вікон, утепленню фасадів, заміні дахів тощо). 

 
2.5.1.2. Будівництво закладів культури та об’єктів культурної 

спадщини 
 
В рамках Програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів 

інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки (рішення Київської 
обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VІІ) протягом 2016 року продовжувалась 
робота у напрямку будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів 
культурної спадщини та закладів культури. 

За рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів у сумі 
3,2 млн.грн. проведено реконструкцію будівлі будинків культури у с.Скребиші 
Білоцерківського району та у с.Потіївка Білоцерківського району, капітальний 
ремонт Будинку культури у с.Волиця Фастівського району (як передбачалося 
Планом заходів). 

 
3.1.4.1. Створення і організація діяльності дієздатних 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із заготівлі і 
переробки м’яса 

 
Протягом 2016 року у Ставищенському районі здійснювали діяльність із 

заготівлі та переробки м'яса 2 сільських обслуговуючих кооператива: "Гарт" 
(с.Гостра Могила) та "Лідер" (с.Бесідка). 
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3.2.3.1. Розроблення схем планування територій 
 
З метою планування територій на регіональному рівні шляхом 

розроблення схем планування територій районів та окремих їх частин у 
2016 році розроблено Програму забезпечення Київської області містобудівною 
документацією на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням Київської 
обласної ради від 07.06.2016 № 130-05-VII, якою, зокрема, передбачено 
розробити схему планування території об’єднаної Калитянської селищної 
територіальної громади і організувати розроблення схем планування територій: 
Бориспільського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, Києво-
Святошинського, Обухівського районів та провести державну експертизу цієї 
містобудівної документації. 

Протягом 2016 року повністю розроблено схему планування територій 
об’єднаної Калитянської селищної територіальної громади за рахунок коштів 
обласного бюджету та адміністративних районів області за кошти місцевих 
бюджетів – Бориспільського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, 
Києво-Святошинського, Обухівського районів. 

Програма забезпечення містобудівною документацією Київської області 
на 2016-2020 роки розроблена департаментом та затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 07.06.2016 № 130-05-VII. 

Станом на 01.01.2017 основним видом містобудівної документації 
місцевого рівня (генеральними планами) забезпечено 88% загальної кількості 
населених пунктів області, в тому числі у 2016 році розроблено 48 нових 
генеральних планів, які знаходяться в стадії доопрацювання та затвердження. 
 

3.2.4.2. Масове житлове будівництво (доступне житло) 
 
У звітному періоді на реалізацію заходів Програми будівництва 

(придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 21.10.2010 №843-35-V) та Київської обласної 
програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки (затверджена 
рішенням Київської обласної ради від 16.05.2013 №593-32-VІ) надано 
6 кредитів на придбання житла (згідно з Планом заходів – 6 кредитів) та 
використано майже 2,4 млн.грн. з загального фонду обласного бюджету та 
0,5 млн.грн. зі спеціального фонду. 

 
3.2.5.1. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів 
 
Відповідно до районних і місцевих програм, органами місцевого 

самоврядування приймаються рішення про розробку генеральних планів 
населених пунктів. За зверненнями сільських, селищних і міських рад до 
Київської облдержадміністрації, департаментом містобудування та архітектури 
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готуються державні інтереси для їх врахування під час розробки генеральних 
планів та організовується розгляд проектів містобудівної документації на 
засіданнях архітектурно-містобудівної ради при департаменті. За звітний період 
розроблено 48 нових генеральних планів. На засіданнях архітектурно-
містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури 
затверджено матеріали генеральних планів 34 населених пунктів (прогнозоване 
значення індикатора результативності виконання заходів – 25 проектів). 

Генеральні плани населених пунктів розробляються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів відповідно до рішень органів місцевого самоврядування або 
джерел, не заборонених законом. 

Основними проблемами у виконанні протягом 2016 року Плану заходів з 
реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 
2020 року, є наступні: 

1. Обмежені інвестиційні можливості бюджетів усіх рівнів, погіршення 
фінансових можливостей підприємств, приватних вітчизняних та іноземних 
інвесторів значно уповільнюють реалізацію проектів, спрямованих на 
розв’язання актуальних проблем Київщини. 

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

3. Відсутність затвердженої в установленому порядку проектно-
кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт об’єктів соціально-гуманітарної сфери та житлово-комунального 
господарства негативно впливає на терміни реалізації окремих інвестиційних 
проектів. 
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1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

- 1.1.1.1) Впровадження транспортно-
логістичних кластерів у транспортну 
систему

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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)

1.1.1.2) Будівництво та відновлення 
інфраструктури (дороги).

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцеві бюджети 
, кошти ДФРР, 
млн.грн. 

145,4 145,4 106,9 94,2 252,3 238,1 Влаштування 
асфальто-
бетонного та 
білощебеневого 
покриття

тис.кв.м 246,5 265,5 19 Виконання окремих заходів 
проекту продовжується

 Відбувається 
підготовка або 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

- 1.1.2.1) Створення інноваційного 
технологічного парку «Славутич»

м.Славутич 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Проект у стадії розроблення Пошук приміщення 
для розміщення 
технологічного парку

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Білоцерківський р-
н,                       смт 
Терезине

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Власні кошти, 
млн.грн.

24,0 10,0 4,0 12,0 22,0 22,0 Поголів'я свиней голів 1200 600 -600 Стан виконання проекту - 
78%

-

Сума вибраних 
коштів з початку 
реалізації проектів

Стан виконання плану 
заходів (з порівняльною 
оцінкою фактично 
виконаного і 
запланованого)

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

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів

Проблемні питання, 
їх вплив на виконання 
плану заходів (з 

поясненням причини 
їх виникнення та 
зазначенням 

механізму вирішення)

Строк реалізації 
проекту

Джерела 
фінансування у 
звітному періоді

Додаток 2

Номер та 
наймену-вання 
цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 
регіонального розвитку,   
що реалізується  в 
рамках плану заходів

Назва проектів регіонального 
розвитку, що включені до програми 

регіонального розвитку

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 
регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках                                                                                                                                                                                                        
Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року за 2016 рік

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді

Сума вибраних 
коштів у звітному 

періоді



1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

- 1.1.4.1) Покращення благоустрою та 
соціально-економічного середовища 
на території міста Ірпінь і селищ 
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 
шляхом використання ТПВ для 
генерації газу

м.Ірпінь, смт 
Ворзель, Гостомель, 
Коцюбинське

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

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

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

- 1.1.4.2) Вирощування енергетичної 
верби та виробництво паливних 
брикетів

Іванківський та 
Поліський райони

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

- - - - - - - Загальна площа 
насаджень 
енегретичної верби

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

Відсутність вільних 
земель запасу.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Іванківський та 
Поліський райони

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

1.2. Зростання 
конкуренто-
спроможності 
економіки 
периферійних 
районів

- 1.2.1.1) Проведення щорічного 
Інвестиційного форуму в Київській 
області

м.Бровари 2016 рік 2016 рік Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
приватний бізнес 
(спонсорські 
кошти), млн.грн.

- - - - - - Кількість заходів од. 1 1 0 У травні 2016 року 
проведено форум у 
м.Бровари

-

1.2. Зростання 
конкуренто-
спроможності 
економіки 
периферійних 
районів

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

Переяслав-
Хмельницький 
район

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-



1.2. Зростання 
конкуренто-
спроможності 
економіки 
периферійних 
районів

- 1.2.3.1) Створення бізнес-інкубатору Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

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

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

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

- 1.3.2.1) Сучасне брендування міста 
Славутича

м.Славутич 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

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

- 1.3.3.1) Підтримка 
експортоорієнтованого виробництва 
продукції АПК

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

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

- 1.3.3.2) Створення Центру розвитку 
експортного потенціалу Київської 
області

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Проект в стадії розроблення Формується база 
даних 
експортоорієнтованих 
підприємств та 
потенційних 
експортерів

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Проект в стадії розроблення Формується база 
даних суб'єктів 
туристичного ринку

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Проект в стадії розроблення Відсутність вільних 
земельних ділянок 
для розміщення 
площадок для 
відстою вантажного 
транспорту 1.4. Розвиток 

туристичного 
потенціалу

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

Тетіївський район 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Протягом 2016 року 
здійснювались 
пошуки можливостей 
для фінансування 
розробки проектно-
кошторисної та 
дозвільної 
документації даного 
проекту в зв’язку з 
великою вартістю 
проектувальних 
робіт, які оцінені 
попереднім 
кошторисом на суму 



1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

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

м.Біла Церква 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутність коштів 
для розроблення 
проектно-
кошторисної 
документації для 
відновлення пам’ятки 
садово-паркового 
мистецтва України 
"Олександрія"

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

- 1.4.3.1) Розробка та просування 
туристичного бренду Київщини.

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Кошти ДФРР, 
тис.грн.

- - - - - - - - - - - Проект подано Мінрегіону 
України для фінансування 
за рахунок коштів ДФРР

Кошти за рахунок 
ДФРР не виділялись

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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

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

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

- - - - - - - Кількість заходів од. 1 2 1 У 2016 році проведено 2 
радіопередачі на тему 
«Проблемні питання та 
шляхи вирішення у сфері 
поводження з побутовими 
відходами» та «Екологія 
Київщини».

-

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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

2.1.2.1) Очищення області від 
непридатних та заборонених до 
використання пестицидів 

Київська область 2015 рік - Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

- - - - - - Знешкоджено 
пестицидів 

тонн 292,4 0 -292,4 Не виконано Підприємства і 
організації, які мають 
ліцензії на 
відповідний вид 
робіт, не приймають 
участь у відкритих 
торгах, чим 
унеможливлюють 
виконання заходу.

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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

2.1.2.2) Реконструкція очисних 
споруд обраних міст Київської 
області 

Макарівський, 
Бородянський та 
Іванківський райони

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутній проект з 
реконструкції 
очисних споруд смт 
Макарів

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

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

Києво-
Святошинський 
район

2015-2016 
роки

2015-2016 
роки

Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
млн.грн.

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

од. 33 33 0 Виконано -

2.1. Збереження 
навколиш-нього 
природного 
середовища

Обласна цільова 
програма розвитку 
водного господарства та 
екологічного 
оздоровлення басейну 
річки Дніпро на період 
до 2021 року (Рішення 
Київської обласної ради 
від 17.09.2013 №663-34-
VІ)

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

40,0 15,0 8,8 8,3 30,0 26,8 Кількість заходів од. 16 15 -1 Виконано 94% від 
запланованого

-

Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини



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

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

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

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

- - 0,5 - 1,2 - Об'єм навчального 
контенту (кількість 
предметів)

од. 15 17 2 Виконано згідно з планом Унормування питань 
організації 
дистанційного 
навчання на 
державному рівні

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

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

2.2.1.2) Освіта впродовж життя Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

- - 0,3 - 0,8 - Особи, які 
отримали 
додаткові освітні 
послуги

особи 200 270 70 Виконано згідно з планом Недостатня 
зацікавленість батьків 
в отриманні таких 
послуг

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

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

2.2.1.3) Будівництво загальноосвітніх 
шкіл в області

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Фонд 
регіонального 
розвитку, місцеві 
бюджети, 
млн.грн. 

161,6 134,6 47,8 47,8 74,8 72 Проведення 
будівництва, 
реконструкції та 
капітального 
ремонту  
загальноосвітніх 
закладів

од. 11 11 0 Виконання окремих заходів 
проекту продовжується. На 
7 об’єктах роботи будуть 
продовжені у 2017 році.

Відбувається 
підготовка або 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації

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

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

2.2.1.4) Будівництво дошкільних 
навчальних закладів в області

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцеві бюджети 
, кошти ДФРР, 
млн.грн. 

99,1 68,5 29,5 29,5 60,1 59,6 Кількість 
створених нових 
місць у дошкільних 
навчальних 
закладах області

од. 1000 3005 2005 Виконання окремих заходів 
проекту продовжується. 
Заходи виконуються згідно 
з планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.
На 5 об’єктах роботи 
будуть продовжені у 2017 
році

Відбувається 
підготовка або 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації

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

- 2.2.2.1) Розвиток лідерських та 
підприємницьких якостей

Переяслав-
Хмельницький, 
Іванківський та 
Поліський райони

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

- - - - - - - Розроблення 
Дорожньої карти

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

-



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

- 2.2.3.1) Створення інтерактивного 
веб-порталу інформаційної 
підтримки населення 

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

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

- 2.2.4.1) Київщині – європейську 
якість медицини

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

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

- 2.2.4.2) Створення базових 
навчальних закладів як центрів 
освітніх округів 

Київська область 2015-2017 
роки

2016 рік Державний, 
обласний та інші 
місцеві бюджети, 
млн.грн.

95 95 95 95 95 95 Кількість 
створених опорних 
навчальних 
закладів

од. 23 23 0 У 2016 році в області 
створено 23 опорних 
навчальних заклади 
(навчається 6298 учнів), до 
складу яких входить 28 
філій. На підготовку 
опорних навчальних 
закладів до нового 
навчального року, 
оснащення предметних 
кабінетів, заміну меблів 
витрачено більше 95,0 
млн.грн.

-

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

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

Київська область 2015-2017 
роки

2016 рік Фонд 
регіонального 
розвитку, місцеві 
бюджети, інші 
джерела, млн.грн. 

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

од. 3 3 0 Для розроблення проектно-
кошторисної документації 
на капітальний ремонт 
приміщення (будівлі) з 
метою розміщення центру 
надання адміністративних 
послуг Броварської 
райдержадміністрації у 
2016 році виділено 
4,3 млн.грн.

-

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

- 2.2.4.4) Розробка обласної програми 
протидії корупції до 2017 року

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Проект обласної програми 
протидії корупції до 2017 
року не розроблено.

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-



2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

м.Переяслав-
Хмельницький 

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Протягом 2015-2016 року 
передбачалося виділити з 
ДФРР кошти в сумі 1500,0 
тис. грн. для проведення І 
етапу реконструкції 
приміщення, однак ці 
кошти не були виділені

Відсутність 
фінансування 
вказаних заходів, 
впливає на 
виникнення 
черговості серед 
психічно хворих 
жінок на влаштування 
їх до будинків-
інтернатів та 
завантаженість на 
інші установи 
інтернатного типу. 
Для вирішення 
зазначеного питання 
необхідно виділити 2.3. Забезпечен-

ня здорового 
способу життя 
людини

- 2.3.4.1) Будівництво мережі 
спортивних майданчиків для 
екстремальних видів спорту

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

2.3.4.1) Будівництво об’єктів 
спортивного призначення в області

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

97,5 64 97,5 64 136,9 105 Проведення 
будівництва, 
реконструкції та 
капітального 
ремонту  
спортивних 
об'єктів

од. 40 45 5 Протягом 2016 року за 
рахунок різних джерел 
фінансування побудовано 
45 спортивних споруд. 
Крім цього, проведені 
масштабні реконструкції 
спортивних споруд на 
загальну суму понад 12,0 
млн.грн з різних джерел 
фінансування.

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

Таращанський      
район

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Протягом 2016 року 
передбачалося виділити з 
ДФРР та обласного 
бюджету кошти в сумі 
1000,0 тис. грн. для 
проведення першого І етапу 
реконструкції приміщення, 
однак ці кошти не були 
виділені

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

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

2.3.5.2) Реалізація пілотного проекту 
з інклюзивного навчання

Київська область 2016-2017 
роки

2016-2017 
роки

Обласний 
бюджет, місцеві 
бюджети, 
млн.грн.

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Кількість 
навчальних 
закладів з 
інклюзивним 
навчанням 

од. 113 157 44



2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

- 2.3.5.3) Створення реабілітаційного 
центру для учасників АТО

смт Ворзель 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Протягом 2015-2016 року 
передбачалося виділити з 
ДФРР, державного 
бюджету та обласного 
бюджету кошти в сумі 
500,0 тис. грн. для 
проведення першого І етапу 
реконструкції приміщення, 
однак ці кошти не були 
виділені

Відсутність 
фінансування 
вказаних заходів, 
впливає на низькій 
рівень соціального 
захисту та підтримку 
учасників АТО, крім 
того в області не 
функціонує  жодної 
установи чи закладу 
для таких осіб. Для 
вирішення 
зазначеного питання 
необхідно виділити 
кошти, що 
передбачені заходами2.3. Забезпечен-

ня здорового 
способу життя 
людини

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

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

2.3.6.2) Будівництво закладів 
охорони здоров'я в області

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

16,6 16,6 4,3 4,3 20,5 20,5 Проведення 
будівництва, 
реконструкції та 
капітального 
ремонту   закладів 
охорони здоров'я

од. 13 13 0 Виконання окремих заходів 
проекту продовжується

Відбувається 
підготовка або 
коригування 
проектно-
кошторисної 
документації

2.3. Забезпечен-
ня здорового 
способу життя 
людини

- 2.3.7.1) Модернізація системи 
соціальної підтримки населення

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

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

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Державий 
бюджет, місцеві 
бюджети,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
інші джерела, 
млн.грн.

14,7 12 14,7 12 20,7 28 Проведення 
будівництва, 
реконструкції та 
капітального 
ремонту   об'єктів 
водопостачання та 
водовідведення

од. 61 61 0 - Заходи з ремонту, 
реконструкції 
водопровідно-
каналізаційних 
мереж, заміна 
застарілого насосного 
обладнання 
продовжуються 
протягом року в 
межах затверджених 
на відповідний період 
видатків місцевих 
бюджетів та коштів 
підприємств.



2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

2.4.2.1) Термомодернізація закладів 
бюджетної сфери обласної 
комунальної власності

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Кошти обласного 
бюджету, 
місцевих 
бюджетів, інші 
джерела, млн.грн.

153,8 122,2 153,8 122,2 286,2 240 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

тис. т.у.п. 65,9 31,2 -34,7 - Заходи з  утеплення 
зовнішніх 
конструкцій, ремонт 
покрівлі, часткова 
заміна вікон, 
утеплення теплових 
мереж, підвалу та 
горища, вентиляція, 
встановлення 
твердопаливних 
котлів 
продовжувались 
протягом 2016 року в 
межах затверджених 
на відповідний період 
видатків місцевих 
бюджетів та коштів 
підприємств. 2.4. 

Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

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

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

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

тис. грн. 
(/т.у.п.)

  41,6                                  
420,0

  41,6                                  
420,0

0 Встановлено твердопаливну 
котельню ТМ-700

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

2.4.2.3) Економне освітлення об'єктів 
соціальної сфери.

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Кошти обласного 
бюджету, 
млн.грн.

11 11 3,9 3,5 3,9 3,5 Виконання робіт з 
реконструкції 
зовнішнього 
освітлення

млн.грн. 3,9 3,5 -0,4 Виконання окремих заходів 
проекту продовжується. 
Заходи виконуються згідно 
з планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

2.4.2.5) Теплий дім Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Кошти обласного 
бюджету, 
млн.грн.

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Зниження обсягів 
споживання газу

% 16 16 Зменшення споживання 
природного газу, теплової 
енергії, гарячої та холодної 
води населенням

-

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комуналь-ними 
послугами

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-



2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

- 2.5.1.1) Будівництво культурно-
розважального центру «Букарня»

смт Баришівка   2015-
2017 роки

- - - - - - - - - - - - - Не виконано Відсутність технічної 
документації,
комплексної 
будівельної 
державної експертизи

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

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

2.5.1.2) Будівництво закладів 
культури та об’єктів культурної 
спадщини

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцевий бюджет 
,  Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

14,5 14,5 3,2 3,2 3,2 3,2 Проведення 
будівництва, 
реконструкції та 
капітального 
ремонту   об'єктів 
культури

од. 3 3 0 Виконання окремих заходів 
проекту продовжується. 
Заходи виконуються згідно 
з планом використання 
коштів в межах 
кошторисних призначень.

-

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

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)

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

Бориспільський 
район

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Реалізація проекту не 
розпочата

Проект подано 
Мінрегіону України 
для фінансування за 
рахунок коштів 
ДФРР, але кошти не 
були виділені

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

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

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

-

2.5 Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання 
населення

- 2.5.4.1) Організація проведення 
фестивалю «Шевченко-фест»

Київська область, 
сусідні регіони 
України

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд конкурсної комісії 
для залучення 
фінансування за рахунок 
коштів ДФРР або 
відповідної обласної 
(державної) цільової 
програми

Відсутність 
належного 
фінансування

Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій



3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення

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

Ставищенський 
район

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Власні кошти 
членів 
кооперативу, 
млн.грн.

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Кількість 
кооперативів

од. 2 2 0 Протягом 2016 року у 
Ставищенському районі 
здійснювали діяльність із 
заготівлі та переробки м'яса 
2 сільських обслуговуючих 
кооператива: "Гарт" 
(с.Гостра Могила) та 
"Лідер" (с.Бесідка).

Відсутність ініціатив 
щодо створення 
нових обслуговуючих 
кооперативів

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Надіслано листи 
потенційним 
співзасновникам, створена 
робоча група з вирішення 
організаційних питань 
заснування АРР, проект 
положення знаходиться на 
розгляді управління з 
правової роботи 
виконавчого апарату 
Київської обласної ради.

Направлені 
пропозиції 
Мінрегіону України 
щодо вирішення 
проблемних питань 
створення АРР.

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

- 3.2.1.2) Участь громади 
Білоцерківського району у 
забезпеченні якості освіти

Білоцерківський 
район

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-



3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

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

3.2.3.1) Розроблення схем 
планування територій

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

2016 рік 2016 рік Обласний 
бюджет, млн.грн.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  Затвердження 
Перспективної 
планувальної 
схеми розміщення 
підприємств та 
основних 
напрямків 
людської 
життєдіяльності на 
територіях 
Київської області

проект схеми 7 1 -6 1 проект розроблено і 
підготовлено для 
затвердження, 4 - в 
розробці

Невирішення питань 
щодо затвердження 
районних програм по 
Бориспільському та 
Вишгородському 
районах 
унеможливлює 
розробку Схем. 

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

- 3.2.3.2) Модернізація освітлення 
(впровадження світлодіодних 
технологій)

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

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

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

- 3.2.4.1) Будівництво соціального 
житла для переселенців із зони АТО

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

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

3.2.4.2) Масове житлове будівництво 
(доступне житло)

Київська область 2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

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

3 3 3 3 3,3 3,3 Родини, 
забезпечені 
житлом

кількість 
родин

6 6 0 Станом на 01.01.2017 
Іпотечним центром в 
м.Києві та Київській 
області Державної 
спеціалізованої установи 
"Державий фонд сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву" надано 6 
кредитів на придбання 
житла.

Виконання заходів 
проекту відбувається 
в межах доведених 
обсягів фінансування

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

- 3.2.4.3) Доступне житло Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-



3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіаль-них 
громад

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

3.2.5.1) Забезпечення розробки 
генеральних планів населених 
пунктів

Київська область 2016 рік постійно Місцеві  бюджети 
або кошти не 
заборонені 
законом

- - - - - - Затвердження 
містобудівної 
документації низки 
населених пунктів 
області

проект ген. 
плану 

населеного 
пункту

25 34 9 48 проектів розроблено, 34 
затверджено

-

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

- 3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в 
смт Іванків Київської області 

Іванківський та 
Поліський райони

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - Не виконано Відсутня експертиза 
по проекту 

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

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

Київська область 2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

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

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

Миронівський 
район

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-

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

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

Поліський, 
Іванківський райони

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-



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

- 3.3.4.1) Збереження культурної 
спадщини Полісся

Поліський, 
Іванківський райони

2015-2017 
роки

- - - - - - - - - - - - - З метою реалізації 
проектної ідеї проект не 
розроблено та не подано на 
розгляд для фінансування 
за рахунок відповідної 
обласної (державної) 
цільової програми

-


