
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 2019 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 технічних завдання, 
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 технічних 
завдання, орієнтовний фінансовий план складає 3037267,2 тис. гривень. 

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

У цілому План заходів передбачає у 2018-2020 роках реалізацію 
77 технічних завдань на розробку проєктів регіонального розвитку на 
загальну суму понад 6387769,5 тис. грн, із них у 2019 році – 4 проєкти на 
суму 157989,8 тис. грн, а саме: 

- відповідно до технічного завдання «1.1.4.1) Розробка техніко-
економічного обґрунтування розташування територій для створення 
підприємств з використання відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива» завершено будівництво та введено в 
експлуатацію комплекс з переробки органічних відходів і силосу в біогаз для 
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виробництва електричної та теплової енергії ТОВ «ГОПАК» у с. Гор-
Пустоварівка Володарського району (виконано всі будівельно–монтажні 
роботи, завод працює на 50% потужності, проблемним питанням є отримання 
дозволу на генерацію в єдину електромережу); 

- відповідно до технічного завдання «1.1.4.2) Створення споживчих 
енергетичних кооперативів» у м. Славутич реалізовано пілотний проєкт щодо 
створення споживчого енергетичного кооперативу «Сонячне місто», який 
спрямований на побудову сонячної електростанції для отримання прибутку 
за зеленим тарифом надавачів послуг; 

- відповідно до технічного завдання «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» проведено реорганізацію 40 закладів охорони здоров’я, 
що надають вторинну медичну допомогу, шляхом створення на їх базі 
комунальних некомерційних підприємств, закладів охорони здоров'я 
вторинного рівня; 

- відповідно до технічного завдання «2.3.5.1) Проведення щорічного 
обласного фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Повір у 
себе» проведено освітньо-реабілітаційний обласний фестиваль у с. Карапиші 
Миронівського району за участю 146 дітей з особливими потребами від 7 до 
17 років з усіх регіонів Київщини – лауреатів районних та міських 
фестивалів, які мають досягнення у творчості. 

Стан реалізації найважливіших проєктів регіонального розвитку, 
спрямованих на реалізацію технічних завдань, передбачених Планом заходів, 
та оцінка їх результативності наведені нижче.  

 
1.1.1.3. Будівництво та відновлення транспортної інфраструктури 

  
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.05.2019 № 269 

затверджено Перелік будівництва, реконструкції, капітального та поточного 
середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування Київської 
області за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, до якого 
включено 18 об’єктів з ремонту автомобільних доріг загального користування 
державного значення на суму 194228,5 тис. грн (протяжність доріг - 25,40 км) та  
10 об’єктів ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 114000,0 тис. 
грн (протяжність доріг 82,28 км). 

Крім цього, розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.05.2019 
№ 268 затверджено Перелік будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 
Київської області за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, 
до якого включено 100 об’єктів. 

Відповідно до затверджених переліків у 2019 році проводилася роботи з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту 128 об’єктів дорожнього 
господарства загальною вартістю 480798,2 тис. грн, з яких у повному обсязі 
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виконано 96 заходів, що становить 75% від загальної кількості заходів, та ще 
32 знаходяться на стадії реалізації. 

Загалом витрати на реалізацію вказаних проєктів у 2019 році становили 
314403,2 тис. грн, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам (за бюджетною програмою 313109) – 192053,8 тис. грн, коштів 
залишку невикористаних у 2018 році понадпланових надходжень митних 
платежів – 100572,7 тис. грн, а також коштів співфінансування з місцевих 
бюджетів – 21776,7 тис. гривень. 

 
1.1.3.1. Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів 

(ферм) із застосуванням новітніх технологій 
 
За рахунок власних коштів сільгосппідприємств протягом 2019 року 

здійснювалася реалізація інвестиційних проєктів з будівництва і реконструкції 
тваринницьких комплексів (ферм) із застосуванням новітніх технологій. 
Зокрема, проведена реконструкція та введено в дію приміщення доїльного залу 
для утримання 600 голів дійних кіз ФГ «Українець-Агро» у с. Вільховець 
Богуславського району, загальна вартість якого становить 18000,0 тис. гривень. 
Значний обсяг робіт виконано з будівництва тваринницького комплексу СП 
ТОВ «Нива Переяславщини» (с. Яблуневе, Баришівський район), молочного 
комплексу ТДВ «Терезине» (с. В.Тарасівка, Білоцерківський район), другої 
черги молочного комплексу ТОВ «Аграрний інвестиційний союз» (с. Бовкун, 
Таращанський район), свиноферми СТОВ «Плосківське» (с. 
Плоське,Таращанський район), 4 ферм з вирощування курчат бройлерів ТОВ 
«Комплекс Агромарс» (с. Гаврилівка, Вишгородський район). 

Крім цього, завершують реконструкцію тваринницьких комплексів та 
ферм ПРО ПГ СУКПЛ (с. Вороньків, Бориспільський район), ПП «Агрофірма 
«Розволожжя» (с. Гайворон, Володарський район), ТОВ «Колос-Євросвинка» 
(с. Завадівка, Володарський район) , ТОВ «Агромир Плюс» (м. Миронівка), 
ТОВ «Григорівський молочник» (с. Григорівка, Обухівський район), ПП «Земля 
Переяславщини» (с. Виповзки, Переяслав-Хмельницький район), СТОВ 
«Плосківське» (с. Плоське, Таращанський район). 
 

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

 
Розроблено та в установленому порядку затверджено стратегії розвитку 

десяти об’єднаних територіальних громад: Великодимерська, Калитянська, 
Пісківська, Тетіївська, Бучанська, Обухівська, Ржищівська, Студенівська, 
Фурсівська, Узинська. 
 

1.3.3.1. Підвищення експортного потенціалу місцевих виробників 
через їх залучення до виставково-ярмаркової діяльності, участі у 
форумах, бізнес-зустрічах за кордоном 
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Підприємства області взяли участь у ХІ Міжнародній спеціалізованій 
виставці "Київський технічний ярмарок –  2019", Міжнародній виставці 
будівельних матеріалів і технологій  INTERBUILDEXPO – 2019,  Міжнародній 
виставці обладнання та інструменту для меблевої промисловості  FURN 'EQUIP –
 2019, Міжнародній виставці матеріалів для виробництва, декору та оздоблення 
меблів, фурнітури, механізмів і комплектуючих MTKT INNOVATION – 2019, 
Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки IFFIP – 2019, 
Міжнародній виставці промислового обладнання для виробничих підприємств 
"ТЕХНОПРИВОД  2019",  34 Міжнародній спеціалізованій виставці 
"ALLTEX весь світ текстилю". 
 

2.1.2.1. Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного 
розмаїття 

 
У 2019 році створено 6 нових об’єктів природно-заповідного фонду 

загальною площею 250,5671 га, а саме: ландшафтного заказника місцевого 
значення «Прибірський» (на території Іванківського району, загальною 
площею 250,5071 га), ботанічних пам’яток природи місцевого значення 
«Катюжанський дуб» (на території Вишгородського району, загальною 
площею 0,01 га), «Софіївський ясен» та «Дуб козацької слави» (на території 
Фастівського району, кожен з яких загальною площею 0,01 га), 
«Северинівський дуб» (на території Таращанського району, загальною 
площею 0,02 га) та «Вітяно-Трипільський» (на території Києво-
Святошинського району, загальною площею 0,01 га). 

У рамках проєкту реалізовано наступні заходи: 
- виготовлено планово-картографічні матеріали для 3 проєктованих до 

заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення на території області загальною площею 718,3 га; 

- виготовлено й встановлено 15 охоронних знаків та інформаційних 
аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого значення Київської області; 

- розроблено 15 проєктів землеустрою з організації та встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території 
області; 

- видано 500 примірників атласу територій та популярних об’єктів 
природно-заповідного фонду Київської області; 

- проведено капітальний ремонт покриття доріжок, благоустрій території 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Кагарлицький” в м. Кагарлик; 

- розроблено проєкти організації території регіональних ландшафтних 
парків «Богуславль» та «Яготинський, ім. Кирила Розумовського», їх 
охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів 
та об’єктів. 

 
2.1.3.1. Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів 

та встановлення сміттєсортувальних ліній 
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У 2019 році відповідно до Програми поводження з твердими 
побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки за рахунок 
місцевих бюджетів та небюджетних джерел фінансування виготовлено та 
здійснено розповсюдження серед населення поліграфічної продукції щодо 
впровадження роздільного збору побутових відходів, забезпечено придбання 
120 контейнерів та проведено облаштування 3 контейнерних майданчиків 
для роздільного збору побутових відходів в населених пунктах області.  

У звітному періоді райдержадміністраціями та органами місцевого 
самоврядування проводилась роз’яснювальна робота щодо впровадження 
роздільного збору твердих побутових відходів. Відповідні інформаційні 
матеріали розміщувалися в засобах масової інформації та на офіційних 
сайтах.   

 
2.1.4.1. Оздоровлення та відновлення водних акваторій 
 
З метою упорядкування водних об’єктів області протягом 2019 року у 

рамках Обласної цільової програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року 
реалізовувалися 6 заходів, а саме: «Здійснення заходів захисту від 
підтоплення земельних ділянок по вул. Окружна в м. Богуслав Київської 
області», «Капітальний ремонт існуючої водойми в районі вулиці Гагаріна в 
с. Лютіж Вишгородського району Київської області з метою захисту від 
підтоплення прилеглих територій», «Заходи щодо захисту від підтоплення 
центральної частини м. Березань», «Поліпшення гідрологічного режиму 
ставу в центральній частині с. Тадіївка Володарського району Київської 
області», «Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 
водойми на території Бендюгівської сільської ради Кагарлицького району 
Київської області», а також розроблено проєктну документацію з 
відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану водойми в м. Узин 
Київської області. На їх впровадження освоєно 9536,15 тис. гривень. 

За рахунок місцевого бюджету здійснено захід «Екологічне покращення 
водойм в с. Озера» Бородянського району, на реалізацію якого освоєно  
258,0 тис. гривень. 

Крім цього, за рахунок коштів державного бюджету виготовлено  
проєктну документацію на реконструкцію та капітальний ремонт руслових 
шлюзів на річках Ірпінь та Здвиж загальною вартістю 2892,0 тис. гривень. 

 
2.2.1.1. Освіта дорослих 

 
Для освіти дорослих використовується платформа дистанційного навчання 

Moodle, а також пролонговані форми курсового навчання з урахуванням 
регіональних освітніх запитів. Навчання  проводилося в опорних закладах 
освіти та інших освітніх закладах області. У своїй структурі  вони поєднують 
елементи очної, заочної та дистанційної форм навчання.  
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На сайтах закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти 
постійно висвітлюється інформація щодо можливості здобуття професійної 
освіти. Підготовка робітничих кадрів здійснюється за 12 напрямами 
економічної діяльності з 72 професій, фахівців з вищою освітою - за  
20 галузями знань та 52 спеціальностями.  

На базі закладів професійно-технічної освіти функціонує 8 сучасних 
навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням (3 швейного, 3 
будівельного, 1 електротехнічного  та 1 сільськогосподарського напрямів), з 
них  3 створено у 2019 році на базі Васильківського професійного ліцею, 
професійного ліцею м. Українка, Катюжанського вищого професійного 
училища.  

Розширюються форми і види професійної освіти: елементи дуальної форми 
навчання запроваджено з 14 професій в 11 закладах професійної (професійно-
технічної) освіти. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
співпрацюють з понад 1,5 тис. підприємств області. 

З метою створення сучасного освітнього середовища, модернізації 
матеріально-технічної бази у ЗП(ПО)О створено 22 інформаційно-ресурсні 
центри, 5 сучасних нових лабораторій, придбано комп’ютерну техніку, 
обладнання, інструменти.  

 
2.2.1.2. Нова українська школа – простір для реалізації можливостей 
 
У 2019 році підвищення кваліфікації за програмою Нової української 

школи ( далі – НУШ) пройшло 9367 педагогічних працівників: керівники та 
заступники керівників закладів освіти, вчителі початкових класів, мистецтва, 
іноземної мови, фізичної культури, асистентів вчителя. Підготовлено 69 
педагогів-тренерів, які будуть здійснювати супервізію. 

Також у звітному періоді підготовлено 56 експертів для вивчення 
практичного досвіду вчителів початкових класів, які беруть участь у 
сертифікації, 24 тренери-педагоги для підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів, 10 тренерів НУШ (за сприяння The LEGO Foundation) для 
проведення одноденних тренінгів з використання ігрових технологій 
навчання для вчителів початкових класів Київської області, які 
впроваджують новий Державний стандарт початкової освіти. Крім цього, 
2573 особи пройшли тренінг з використання ігрових технологій навчання для 
вчителів початкових класів Київської області, які впроваджують новий 
Державний стандарт початкової освіти; 

Створено 125  ресурсних кімнат у закладах освіти  та 45 медіатек. У рамках  
Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України 
та The LEGO Foundation Київська область отримала ігрові набори LEGO Play 
Box  та  Six Bricks для всіх 1 класів закладів загальної середньої освіти. 

Протягом 2019 року в області здійснювали освітню діяльність 50  
опорних ЗЗСО (на 10 закладів більше, ніж у попередньому році), в яких 
навчалося понад 19,5 тис. учнів, що на 2,5 тис. більше, ніж у 2018 році.  
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Для керівників опорних ЗЗСО організовано постійно діючий семінар-
практикум з теми «Функціонування та розвиток опорних закладів освіти в 
умовах реалізації Концепції нової української школи: проблеми і перспективи», 
у рамках якого протягом 2019 року проведено 6 заходів. Сформовано  
перспективний план створення  академічних профільних ліцеїв.   

В області до закладів освіти підвозяться 20887 дітей, або 100% учнів, що 
потребують підвезення. Підвезення здійснюють 254 шкільних автобуси, з 
них 118 найманих або орендованих та 146 маршрутних транспортних засобів, 
які обслуговують 688 населених пунктів області. У 2019 році закуплено 6 
шкільних автобусів (Бориспільський, Броварський, Переяслав-Хмельницький 
райони, Тетіївська, Фурсівська  ОТГ). 

Безперешкодний доступ до першого поверху забезпечено у 647 закладах 
загальної середньої та 395 закладах дошкільної освіти, до другого та третього 
поверхів – у 4 закладах. Ліфтами забезпечені 4 заклади (Києво-Святошинський 
район та міста Біла Церква, Буча, Бориспіль). Для підвезення дітей з 
інвалідністю до закладів освіти в області є 5 спеціальних шкільних автобусів, на 
яких встановлено підйомні платформи та обладнано 7 місць для закріплення 
інвалідних візків.  

Протягом 2019 року витрати  на реалізацію в області проєкту «Нова 
українська школа – простір для реалізації можливостей» становили  
48687,0 тис. грн за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
на впровадження стандарту НУШ та 24,8 млн грн з обласного бюджету. 

 
2.2.1.3. Інклюзивна освіта 
 
У 2019 році в області функціонувало 434 заклади освіти  з інклюзивним 

навчанням та вихованням (на 91 заклад освіти більше ніж у 2018 році), в яких 
інклюзивною освітою охоплено 1745 дітей. У 317 школах з інклюзивною 
освітою (на 69 більше у порівнянні з попереднім роком) освіту здобувають 
1364 учні з особливими освітніми потребами, що на 618 дітей більше у 
порівнянні з попереднім роком. В 117 закладах дошкільної освіти (на 22 
більше у порівнянні з попереднім роком) в інклюзивних групах  виховується 
381 дитина (на 197 дітей більше  у порівнянні з 2018 роком). 

Станом на 01.01.2020 в області функціонувало 44 інклюзивно-ресурсних 
центри, з яких 3 центри  створено у 2019 році. Окрім того, створено 
мобільний пересувний інклюзивно-ресурсний центр. У закладах загальної 
середньої освіти області створено 125 ресурсних кімнат (у 2018 році – 
37 ресурсних кімнат). 

У 648 (92%) ЗЗСО створено умови для безбар’єрного доступу до них 
дітей з інвалідністю. Архітектурну доступність для дітей з порушеннями 
фізичного розвитку мають 43 заклади позашкільної освіти. Пандусами 
обладнано 22 дитячо-юнацькі спортивні школи Київської області. У  
22 закладах професійно-технічної освіти 56%  приміщень забезпечені повною 
доступністю. У закладах освіти встановлено 5 ліфтів. 
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Для підвезення дітей з інвалідністю до закладів освіти в області є 5 
спеціальних шкільних автобусів, на яких встановлено підйомні платформи 
для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Ці автобуси 
знаходяться на балансі Білоцерківського, Васильківського, Макарівського, 
Миронівського та Поліського відділів освіти. 

Виходячи із регіональних потреб і запитів педагогів області, на базі КНЗ 
КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів» проводяться фахові курси та курси підвищення кваліфікації з 
актуальних проблем організації і змісту освітнього процесу для дітей з 
особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. За 
звітний період кваліфікацію підвищили 549 педагогічних працівників 
області. 

Протягом 2019 року витрати на реалізацію в області проєкту 
«Інклюзивна освіта» становили 27500,0 тис. грн за рахунок коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету та 4716,0 тис. грн коштів з державного 
бюджету на створення ресурсних кімнат. 

 
2.2.2.1. Самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини 

 
У рамках зазначеного проєкту в області продовжує розвиватись дитячий 

лідерський рух. Протягом звітного періоду збільшилася кількість міських 
(районних, територіальних) органів самоврядування дітей та учнівської 
молоді, зокрема функціонує 54 органи учнівського самоврядування (у 2018 
році – 46). До діяльності в обласній раді дітей Київщини долучилися  
8 органів самоврядування дітей та учнівської молоді з об’єднаних 
територіальних громад.  

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. 

Протягом 2019 року за участю лідерів учнівського самоврядування 
реалізовано 10 проєктів: «Правильний вибір професії – успішне майбутнє», 
«Локери для учнів», «Маршрути співпраці», «Wall-Art Kyivschyna», 
«Краєзнавчий вело-екскурс», «Імідж обласної ради дітей Київщини», 
«Відкриваємо для молоді успішні підприємства Київщини», «Партнерство – 
основа успішної діяльності», «Я – громадянин», «Рушник єдності». 

У січні 2019 року відбулася обласна Школа лідерів учнівського 
самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини під гаслом «Ми – 
лідери, за нами – майбутнє!», яка проходила в Ірпінській міській раді та НВО 
«Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук».  

У березні 2019 року на базі Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
Бородянського району відбувався обласний збір лідерів органів учнівського 
самоврядування «Ти – лідер: твори, вивчай, перемагай!», де розглядалися 
питання професійної орієнтації старшокласників.  
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У рамках обласного партнерського форуму соціально-освітніх інновацій 
«Якісне харчування – здорова дитина» Healthy Food − Healthy Child лідери 
ОРДК провели моніторинг серед учнів шкіл щодо їх бачення харчування у 
сучасній школі. Результатом опитування став проведений відеочелендж «Ми 
- за здорове харчування!». 

У грудні  2019 року депутати ОРДК продемонстрували свої лідерські 
ініціативи та якості на Всеукраїнському конкурсі «Лідер року - 2019», та на 
економічному квесті «Гра престолів», які відбувалися у рамках 
Всеукраїнського форуму лідерів органів учнівського самоврядування. 

Представники ОРДК, переможці лідерського проєкту «Відкриваємо для 
молоді успішні підприємства Київщини», також були учасниками 
регіонального профорієнтаційного фестивалю «ПРОФ FEST ОК – 2019», на 
якому презентували відеоролики про успішні підприємства, на яких вони 
побували. 

 
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 
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 2016-2020 роки. 

У рамках виконання зазначеної Програми проведено реконструкцію 
будівлі під центр надання адміністративних послуг в смт Гребінки 
Васильківського району загальною вартістю 11877,5 тис. грн, який було 
відкрито у звітному періоді. На реалізацію зазначеного заходу у 2019 році 
було спрямовано 7168,5 тис. грн, з них 5894,4 тис. грн – кошти обласного 
бюджету та 1274,0 тис. грн – місцевого бюджету. 

Крім цього, за рахунок небюджетних джерел фінансування були відкриті 
приміщення ЦНАП у смт Коцюбинському, Тетіївській ОТГ та Ташанській 
ОТГ Переяслав-Хмельницького району. 
 

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

 
Протягом 2019 року з метою реалізації проєкту було визначено заклади 

охорони здоров’я Київської області, на базі яких буде створено 12 центрів 
політравми, а також були розподілені 7 рентген-діагностичних комплексів, 
придбаних для їх оснащення у 2018 році.  

 
2.3.4.4. Багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним 

покриттям, спеціальним та тренажерним обладнанням на території 
Київської області 
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У рамках Київської обласної програми розвитку фізичної культури і 
спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки придбано спортивне 
обладнання та технологічні комплектуючі для облаштування спортивних 
майданчиків із штучним покриттям та тренажерним обладнанням на загальну  
суму 14882,0 тис. грн та здійснено їх передачу балансоутримувачам для 
подальшого будівництва. Крім цього, побудовано 12 спортивних 
майданчиків (9 майданчиків з синтетичним покриттям та тренажерним 
обладнанням (розміром 42х22 м) та 3 повнорозмірних футбольних поля із 
штучним покриттям (розміром 110х70) за Державною програмою 
будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України за 
кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, а також  побудовано 20 
майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям на суму 15962,1 тис. 
грн за рахунок державного бюджету та співфінансування з місцевого 
бюджету не менше 50 % вартості об’єкту. 
 

2.4.1.1. Докорінне покращення якості питної води із 
впровадженням інноваційних технологій 

 
З метою покращення якості питної води у населених пунктах області та 

забезпечення раціонального використання джерел питного водопостачання в 
області діє Програма «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» 
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 312-14-VIІ 
зі змінами). Станом на 01.01.2020 касові видатки проведені у сумі майже  
35,2 млн грн, з них кошти обласного бюджету – понад 27,7 млн грн, місцевих 
бюджетів – понад 6,6 млн грн, позабюджетні кошти – 816,0 тис. гривень.  

За рахунок коштів обласного бюджету на умовах співфінансування з 
місцевих бюджетів у 2019 році проведено роботи з: 

 - реконструкції автоматичної системи диспетчерського управління 
технологічним обладнанням артезіанських свердловин № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 та 
площадки 2-го підйому з водоочисними спорудами комплексу 
водопостачання у м.Тетіїв; 

- реконструкції системи водопостачання по масиву вул. Соборна у 
м.Ржищів; 

- капітального ремонту водопровідної мережі від артезіанських 
свердловин № 9, 10 та 11 по вул. Польовій у смт Ставище; 

- реконструкції системи водопостачання м. Ржищів; 
- реконструкції та технічне переоснащення першого та другого блоків 

біологічної очистки з блоком знезараження стічної води у смт Рокитне; 
- капітального ремонту водонапірно-насосної станції № 5 у м.Боярка 

Києво-Святошинського району; 
- реконструкції каналізаційної насосної станції № 7 у м.Березань. 
Крім цього, відповідно до місцевих галузевих програм виконані 

відповідні заходи, найважливішими з них були: 
- реконструкція водопровідних мереж і споруд у м.Тараща та селах 

Ківшовата, Ріжки, Северинівка Таращанського району; 
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- капітальний ремонт насосного обладнання каналізаційної насосної 
станції № 5 із заміною насосів у м.Українка Обухівського району; 

- капітальний ремонт трубопроводу каналізаційної мережі у 
смт Калинівка; 

- капітальний ремонт свердловин № 47 та 51 на Таценківському 
водозаборі у м.Обухів; 

- реконструкція самопливного скидного колектору очищення стічних 
вод діаметром 500:1000 мм у м.Українка Обухівського району. 

 
 
2.4.2.1. Перехід до енергоефективного та енергоощадного 

використання і споживання енергоресурсів із впровадженням 
інноваційних технологій 

 
У рамках Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) 

Київської області на 2017-2020 роки 2019 році  проведено 118 заходів з 
енергозбереження та енергоефективності , а саме: капітальний ремонт дахів і 
горищ, заміна вікон на енергозберігаючі та утеплення фасаду будівель, 
проведення енергетичних аудитів у закладах бюджетної сфери та модернізація 
вуличного освітлення в усіх районах Київської області. 

Станом на 01.01.2020 в області здійснено сертифікацію енергетичної 
ефективності у 33 будівлях бюджетної сфери, зокрема, у Броварському 
районі – 2, Іванківському – 3, Макарівському – 6, Таращанському – 9, 
Рокитнянському – 7, Фастівському – 2, Яготинському – 2 районах та у місті 
Переяслав-Хмельницький – 2.  

Протягом звітного періоду проведено термомодернізацію   82 будівель, у 
тому числі 51 будівлі соціальної сфери та 31 житлового будинку, що 
становить 15% від загальної кількості будівель області, які потребують 
термомодернізації. Рівень річної економії паливно-енергетичних ресурсів 
становить 19%, що складає майже 27,1 млн гривень.  

В області впроваджено систему енергетичного  менеджменту за 
стандартами ISO 50001. У райдержадміністраціях, міськвиконкомах (міст 
обласного значення) та ОТГ працює 78 енергоменеджерів/відповідальних 
осіб за енергоефективність. 

Крім цього, в області працює автоматизована система «Київщина 
енергоефективна», яка дозволяє вести чіткий, оперативний та достовірний 
облік використання енергоресурсів, обробляє дані щодо споживання всіх 
ресурсів з великої кількості будівель та допомагає визначити будівлі або 
споруди, де можливо оптимізувати споживання. Загальна кількість будівель, 
які обліковуються в системі, складає 2924 одиниці. 

Загальна сума витрат на реалізацію заходів з енергозбереження та 
енергоефективності становила 75588,0 тис. грн, у тому числі кошти обласного 
бюджету – 15733,8 тис. грн, місцевих бюджетів - 58744,8 тис. грн, небюджетних 
джерел фінансування – 1109,4 тис. гривень. 
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2.4.2.2. Сприяння залученню інвестицій в енергоефективність 
громадських будівель Київської області.  

 
Для забезпечення енергозбереження у будівлях бюджетної сфери 

Київська обласна державна адміністрація почала впроваджувати ЕСКО 
механізми, якими передбачено фінансування заходів з енергоефективності за 
рахунок приватних компаній. Зокрема, у звітному періоді було укладено 9 
енергосервісних договорів, загальна сума інвестицій, які будуть залучені 
згідно підписаних контрактів складає 15500,0 тис. гривень.  

Зокрема, протягом 2019 року підписано договори на енергосервіс 
будівель Васильківського дошкільного навчального закладу №5 «Дзвіночок», 
Бородянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, Славутицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Славутицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3, комунального закладу «Ковалинського навчально-
виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів – 
заклад дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради, дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Калинка» Броварської 
міської ради, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого 
типу «Теремки» Броварської міської ради, дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) комбінованого типу «ДУДАРИК», котельні №1 КП 
«Вишнівськтеплоенерго» Вишневої міської ради Києво-Святошинського 
району. 

ЕСКО-тендери відбулися через Систему публічних електронних 
закупівель ProZorro. Завдяки досягнутій економії енергоресурсів ЕСКО-
інвестор повертатиме вкладені в енергоефективні заходи інвестиції, а місцеві 
бюджети заощаджуватимуть кошти на оплаті комунальних послуг. 
Безперечно, позитивним ефектом стане тепло та комфорт у приміщеннях 
закладів соціальної сфери. 

 
3.2.3.1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів 

освіти 
 
Відповідно до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 

інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки у 2019 році виконані 
роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 53 закладів 
освіти загальною вартістю 858594,7 тис. грн, з яких введено в дію 23 об’єкти, 
що становить 46 % від загальної кількості заходів та ще 27 проєктів 
знаходяться на стадії реалізації. 

Загальна сума витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт закладів освіти у 2019 році склала 249244,4 тис. грн, з них кошти 
державного фонду регіонального розвитку – 101392,3 тис. грн, обласного 
бюджету – 90 375,4 тис.грн,  інших місцевих бюджетів – 57 476,7 тис. 
гривень. 
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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 2016-2020 роки у 2019 році проведені 
роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 21 закладу 
охорони здоров’я загальною вартістю 162205,9 тис.грн, з яких у повному 
обсязі реалізовано 4 заходи, що становить 19% від загальної кількості заходів 
та ще 17 проєктів знаходяться на стадії реалізації. 

Загальна сума витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт закладів охорони здоров’я у 2019 році склала 71696,4 тис.грн, з них 
кошти державного фонду регіонального розвитку – 16 692,2 тис.грн, 
обласного бюджету – 10 817,1 тис.грн,  інших місцевих бюджетів – 6849,9 
тис.грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості, – 37337,2 тис. гривень. 

 
3.2.3.3. Будівництво та капітальний ремонт доріг та вулиць 

населених пунктів Київської області 
 
Згідно з розпорядженням голови Київської обласної державної 

адміністрації від 27.06.2019 № 401 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 залишку коштів 
субвенції 2018 року, до якого включено 8 перехідних об'єктів. 

У 2019 році проведено роботи з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту 77 об’єктів дорожнього господарства загальною 
вартістю 163071,3 тис. грн, з яких в повному обсязі реалізовано 62 заходи, що 
становить 83,78 % від загальної кількості заходів, та ще 12 знаходяться на 
стадії реалізації. 

 
Оцінка результативності виконання у 2019 році Плану заходів з 

реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період 
до 2020 року засвідчила, що на переважну більшість технічних завдань 
розроблені проєкти регіонального розвитку. Загальна сума витрат на 
реалізацію проєктів регіонального розвитку за рахунок усіх джерел 
фінансування у 2019 році склала 3653839,0 тис. грн, що становить 88,2% від 
запланованих на цей рік коштів (4143365,5 тис. грн), або майже 57,2% від 
орієнтовного фінансового плану витрат, передбачених технічними 
завданнями, визначеними у Плані заходів (6387769,5 тис. гривень). За 
рахунок вказаних коштів завершено реалізацію 4 проєктів регіонального 
розвитку на загальну суму 157925,2 тис. грн (у 2018 році – 4 проєктів на суму 
63444,0 тис. грн) і проведено роботи щодо виконання ще 48 проєктів на 
загальну суму 3495913,8 тис. гривень.  
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Внаслідок впливу різних проблем залишається нереалізованим 
21 технічне завдання, передбачене Планом заходів. Основними проблемними 
питаннями у виконанні Плану заходів є: 

1. Обмежені обсяги коштів з бюджетів усіх рівнів, що можуть бути 
спрямовані на фінансування проєктів регіонального розвитку. У зв’язку з 
цим, значна кількість проєктів 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 проєктів для реалізації технічних 
завдань або недостатні фінансові можливості в їх авторів для розроблення 
проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції або 
капітального ремонту приміщень, в яких передбачається реалізувати проєкти 
регіонального розвитку. 

3. Нездатність переможців тендерів забезпечити реалізацію проєктів 
регіонального розвитку через не виконання замовниками своїх фінансових 
зобов’язань, насамперед щодо своєчасного 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 15-19% річних та жорсткі вимоги до фінансового стану 
підприємств-заявників).  

Таким чином, станом на 01.01.2020 із 77 технічних завдань, 
передбачених Планом заходів, у 2018-2019 роках було реалізовано 
(завершено) 8 проєктів і виконано роботи щодо здійснення 48 проєктів. 
Загальна сума коштів, спрямована на реалізацію вказаних проєктів, склала    
5656847,7 тис. грн, що становить 89,1% від запланованих обсягів 
фінансування на 2018-2019 роки згідно з проєктно-кошторисною 
документацією та укладеними договорами (6349852,8 тис. грн), або майже 
85,9% від орієнтовного фінансового плану витрат, передбачених технічними 
завданнями, визначеними у Плані заходів (6387769,5 тис. гривень).  

Звіти про результати реалізації проєктів 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. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації       Олександр СКЛЯРОВ
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1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.1.1) 
Формування та 
запуск 
Логістичного 
хабу 
«FastLogistic»

Київська область, 
місто Фастів

2018-2020 2019-2020
Бюджет м. 

Фастів
39 919,4 39 919,4 39 919,4 0,0 39 919,4 0,0

Розроблення 
концепції 
логістичного 
хабу

од. 1 1 0

 Проєкт «Формування логістичного хабу 
«Fastlogistic» – будівництво логістичного 
контейнерного терміналу» було 
презентовано у Міністерстві 
інфраструктури  України для включення до 
Плану заходів на 2019-2021 роки з 
реалізації Національної транспортної 
стратегії України на період до 2030 року                             

У зв'язку з обмеженими 
можливостями міського 
бюджету м. Фастова у 
звітному періоді кошти 
на реалізацію проєкту  не 
виділялися.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.1.2) 
Будівництво 
Великої кільцевої 
автомобільної 
дороги  навколо 
Києва

Київська область 2018-2020 2019-2020 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Реалізація проєкту у 2019 році не 
здійснювалась

Київську 
облдержадміністрацію не 
визначено замовником з 
проєктування та 
будівництва ВКАД

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки 

1.1.1.3) 
Будівництво та 
відновлення 
транспортної 
інфраструктури

Київська область 2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 

обласний, 
інші  

місцеві 
бюджети

956 360,3 372 006,4 480 798,2 314 403,2 956 360,3 668 160,1
Ремонт об'єктів 
дорожнього 
господарства

об'єкт 128 96 -32

У 2019 році у результаті  проведення 
заходів із капітального, поточного та 
середнього ремонту об'єктів дорожнього 
господарства на автомобільних дорогах 
місцевого значення оновлено майже 165,0 
тис.кв.м  дорожнього покриття. 

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.1.4).Створення 
комунального 
транспортного 
підприємства

Київська область 2018-2020 2019-2020 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Створено 
комунальне 
транспортне 
підприємство       

шт 0 0 0

Проєкт не був розробленний через 
відсутність замовника

 Відсутні  пропозиції 
щодо орієнтовних обсягів 
фінансових витрат, 
пов'язаних із створенням 
автопідприємства з 
відповідним економічним 
обґрунтуванням.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
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 - - - - -

Проєкт реалізований у 2018 році.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Розробленно техніко-економічне 
обґрунтування проекту будівництва 
індустріального парку "ФастІндастрі" (м. 
Фастів)

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

                                       
с. Вороньків 

Бориспільського 
району,

с. Гайворон  
Володарського  

району.
     

2018-2020 2018-2020

Кошти 
приватних 
партнерів у 

рамках 
ДПП,
інші 

джерела

398 000,0 28 000,0 28 000,0 18 000,0 398 000,0 388 000,0
Кількість 
об'єктів

об'єкт 11 1 -10

У 2019 році проведена реконструкція та 
введено в дію приміщення доїльного залу 
для утримання 600 голів дійних кіз ФГ 
«Українець-Агро» у с. Вільховець 
Богуславського району              

Довготривала процедура 
оформлення дозвільних 
документів на 
будівництво 
тваринницьких комплексів           

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
2019 рік

Номер та 
наймену-вання 

цілі регіо-
нальної 

стратегії

Назва програми 
регіонального 
розвитку, що 

реалізується в рамках 
плану заходів

Назва проектів 
регіонального 
розвитку, що 
включені до 

програми 
регіональ-ного 

розвитку

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 

регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела 
фінансуван

ня у 
звітному 
періоді

Фактична сума 
підписаних договорів 

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді, тис. 

Сума вибраних коштів з 
початку реалізації 

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів у 2019 році

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)



1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
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 

підприємст
ва

214 362,4 157 000,0 157 000,0 157 000,0 214 362,4 214 362,4
Техніко-
економічного 
обґрунтування

од. 1 1 0

Проєкт реалізований у 2019 році. 
Завершено будівництво та введено в 
експлуатацію комплекс з переробки 
органічних відходів і силосу в біогаз для 
виробництва електричної та теплової 
енергії ТОВ «ГОПАК» у с. Гор-
Пустоварівка Володарського району 
(виконано всі будівельно–монтажні 
роботи, завод працює на 50% потужності, 
проблемним питанням є отримання 
дозволу на генерацію в єдину 
електромережу)

Складна  і довготривала 
процедура оформлення 
дозвільних документів

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.4.2) Створення 
споживчих 
енергетичних 
кооперативів Київська область 2018-2020 2019-2020

Кошти 
приватних 
інвесторів

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Кількість 
створених 
кооперативів         

од. 1 1 0

Проєкт реалізований у 2019 році.  У м. 
Славутич реалізовано пілотний проєкт 
щодо створення споживчого 
енергетичного кооперативу "Сонячне 
місто", який спрямований на побудову 
сонячної електростанції для отримання 
прибутку за зеленим тарифом надавачів 
послуг

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.4.3) 
Спорудження 
мережі сонячних 
фотоелектричних 
електростанцій

Переяслав-
Хмельницький, 
Миронівський, 
Богуславський, 

Сквирський, 
Таращанський, 

Тетіївський райони 
Київської області

2018-2020 2019-2020
Кошти 

приватних 
інвесторів

2 284 000,0 2 284 000,0 2 284 000,0 2 284 000,0 2 284 000,0 2 284 000,0
Введення у дію 
сончних 
електростанцій

об'єкт 2 2 0

Введено в експлуатацію сонячну 
електростанцію ТОВ "СанГрінЕнерджі" (м. 
Богуслав), потужність якої становить: 16.0 
МВт; 2-4 черги Димерської СЕС на 
території «Першого українського 
індустріального парку». Іспанська 
компанія ACCIONA Energia побудувала 
комплекс сонячних електростанцій 
піковою потужністю 57,6 МВт (номінальна 
потужність 44 МВт), створено 20 робочих 
місць.  Продовжується реалізація проєкту 
будівництва  сонячної електростанції 
"Бориспіль" ТОВ "Промінь Енерго" (м. 
Бориспіль)           

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих 
галузей 
економіки

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.1.5.1) 
Організація 
Інституту 
публічного 
адміністрування, 
місцевого 
розвитку та 
самоврядування

Київська область 2018-2020 2019-2020 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки

1.2. Зростання 
конкурентоспр
оможності 
економіки 
периферійних 
районів

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
Міжнародн
а технічна 
допомога

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

Кількість  
затверджених 
стратегічних 
планів розвитку

од. 16 10 -6

Затвердженно стратегії розвитку 10 ОТГ 
(заплановане на грудень 2019 
затвердження стратегічного плану 
розвитку Дівічківської ОТГ не відбулось), 
на стадії розроблення знаходиться 6 
проєктів стратегій розвитку територій ОТГ

1.2. Зростання 
конкурентоспр
оможності 
економіки 
периферійних 
районів

1.2.1.2) 
Проведення 
щорічного 
Економічного 
форуму в 
Київській області

Київська область 2018-2020 2018-2020
Місцеві 

бюджети
150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 Форум од. 0 0 0

Проєкт реалізований у 2018 році. У 2018 
році 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.                                               
У 2019 році проведння форуму 
заплановано не було.



1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприємницт
ва

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.3.1.1) Створення 
мережі коворкінг-
центрів в 
Київській області Об’єднані 

територіальні 
громади області

2018-2020 2019-2020

Власні 
кошти 

суб'єктів 
підприємни

цької 
діяльності

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприємницт
ва

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
Місцеві 

бюджети
10,0 0,0 0,0 0,0 20 442,8 10,0

Кількість 
об'єктів

од. 2 0 -2

Розроблено концепцію створення 
інноваційного індустріального бізнес-
парку у м. Славутич, яку затверджено 
рішенням Славутицької міської ради. 
Виконані роботи з розробки проєктно-
кошторисної документації для проведення 
реконструкції частини будівлі 
«Виробничого корпусу дорожньо-
експлуатаційної дільниці» під 
інноваційний індустріальний бізнес-парк

Не вирішенно питання 
фінансування проєкту 
створення бізнес-центру 
«FastDevelopment» у м. 
Фастів  

1.3. Створення 
умов для 
пріоритетного 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприємницт
ва

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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 2018-2020

Власні 
кошти 

підприємст
в

200,0 100,0 100,0 98,0 200,0 198,0

Кількість  
виставково-
ярмаркових 
заходів в яких 
взяли участь 
підприємства 
області

од. 7 7 0

Підприємства області взяли участь у 7 
міжнародних виставках. 

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. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

Київська область: 
Києво-

Святошинський, 
Васильківський, 
Макарівський 

райони

2018-2020 2019-2020
Невизначен

і
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. 
Розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 27 грудня 2019 
№ 572 ініційовано розробку проєкту 
програми розвитку туризму у Київській 
області на 2020-2023 роки

 

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

Київська область 2018-2020 2019-2020
Невизначен

і
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки 
Розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 27 грудня 2019 
№ 572 ініційовано розробку проєкту 
програми розвитку туризму у Київській 
області на 2020-2023 роки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

Бориспільський, 
Переяслав-

Хмельницький, 
Яготинський, 

Баришівський, та 
Броварський 

райони Київської 
області

2018-2020 2019-2020
Обласний 
бюджет

99,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0

Реалізація 
проєкт 
створення 
туристичного 
маршруту

од. 1 0 -1

Презентовано проект "Корінь нації - 
мандрівка Україною крізь віки, який став 
переможцем обласного конкурсу проєктів 
у сфері національно-патріотичного 
виховання". На його реалізацію виділено 
кошти із обласного бюджету 99,0 тис. 
гривень.

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

Іванківський район 2018-2020 2019-2020
Невизначен

і
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проект на стадії підготовки. 
Розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 27 грудня 2019 
№ 572 ініційовано розробку проєкту 
програми розвитку туризму у Київській 
області на 2020-2023 роки



1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

1.4.2.1) Розвиток 
велосипедного 
туризму на 
Київщині Київська область 2018-2020 2019-2020 Нвизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. 
Розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 27 грудня 2019 
№ 572 ініційовано розробку проєкту 
програми розвитку туризму у Київській 
області на 2020-2023 роки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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

Київська область 2018-2020 2019-2020
Невизначен

і
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. 
Розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 27 грудня 2019 
№ 572 ініційовано розробку проєкту 
програми розвитку туризму у Київській 
області на 2020-2023 роки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1. Стійке економічне 
зростання на основі 
інноваційного 
розвитку 
багатогалузевої 
економіки

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
Невизначен

і
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки 
Розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 27 грудня 2019 
№ 572 ініційовано розробку проєкту 
програми розвитку туризму у Київській 
області на 2020-2023 роки

2.1. 
Збереження 
навколишньог
о природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма охорони 
довкілля та 
раціонального 
використання 
природних ресурсів 
Київської області на 
2019-2022 роки

2.1.1.1) 
Підвищення рівня 
інформованості та 
суспільної 
екологічної 
свідомості

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
фонд 

охорони 
навколишнь

ого 
природног

о 
середовища

,  інші 

24 354,1 5 600,0 18 000,0 5 539,8 36 754,1 24 293,9
Кількість 
заходів

од. 14 11 -3

Проведено природоохоронні акції та 
заходи з озеленення населених пунктів та 
видано 11,0 тис. одиниць друкованої 
продукції на екологічні теми (плакати, 
карту заповідного фонду Київської 
області, брошури, євро-буклети та ін.).
                               

Відсутність фінансування  
в повному обсязі

2.1. 
Збереження 
навколишньог
о природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
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

Обласний та 
місцеві 
фонди 

охорони 
навколишнь

ого 
природног

о 
середовища 

16 688,1 6 200,0 10 000,0 6 121,6 20 000,0 11 509,7

питома вага 
площі 
природно-
заповідного 
фонду

% 11 10,41 Х

Створенно 6 нових об’єктів природно-
заповідного фонду, загальною площею 
250,5671 га

Обмежене фінансування з 
місцевих бюджетів та 
відсутність залучення 
коштів інших джерел 

2.1. 
Збереження 
навколишньог
о природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
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 
сміттєсортувальни
х ліній

Київська область 2018-2020 2018-2020

Місцеві 
фонди 

охорони 
навколишнь

ого 
природног

о 
середовища   

18 087,1 750,0 4 500,0 741,4 18 000,0 4 078,5

частка 
населених 
пунктів, в яких 
впроваджено 
роздільне 
збирання 
твердих 
побутових 
відходів, до 
загальної 
кількості 
населених 
пунктів області

% 4,7 4,7 Х

У звітному періоді проводились 
підготовчі роботи по реалізації проєкту, у 
зв’язку з відсутністю фінансування. 

Відсутність фінансування 
у повному обсязі 

2.1. 
Збереження 
навколишньог
о природного  
середовища

2. Висока якість 
життя людини. 
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

Державний 
бюджет, 

обласний та 
місцеві 
фонди 

охорони 
навколишнь

ого 
природног

о 
середовища

73 750,7 29 752,0 30 000,0 12 686,2 80 000,0 56 684,9
Кількість 
заходів

од. 36 31 -5

У звітному періоді проводились роботи 
щодо реалізацію 11 заходів у містах 
Березань та Богуслав, с. Лютіж 
Вишгородського р-ну, с. Тадіївка 
Володарського р-ну, с. Озера 
Бородянського р-ну, а також інших 
населених пунктах Київської області.

Пропозиції щодо 
внесення змін до  
Обласної цільової 
програми розвитку 
водного господарства та 
екологічного 
оздоровлення басейну 
річки Дніпро на період до 
2021 року на розгляд 
Київської обласної ради  
не подавався.



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

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.1) Освіта 
дорослих

Київська область 2018-2020 2018-2020

Місцеві 
бюджети, 
державний 

бюджет 
(ДФРР, інші 

бюджетні 
програми)

21 850,0 0,0 0,0 0,0 21 850,0 21 850,0

Кількість 
підписаних 
договорів 
(контрактів) на 
навчання

од. 469 469 0

Навчання дорослих проводилося з 
використанням платформи дистанційного 
навчання Moodle.
На сайтах закладів вищої та професійної 
(професійно-технічної ) освіти постійно 
висвітлюється інформація щодо 
можливості здобуття професійної освіти. 
Підготовка робітничих кадрів 
здійснюється за 12 напрямами 
економічної діяльності з 72 професій, 
фахівців з вищою освітою - за  20 галузями 
знань та 52 спеціальностями

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

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
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

обласний 
бюджет, 
освітня 

субвенція з 
держа 
вного 

бюджету на 
НУШ 

191 815,7 73 487,0 73 487,0 73 487,0 191 815,7 191 815,7

Кількість 
створених 
ресурсних 
кімнат у ЗДО, 
ЗЗСО

од. 54 54 0

Забезпечено 51 заклад освіти сучасним 
обладнанням та технікою, 32 - 
комп'ютерним та мультимедійним 
обладнанням навчальних кабіненетів ЗСО, 
та 51 заклад - меблями навчальних 
кабінетів, що працюють за концепцією 
"Нова українська школа". Створено 18 
сучасних медіатек.   

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

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.1.3) 
Інклюзивна освіта

Київська область 2018-2020 2018-2019

обласний 
бюджет, 
освітня 

субвенція з 
держа 
вного 

бюджету на 
НУШ

104 921,2 32 216,0 32 216,0 32 216,0 104 921,2 104 921,2

Кількість дітей 
з ООП на 
інклюзивному 
навчанні в 
ЗЗСО

осіб 750 1364 614

У закладах загальної середьної освіти та  
44 інклюзивно-ресурсних  центрах  
забезпечено функціонування 169 груп та 
866 класів. Створено 45 медіатек та 125 
ресурсних кімнат 

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

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2019-2021 роки, 
Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області на 
2016-2018 роки

2.2.2.1) 
Самоврядування 
дітей та учнівської 
молоді Київщини

Київська область 2018-2020 2018-2020
Місцевий 
бюджет

190,7 0,0 0,0 0,0 190,7 190,7

Кількість 
реалізованих 
лідерських 
проєктів

од. 8 10 2

Протягом звітного періоду реалізовано 10 
проєктів: «Правильний вибір професії – 
успішне майбутнє», «Локери для учнів», 
«Маршрути співпраці», «Wall-Art 
Kyivschyna», «Краєзнавчий велоекскурс», 
«Імідж обласної ради дітей Київщини», 
«Відкриваємо для молоді успішні 
підприємства Київщини», «Партнерство – 
основа успішної діяльності», «Я – 
громадянин», «Рушник єдності»

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

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма створення 
геоінформаційної 
системи веденння 
містобудівного 
кадастру та 
містобудівного 
моніторингу 
Київської області на 
2017-2021 роки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
Обласний  
бюджет

4 476,0 0,0 0,0 0,0 4 476,0 4 476,0 - - - - -

Проєкт на стадії реалізації

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

2. Висока якість 
життя людини

2.2.3.2) 
Стимулювання 
подальшого 
процесу 
добровільного 
об’єднання 
територіальних 
громад

Київська область 2018-2020 2018-2020
Місцеві 

бюджети
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кількість 
новостворених 
ОТГ

од 8 8 0

Відповідно до рішення Центральної 
виборчої комісії  проведені перші вибори 
голови та депутатів у 8  новостворених 
об'єднаних територіальних громадах.

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

2. Висока якість 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
Обласний, 

місцеві 
бюджети

14 508,7 8 310,6 8 310,6 7 166,5 14 514,3 13 325,5

Проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції 
приміщень 
ЦНАП

од 4 4 0

Після будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту приміщень відкрито 
Центри надання  адміністративних послуг 
у смт. Гребінки Васильківського району. 
Крім цього, за рахунок небюджетних 
джерел фінансування були відкриті 
приміщення ЦНАП у смт. Коцюбинське, у  
Тетіївській ОТГ  та  Ташинській ОТГ 
Переясллав-Хмельницького району



2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.1.1) Створення 
мережі 
Соціальних 
лабораторій в 
Київській області

Київська область 2018-2020 2019-2020 Відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.1.2) 
Формування 
здорового 
способу життя у 
молоді Київської 
області Київська область 2018-2020 2019-2020

Небюджетн
і кошти

102000 78000 78000 78000 102000 102000

Кількість 
проведення 
заходів для 

популяризації 
безпечного 

способу життя 

кількість 7 23 15

Для популяризації безпечного способу 
життя та культури здоров’я серед молоді 
проведено: семінар «Репродуктивне 
здоров’я та сімейні цінності» в рамках 
соціального молодіжного проекту 
«Думай!», а також забезпечено участь 
молодих сімей у роботі Всеукраїнського 
сімейного форуму, який проводився в 
Національному центрі    «Український 
дім».

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
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.

Госпітальні округи 
Київської області: 
Білоцерківський 

госпітальний округ, 
Васильківський  

госпітальний округ, 
Лівобережний 

госпітальний округ, 
Бородянський 

госпітальний округ

2018-2020 2018-2019

Місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет 

(ДФРР, інші 
бюджетні 
програми)

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

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

од. 40 40 0

Проєкт реалізований у 2019 році. 
Прийнято рішення про реорганізацію в 
КПН 40 закладів некомерційних 
підприємств, закладів охорони здоров'я 
вторинного рівня

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
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

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети 

275 000,0 0,0 0,0 0,0 275 000,0 275 000,0

Кількість 
створених 
центрів 
політравми

од. 0 0 0

Реалізація проєкту у 2019 році не 
здійснювалась

Фінансування заходів 
Київської обласної 
програми "Надання 
медичної допомоги 
постраждалим з 
політравмою" на 2018-
2020 роки не передбачено 
обласним бюджетом 
Київської області на 2019 
рік2.3. 

Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини.  
Київська обласна 
комплексна програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.2.3) Створення 
Санітарної Авіації

Київська область 2018-2020 2019-2020
Державний 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки                      

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини.   
Київська обласна 
комплексна програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

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

Київська область 2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки                  



2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
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

Білоцерківський 
психоневрологічни

й інтернат, 
Білоцерківський 

дитячий будинок-
інтернат (м.Біла 

Церква), 
Бородянський 

психоневрологічни
й інтернат з 

геріатричний 
пансіонат 

(Бородянський 
район).

2018-2019 2018-2019
Місцеві 

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

Кількіть 
інтернатних 
установ в яких 
проведено 
енергетичні 
аудити

од. 0 0 0

 Проєкт на стадії реалізації         

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

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

м. Біла Церква 
Київської області, 
прилеглі райони та 

ОТГ

2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту „Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.1) 
Багатофункціонал
ьні спортивні 
майданчики зі 
штучним 
покриттям, 
спеціальним та 
тренажерним 
обладнанням на 
території 
Київської області

Київська область 2018-2020 2019-2020

Державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети

32 882,5 14 882,5 16 000,0 14 882,5 46 962,6 32 882,5

Кількість 
введених у дію 
спортивних 
майданчиків з 
штучним 
покриттям та 
тренажерним 
обладненням

од. 9 9 0

Протягом 2019 року на території 
Київської області  введено в експлуатацію 9 
майданчиків з штучним покриттям та 
тренажерним обладненням

Затримка фінансування з 
місцевих бюджетів, 
повільні темпи 
будівництва та 
облаштування 
майданчиків. Корегування 
програми «Київщина 
спортивна» до фактичних 
обсягів фінансування 
обласного бюджету.

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

2.3.4.2) Розвиток 
інфраструктури 
для занять 
водними видами 
спорту Київська область 2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки                 Відсутність затвердженої 
проєктно-кошторисної 
документації на 
будівництво спортивних 
споруд для занять 
водними видами спорту  

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

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

Київська область 2018-2020 2019-2020
                

Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Виготовлення 
проєктнокошто
рисну 
документацію 
на 
реконструкцію 
об'єкту

од. 0 0 0

У 2019 році захід програми "Київщина 
спортивна" не виконувався, його 
реалізацію передбачено провести у 2020 
році 

Відсутнє фінансування з 
обласного бюджету на 
2019 рік

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
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
Обласний 
бюджет

48 982,2 14 900,0 14 900,0 14 882,6 48 982,2 48 982,2

Кількість 
футбольних 
полів зі 
штучним 
покриттям

од. 23 23 0

У 2019 році за рахунок різних джерел 
фінансування побудовано 20 спортивних  
майданчиків  для міні-футболу зі  
штучним  покриттям та   3 
повнорозмірних футбольних поля із 
штучним покриттям                               

Обмежені обсяги 
фінансування з обласного 
бюджету на 2019 рік 
Програми«Київщина 
спортивна»

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту „Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.5) 
Біатлонний та 
лижний стадіон у 
м. Тетіїв

Київська область 2018-2020 2019-2020
                 

Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Виготовлення 
проєктнокошто
рисну 
документацію 
на 
реконструкцію 
об'єкту

од. 0 0 0

У зв'язку з обмеженими можливостями 
обласного бюджету  захід Програми 
"Київщина спортивна" на 2017-2020 роки 
захід щодо     виготовлення  проектно-
кошторисної документації на будівництво 
біатлонного стадіону в м. Тетіїв  
перенесено на 2020 рік

Обмежені обсяги 
фінансування з обласного 
бюджету у 2019 році 
Програми «Київщина 
спортивна» на 2017-2020 
роки



2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

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

Київська область, 
Вишгородський 

район, м.Вишгород 
2018-2020 2019-2020

                 
Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Виготовлення 
проєктнокошто
рисну 
документацію 
на 
реконструкцію 
об'єкту

од. 0 0 0

У зв'язку з обмеженими можливостями 
обласного бюджету  захід Програми 
"Київщина спортивна" на 2017-2020 роки 
захід щодо     виготовлення  проектно-
кошторисної документації на будівництво 
навчально-тренувального комплексу 
зимових видів спорту у місті Вишгород 
перенесено на 2020 рік

Обмежені обсяги 
фінансування з обласного 
бюджету у 2019 році 
Програми «Київщина 
спортивна» на 2017-2020 
роки

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2019-2019
Обласний 
бюджет

984,6 920,0 984,6 920,0 984,6 920,0
Проведенно 
фестиваль

од. 1 1 0

Проєкт реалізований у 2019 році. У 
цьогорічному фестивалі взяли участь 236 
дітей з особливими потребами від 7 до 17 
років, представники усіх регіонів 
Київської області – лауреати районних та 
міських фестивалів

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

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

м. Біла Церква та 
Білоцерківський 

район
2018-2020 2019-2020

Невизначен
і

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини

2.3.5.3) Створення 
Березанського 
міського центру 
комплексної 
реабілітації

Березанська 
об’єднана 

територіальна 
громада

2018-2020 2019-2020
Бюджет 

Березансько
ї ОТГ

5 249,1 5 249,1 5 249,1 5 249,1 5 249,1 5 249,1
Створено центр 
комплексної 
реабілітації 

шт 1 0 -1

Рівень виконання проєкту становить 90%

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
комплексна програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.6.1) Створення 
КНП "Київський 
обласний 
перинатальний 
центр"

Київська область 2018-2020 2019-2020
Обласний 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Створення КПН од. 1 1 0

У грудні 2019 року створено КНП 
"Київський обласний перинатальний 
центр". На 2020 рік передбачено кошти з 
обласного бюджету на оснащення 
відповідним обладнанням цього центру

Щаслива 
родина  
успішна

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
комплексна програма 
„Щаслива родина-
успішна країна” до 
2022 року

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

Київська область 2018-2020 2019-2020
Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки

2.3. 
Забезпечення 
здорового 
способу життя 
людини

2. Висока якість 
життя людини. 
Київська обласна 
комплексна програма 
„Щаслива родина-
успішна країна” до 
2022 року

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
Обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини.  
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

Обласний, 
місцевий 
бюджети, 

інші 
небюджетні 

джерела 

212 712,3 67 192,9 161 523,0 35 171,7 118 319,2 86 361,0

Проведення 
капітального 
ремонту та 
реконструкції 
систем 
водопровідно-
каналізаційного 

од. 58 58 0

За рахунок коштів обласного бюджету, 
місцевих бюджетів та небюджетних 
джерел реалізовано 58 заходів з 
будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту водозабірних споруд 
(свердловин), централізованих систем 
водопостачання і водовідведення, 

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки

2.4.2.1) Перехід до 
енергоефективног
о та 
енергоощадного 
використання і 
споживання 
енергоресурсів із 
впровадженням 
інноваційних 
технологій

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет та 

інші 
місцеві 

бюджети,  
небюджетні 

джерела

270 665,8 75 588,0 75 588,0 75 588,0 270 665,8 270 665,8

Впровадження 
заходів з 
енергоефективн
ості

од. 118 118 0

Реалізація 118 заходів з 
термомодернізації об'єктів бюджетної 
сфери.



2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності) 
Київської області на 
2017-2020 роки

2.4.2.2) Сприяння  
залученню  
інвестицій в 
енергоефективніст
ь громадських 
будівель Київської 
області

Київська область 2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет та 

інші 
місцеві 

бюджети

27 100,0 15 500,0 15 500,0 0,0 15 500,0 0,0

Енергомодерні
зація 
бюджетних 
закладів за 
рахунок коштів 
інвесторів

од 9 9 0

У 2019 році було укладено 9 
енергосервісних договорів,  а саме: в м. 
Славутич - 3, в м. Васильків – 1,  м. Бровари 
– 2, Бородянському районі  -1, Переяслав-
Хмельницькому районі – 1, м. Обухів - 1

2.4. 
Забезпечення 
населення 
якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

2. Висока якість 
життя людини. 
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

Обласний 
бюджет та 

інші 
місцеві 

бюджети

3 500,0 2 482,9 3 500,0 2 482,9 3 500,0 2 482,9

Кількість ОСББ 
та ЖБК, яким 
відшкодована 
частина 
кредиту на 
здійснення 
заходів з  
енергозбережен
ня

од 17 17 0

У 2019 році на відшкодування частини тіла 
кредитів на енергоефективні заходи у 
житловому фонді для 17 ОСББ та ЖБК з  
обласного бюджету спрямовано 2 482,9 
тис.грн., а також отримали компенсації 139 
фізичні особи, які долучилися до 
програми «теплих» кредитів у сумі 500  
тис.грн. 

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

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області 
на 2016-2020 роки

2.5.1.1) Підтримка 
функціонування 
закладів культури 
Київської області

Населені пункти 
Київської області 
(с. Пустоварівка 

Сквирського 
району, с. 
Горобіївка 

Сквирського 
району, смт 
Баришівка 

Баришівський 
район)

2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет, 

інші 
місцеві 

бюджети, 
ДФРР

30 094,5 15 900,0 27 540,5 15 900,0 27 540,5 18 445,7

Кількість 
закладів 
культури, в яких 
проведено 
капітальний 
ремонт

од. 6 6 0

Проведено капітальний ремонт 6 закладів 
культури

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

2. Висока якість 
життя людини. 
Програма підтримки 
і розвитку 
театрального та 
музичного 
мистецтва Київської 
області на 2016-2020 
роки 

2.5.2.1) 
Забезпечення 
музичними 
інструментами 
мистецькі школи 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018

Місцеві 
бюджети

інші 
джерела

1 744,0 - - - 1 744,0 1 744,0 - - - - -

Проєкт реалізовано в 2018 році.   Для 
закладів культури придбано 18 музичних 
інструментів

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

2. Висока якість 
життя людини

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
                  

Обласний 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Створення 
культурного 
центу

од. 0 0 0

Проєкт на стадії підготовки Потребує внесення змін 
до Програми розвитку 
творчого потенціалу та 
культурного простору 
Київської області на 2017-
2020 роки 

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

2. Висока якість 
життя людини               
Програма 
національно-
патріотичного 
виховання в 
Київській області на 
2017-2020 роки

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

5 308,4 2 747,5 2 888,4 2 285,6 5 142,6 3 981,7
Проведено 
фестиваль

од. 1 1 0

Проведено фестиваль, який сприяв 
популяризації та сучасної візуальної 
культури та документального кіно, а також 
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 - - - - -

Проєкт реалізовано в 2018 році.  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. Висока якість 
життя людини

2.5.4.1) 
Організація та 
проведення 
щорічного 
фестивалю 
«Чорнобиль 
Ренесанс»

Іванківський район 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 

інші 
джерела

400,0 200,0 200,0 157,5 400,0 207,5 фестиваль од. 1 1 0

Проведено фестиваль

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

2. Висока якість 
життя людини.      
Програма розвитку 
творчого потенціалу 
та культурного 
простору Київської 
області на 2017-2020 
роки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020
Позабюдже
тні кошти

650,0 350,0 350,0 330,0 630,0 630,0
Кількість 
учасників

од.. 1000 1126 126

Проведено фестиваль

3.1. 
Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Комплексна 
програма "Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області на 
2018-2020 роки 

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.

Київська область 2018-2000 2018-2020
Невизначен

і
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт в стадії підготовки  Потребує  внесення змін 
до Комплексної програми 
"Розвиток сільського 
господарства та сільських 
територій Київської 
області на 2018-2020 
роки 

3.1. 
Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Комплексна 
програма "Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області на 
2018-2020 роки 

3.1.1.2) Створення 
та розвиток 
риборозводного 
кластеру 
«Аквакультура 
Київщини»

Київська область 
(Проєкт 

реалізувається в 
Сквирському, 

Білоцерківському 
районах)

2018-2020 2018-2020

ДФРР,кошт
и інвестора 

та КП 
«Розвиток 

аквакультур
и 

Красноліськ
ої сільської 

ради»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Створено 
кластер

од. 0 0 0

Проєкт в стадії підготовки                 Відсутність фінансування 
за рахунок коштів ДФРР 
проєкта

3.1. 
Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій

3.1.3.1) Розвиток 
органічного 
ягідництва у 
Київській області. Київська область 2018-2020 2018-2020

Власні 
кошти 

підприємст
в

25 000,0 13 640,0 13 210,4 12 512,2 23 202,8 23 174,6
Отримання 
Сертифікату 
Organic

од. 2 2 0

Отриманні сертифікати на виробництво 
оргацнійної продукції СВК «Ягідки» та 
ТОВ «ВЛТ Флора»

3.1. 
Підвищення 
рівня 
зайнятості 
сільського 
населення.

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Комплексна 
програма "Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області" на 
2018-2020 роки

3.1.4.1) Розвиток 
сільськогосподарс
ької 
обслуговуючої 
кооперації

Київська область 2018-2020 2018-2020 

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети, 
позабюдже
тні кошти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість 
створених 
робочих місць

0 0 0 0

Проект на стадії реалізації Потребує внесення змін 
до Комплексної програми 
"Розвиток сільського 
господарства та сільських 
територій Київської 
області" на 2018-2020 
роки в частині включення 
заходу щодо  підтримки 
створення в області 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів 

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальни
х громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2020 роки

3.2.3.1) 
Будівництво, 
реконструкція та 
капітальний 
ремонт закладів 
освіти Київська область 2018-2020 2018-2020 

Обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 

місцевих 
бюджетів, 

кошти 
ДФРР, 

субвенція з 
державного 

бюджету 

645 190,5 330 983,0 330 983,0 249 244,4 491 313,5 406 123,1

Проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції 
закладів освіти

од 53 23 -30

У 2019 році проведено будівництво, 
капітальний ремонт та реконструкцію  23 
об’єктів освіти        



3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальни
х громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2020 роки

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

Обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 

місцевих 
бюджетів, 

кошти 
ДФРР, 

субвенція з 
державного 

бюджету 

162 205,9 125 624,6 125 624,6 71 696,4 133 340,4 79 412,2

Проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції 
закладів 
охорони 
здоров'я

од 23 4 19

Проведено капітальний ремонт та 
реконструкцію 4 об’єктів охрони здоров'я       

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальни
х громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області на 
2016-2020 роки

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

Київська область 2018-2020 2018-2020 

Обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 

місцевих 
бюджетів, 

кошти 
ДФРР, 

субвенція з 
державного 

бюджету 

272 864,4 115 904,2 104 987,5 163 071,3 272 864,4 214 780,6

Влаштування 
асфальтобетонн
ого та 
білощебеневого 
покриття  доріг 
та вулиць 
населених 
пунктів 
Київської 
області

од 77 62 15

Проведено  капітальний та поточний 
ремонт  62 об’єктів  дорожнього 
господарства (на дорогах вулицях 
населених пунктів Київської області)    

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальни
х громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
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

Території 
створених 

об’єднаних 
територіальних 

громад

2018-2020 2018-2020 
Обласний 
бюджет

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

Кількість 
розроблених 
проектів схем 
планування 
територій ОТГ

проєкт 1 0 -1

Через відсутніть фінансування у 2019 
Програми забезпечення містобудівною 
документацією Київської області на 2016-
2020 роки розроблення  проєктів схем 
планування об'єднаних територіальних 
громад не відбувалось 

Довга тривалість 
процедури тендерних 
закупівель з 6 учасниками

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальни
х громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
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 0,0 0,0 0,0 9 900,0 9 900,0

Кількість 
розроблених  
генеральних 
планів

проєкт 30 54 24

Органи місцевого самоврядування 
забезпечено розробку 54 генеральних 
планів містобудівної документації

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальни
х громад

3. Збереження та 
розвиток територій. 
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
Обласний 
бюджет

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

Створено 
програмно 
технічний 
комплекс

шт. 1 0 -1

Через відсутність фінансування у 2019 
році заходів Програми створення 
геоінформаційної системи ведення 
містобудівного кадастру та 
містобудівного моніторингу Київської 
області на 2017-2021 роки роботи з 
розробки програмно-технічного 
комплексу не завершені

Довга тривалість 
процедури тендерних 
закупівель 



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

3. Збереження та 
розвиток територій. 

3.3.2.1) Створення 
центру підтримки 
фермерства в 
Іванківському 
районі

Іванківський район 2018-2020 2018-2021

Місцеві 
бюджети,  
державно-
приватне 

партнерств
о,влані 
кошти 

фермерских 
господарст

в і 
сільгоспкоо
перативів, 

кошти 
міжнародн

их 
фінансових 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Відсутність замовника на розроблення 
проєкту

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

3. Збереження та 
розвиток територій. 

3.3.3.1) Створення 
агротуристичних 
кластерів 
Київщини як 
ланцюгів доданої 
вартості

 Іванківський район, 
Васильківський 

район, Сквирський 
район, 

Макарівський 
район, Яготинський 

район, 
Миронівський 

район, 
Бориспільський 

район, Переяслав-
Хмельницький 

район

2018-2020 2018-2020

Державний 
фонд 

регіонально
го 

розвитку, 
місцеві 

бюджети, 
кошти 

партерів 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Відсутність замовника на розроблення 
проєкту

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

3. Збереження та 
розвиток територій. 

3.3.4.1) 
Присвоєння 
пункту пропуску 
«Вільча» статусу 
міжнародного

Поліський район, 
Іванівський район, 
Вишгородський 
район

2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кошти 

міжнародн
их 

фінансових 
організацій

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Проєкт на стадії підготовки. Утворено 
міжвідомчу  робочу групу з вирішення 
питання  щодо присвоєння міждержавному 
пункту пропуску "Вільча" статусу 
міжнародного, ініціювано відповідні 
доручення Кабінету Міністрів України

ДМС України не 
опрацьовано питання 
передбачення 
фінансування на 
проєктування 
будівництво оновленого 
пункту пропуску, ДАЗВ 
(Мінекоенерго) не 
вирішене питання 
виділення земельної 
ділянки під будівництво 
міжнародного пункту 
пропуску потрембує 
вирішення 
Мінінфраструктури 
питання щодо розбудови 
відповідної 

* з урахуванням 2018 року

Перший заступник голови адміністрації Олександр СКЛЯРОВ


