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Стратегічна 
ціль 1: 
"Стійке 
економічне 
зростання на 
основі 
інноваційного 
розвитку"

Програма 1: 
"Стійке 
економічне 
зростання на 
основі 
інноваційного 
розвитку"

1.1.1.2) Будівництво та відновлення 
інфраструктури (дороги).

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

2015-2017 
роки

2015-2017 
роки

Місцевий 
бюджет , Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

145,4 145,4 145,4 143,9 145,4 143,9 Влаштування 
асфальто-
бетонного та 
білощебеневого 
покриття

кв.м 3E+05 3E+05 21088 Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується

 Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної 
документації

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

Білоцерківський  р-
н смт Терезине

2015 р. 2016 р. Власні кошти, 
млн.дол.США

2 1 1 1 2 1,6 Поголів'я свиней голів 1200 0 -1200 Стан виконання проекту - 
80%

1.4.3.1) Розробка та просування туристичного 
бренду Київщини.

Київська область 2016-2017 
роки

Проект подано мінрегіону 
України для фінансування 
за рахунок коштів ДФРР

Кошти за рахунок ДФРР 
не виділялись

Стратегічна 
ціль 2: 
"Висока 
якість життя 
людини"

Програма 2: 
"Висока 
якість життя 
людини"

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. 3 1 2 Виконано (100%  від  
плану на 2015 рік) 

-

2.1.2.1) Очищення області від непридатних та 
заборонених до використання пестицидів 

Київська область 2015 р. - Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

0 0 0 0 0 0 Знешкоджено 
пестицидів 

тонн 326,2 0 -326,2 Не виконано Підприємства і 
організації, які мають 
ліцензії на відповідний 
вид робіт, не приймають 
участь у відкритих торгах, 
чим унеможливлюють 
виконання заходу.

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

2015 р. 2015 р. Обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
тис.грн.

1 1 995 995 995 995 Розробка схем 
санітарного 
очищення міст і 
селищ Київської 
області

од. 33 33 0 Виконано -

Номер та 
найменування 

цілі 
регіональної 
стратегії

Назва 
програми 

регіонального 
розвитку, що 
реалізується в 
рамках плану 
заходів

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді

Сума вибраних 
коштів у 
звітному 
періоді

Сума вибраних 
коштів з 
початку 
реалізації 
проектів

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів

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

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання плану 
заходів (з поясненням 

причини їх виникнення та 
зазначенням механізму 

вирішення)

Назва проектів регіонального розвитку, що 
включені до програми регіонального розвитку

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 
регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела 
фінансування у 
звітному періоді

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



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

2015-2017 
рр.

2015 р. Обласний 
бюджет та 
обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
тис.грн.

20517,4 20517,4 20517 18536 20517 18536 Кількість заходів Од. 25 25 0 Виконано -

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

Місцевий 
бюджет , Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

27 27 267 24,2 27 24,2 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 16 16 - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної 
документації

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

Місцевий 
бюджет , Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

30,6 30,6 30,6 30,1 30,6 30,1 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 8 8 - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної 
документації

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

м.Переяслав-
Хмельницький 

січень 2015-
грудень 
2016

2015 р. ДФРР, тис.грн. - - 1500 - 1500 - Профінансовано тис. грн. 1500 0 -1500 Протягом 2015 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 
кошти, що передбачені 
заходами

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

Таращанський 
район

2015-2016 
рр.

2015 р. Кошти ДФРР, 
обласний 
бюджет, тис.грн.

- - 1000 - 1000 - профінансовано тис. грн. 1000 0 -1000 Протягом 2015 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 
заходами. 



2.3.5.3) Створення реабілітаційного центру 
для учасників АТО

смт Ворзель 2015-2017 
рр.

2015 р. Кошти ДФРР, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, тис.грн.

- - 500 - 500 - профінансовано тис. грн. 500 0 -500 Протягом 2015 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 
заходами

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 
рр.

2015-2017 
рр.

Місцевий 
бюджет , Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

17,7 17,7 17,7 17,5 17,7 17,5 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 4 4 - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної 
документації

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

Київська область 2015 р. 2015 р. Місцеві 
бюджети, 
Обласний 
ФОНПС, Інші 
джерела, млн.грн.

22 2 11,6        
31,6        
12,0  

6,1      
30,4        
10,1

11,6        
31,6        
12,0  

6,1      
30,4        
10,1

Здійснювалась заміна 
технічно застарілого 
насосного обладнання, 
капітальний ремонт і 
реконструкція 
водопровідно-
каналізаційних мереж у 
Богуславському, 
Бориспільському, 
Іванківському, 
Миронівському, 
Макарівському, 
Тетіївському, 
Рокитнянському районах, 
містах Васильків та Ірпінь. 
Також, введено в 
експлуатацію нові 
глибоководні 
артсвердловини у містах 
Бровари та Ірпінь, 
проведено інші роботи. У 
м. Бровари придбано 
сучасне устаткування та 
обладнання для хіміко-
бактеріологічної 
лабораторії по контролю 
якості питної води цеху 
водопровідних очисних 
споруд.

2.4.2.1) Термомодернізація закладів 
бюджетної сфери обласної комунальної 
власності (КЗ КОР „Київський обласний центр 
крові”)

м.Біла Церква 2015 р. 2015 р. Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

3 3 3,9 3,8 3,9 3,8 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

т.у.п. 440 0 утеплення зовнішніх 
конструкцій, ремонт 
покрівлі, часткова заміна 
вікон, утеплення теплових 
мереж, підвалу та горища, 
вентиляція, встановлення 
твердопаливних котлів



2.4.2.1) Термомодернізація закладів 
бюджетної сфери обласної комунальної 
власності (КЗ КОР „Київська обласна дитяча 
лікарня”)

м.Боярка 2015 р. 2015 р. Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

3 3 4,6 4,2 4,6 4,2 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

т.у.п. 145 0 Утеплення зовнішніх 
конструкцій, частковий 
ремонт покрівлі,  
утеплення горищ, 
вентиляція, заміна вікон та 
дверей

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 р. 2015 р. Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

3 3 1,2 11,5 1,2 11,5 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

тис. грн. 
(/т.у.п.)

  41,6                                  
420,0

0 Встановлення 
твердопаливної котельні 
ТМ-700

2.4.2.5) Теплий дім Київська область 2015 р. 2015 р. Кошти 
обласного 
бюджету, 
млн.грн.

2 2 4,6 4,6 4,6 4,6 Скорочення 
споживання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів

т.у.п. Зменшення споживання 
природного газу, теплової 
енергії, гарячої та 
холодної води населенням

2.5.1.1) Будівництво культурно-
розважального центру «Букарня»

смт Баришівка березень 
 2015-2017 
рр.

ДФРР, обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
публічно-
приватне 
партнерство, 
тис.грн.

0 0 320 0 320 0 Кількість 
відвідувачів, 
кількість 
проведених 
тематичне заходів

тис.осіб      
штук

10,0                  
100

0                       
0

Не виконано будівництво 
центру, який включатиме: 
кав’ярню, книгарню 
електронну  бібліотеку, зал 
для відпочинку

Відсутність технічної 
документації,
комплексної будівельної 
державної експертизи, 
відсутність фінансування

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 
рр.

2015-2017 
рр.

Місцевий 
бюджет , Фонд 
регіонального 
розвитку, 
млн.грн. 

8,8 8,8 8,8 8,1 8,8 8,1 Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції

од. 7 7 - Виконання окремих 
заходів проекту 
продовжується

Відбувається підготовка 
або коригування проектно-
кошторисної 
документації

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

Бориспільський 
район

2015-2017 
рр.

ДФРР, обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
міжнародні 
інвестори, 
приватний бізнес 
(спонсорські 
кошти), тис.грн.

0 0 214 17 214 17 Кількість учнів 
шкіл естетичного 
виховання,                
Кількість глядачів 
концертів 
Народної 
академічної 
хорової капели ім. 
П.Чубинського і 
Київського 
обласного 
симфонічного 
оркестру 
"Академія"

тис.осіб        
осіб          

17,8                
1800

17,7    
2000             

0,1      
200

Здійснено у попередні 
роки: проектна будівельна 
документація (69,9 тис. 
грн.) – завершено;робоча 
будівельна документація 
(267,2 тис. грн.) – 
завершено; Комплексна 
будівельна державна 
експертиза (10,4 тис. грн.) 
– отримано позитивний 
висновок. Державна 
експертиза щодо розгляду 
кошторисної частини 
проектної документації за 
робочим проектом від 
28.07.2015 (17,0 тис. грн.). 
Не розпочато будівництво 
школи.

Вся технічна 
документація оформлена. 
Кошти на будівництво не 
виділялися.

2.5.4.1) Організація проведення фестивалю 
«Шевченко-фест»

Київська області, 
сусідні регіони 
України

2015-2017 
рр.

Відсутні, 
тис.грн.

0 0 400 0 400 0 Кількість 
учасників

тис.чол. 5 0 - Не виконано Відсутність належного 
фінансування



Стратегічна 
ціль 3: 
"Збереження 
та розвиток 
територій"

Програми 3 
"Збереження 
та розвиток 
територій"

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

Ставищенський 
район

Власні кошти 
членів 
кооперативу, 
млн.грн.

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

од. 2 2 - Відсутність ініціатив 
щодо створення нових 
обслуговуючих 
кооперативів

3.2.3.1) Розроблення схем планування 
територій

Білоцерківський,Бо
гуславський, 
Бородянський, 
Кагарлицький,  
Миронівський, 
Сквирський, 
Переяслав-
Хмельницький та 
Фастівський райони

2015 р. 2015 р. Районний і 
обласний 
бюджет, тис.грн.

обласний  
бюджет: 
980,2

обласний  
бюджет: 
980,2

980,2 980,2 980,2 980,2  Затвердження 
Перспективної 
планувальної 
схеми розміщення 
підприємств та 
основних 
напрямків 
людської 
життєдіяльності на 
територіях 
Київської області

проект 
схеми

5 5 0 Виконано

3.2.4.2) Масове житлове будівництво 
(доступне житло)

Київська область 2015-2017 
рр.

2015-2017 
рр.

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

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Родини, 
забезпечені 
житлом

кількість 
родин

4 4 - Виконання заходів 
проекту відбувається в 
межах доведених обсягів 
фінансування

3.2.5.1) Забезпечення розробки генеральних 
планів населених пунктів

Київська область 2015 р. 
згідно 
договірних 
зобов'язань 

2015 р. Місцевий  
бюджет, або 
кошти не 
заборонені 
законом

Затвердження 
містобудівної 
документації 
низки населених 
пунктів області

проект ген. 
плану 
населеного 
пункту

25 26 0,04 Виконано

3.3.1.1) Будівництво полігону ТПВ в смт 
Іванків Київської області 

Іванківський та 
Поліський райони

2015-2017 
рр.

2016-2017 
рр.

- 0 0 0 0 0 0 Впровадження 
заходу   

% 100 0 Відсутня експертиза по 
Проекту 

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі І.В.Самойлов


