
ЗВІТ
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з#Й0і6 рік

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на перівїСдо 2020 року

№
з/п

Найменування цілі 
Стратегії

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

Базове
значення
індика
тора*

Прогнозне 
значення 

індикатора 
(2020 рік)*

Фактичне 
значення 

індикатора 
(2016 рік)

Стан виконання 
індикатора (з 
порівняльною 

оцінкою фактичного 
значення і 

прогнозного 
значення) 

(високий/середній/ 
низький)

Проблемні питання, їх вплив на 
досягнення прогнозного значення 

індикатора (з поясненням причини їх 
виникнення та зазначенням 

механізму вирішення

1 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і просторовий 
розвиток

Наявний дохід 
у розрахунку 
на одну особу, 
грн

52709 
(2013 рік)

77043 75794,4і 
(2015 рік)

високий

2 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Валовий 
регіональний 
продукт(у 
фактичних 
цінах) у 
розрахунку на 
одну особу, грн

97429 
(2012 рік)

171142 1241632 
(2014 рік)

високий

3 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Обсяг прямих 
іноземних 
інвестицій у 
розрахунку на 
одну особу, 
доларів СИТА

9959 
(станом на 

1 січня 
2014 року)

12250 8623,53 
(січень- 
вересень 

2016 року)

середній
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досягнення прогнозного значення 

індикатора (з поясненням причини їх 
виникнення та зазначенням 

механізму вирішення

4 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Експорт 
товарів у 
розрахунку на 
одну особу, 
доларів СІНА

4322 
(2013 рік)

5007 2635,83 
(січень- 

листопад 
2016 року)

середній

5 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Кількість
малих
підприємств у 
розрахунку на 
10 тис. 
наявного 
населення, 
одиниць

252 
(2012 рік)

311 2914 
(2015 рік)

високий

6 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Кількість 
середніх 
підприємств у 
розрахунку на 
10 тис. 
наявного 
населення, 
одиниць

14
(2012 рік)

18 I I4 
(2015 рік)

середній

7 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції,

4,4 
(2012 рік)

10 0,44 
(2015 рік)

низький Динаміка показників щодо 
інноваційної діяльності промислових 
підприємств зазнала значних змін 
відповідно до наказу Державної
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виникнення та зазначенням 

механізму вирішення

відсотків
загального
обсягу
реалізованої
промислової
продукції

служби статистики від 10.11.2015 
№ 319 «Про затвердження форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-інновація (річна) 
«Обстеження інноваційної діяльності 
промислового підприємства» та 
Методологічних положень, 
затверджених наказом Державної 
служби статистики від 28.12.2015 
№ 369 «Про внесення змін до 
Методологічних положень зі 
статистики інноваційної діяльності». 
Змінився порядок організації 
збирання та оброблення інформації 
за формою № 1-інновація (один раз 
на два роки) «Обстеження 
інноваційної діяльності 
промислового підприємства»

8 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і просторовий 
розвиток

Середньомісячн 
а заробітна 
плата
(номінальна),
грн

5007 
(2013 рік)

8825 8648 високий

9 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна

Рівень
обладнання

99
(2012 рік)

99,8

'Г. ©
 

о
 

о

високий
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інтеграція і просторовий 
розвиток

загальної площі
житлового
фонду
водопроводом у 
міській 
місцевості, %

10 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і просторовий 
розвиток

Питома вага
утилізованих
відходів,
відсотків
загальної
кількості
утворених
відходів

0,2 
(2012 рік)

19,2 22,06 високий Недостатня потужність заводу 
«Енергія», не впроваджено систему 
хімічного очищення димових газів

11 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Площа земель 
природно- 
заповідного 
фонду, тис. га

12,5 
(станом на 1 
січня 2013 

року)

17,6 13,37 середній

12 Ціль 1. Підвищення 
рівня конкуренто
спроможності регіонів

Питома вага
площі
природно-
заповідного
фонду до площі
адміністративно
-територіальної

14,9 
(станом на 1 
січня 2013 

року)

21,0 15,97 середній
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одиниці, %
13 Ціль 2. Територіальна 

соціально-економічна 
інтеграція і просторовий 
розвиток

Забезпеченість 
населення 
лікарями всіх 
спеціальностей 
(на 10 тис. 
наявного 
населення на 
кінець року), 
осіб

82,4 
(2012 рік)

89,7 82,б8 
(очікуване)

високий Незважаючи на те, що стан 
виконання індикатору достатньо 
високий, в м. Києві здійснюються 
заходи з підвищення рівня 
укомплектованості медичних 
закладів лікарськими кадрами, 
зокрема закладів первинної ланки.
У місті Києві діє Міська цільова 
програма підготовки лікарських 
кадрів для закладів охорони здоров’я 
первинної медико-санітарної 
допомоги на 2011 -2017 роки (далі -  
програма). Підготовлено пропозиції 
для внесення змін до зазначеної 
програми в частині навчання в 
інтернатурі випускників 2017 року у 
кількості 27 осіб

14 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і просторовий
РОЗВИТОК

Рівень
смертності на 
1 тис.
населення,
проміле

9,8 
(2013 рік)

9,1 10,48
(очікуване)

середній Одним із пріоритетних завдань 
визначено зменшення показників 
смертності завдяки створенню двох 
центрів серцево-судинної патології у 
складі міських лікарень: 
Олександрівської клінічної лікарні 
м. Києва та Київської міської
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клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги

15 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і просторовий 
розвиток

Демографічне 
навантаження на 
1 тис. осіб 
постійного 
населення віком 
16-59 років, 
проміле

510 
(станом на 

1 січня 
2013 року)

487,9 6752 
(станом на 

1 січня 
2016 року)

високий Як свідчить статистичний аналіз, 
глобальною проблемою у віковій 
структурі населення на сучасному 
етапі є зростання питомої ваги осіб 
старших вікових груп (65 років і 
старше). За наявними даними 
офіційної статистики частка людей 
старших вікових груп збільшилася у 
складі населення міста з 12,3% у 
2011 році до 13,8% у 2015 році, що 
призводить до збільшення 
демографічного навантаження на 
населення працездатного віку 
(16-59 років)

16 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і просторовий
РОЗВИТОК

Охоплення
дітей
дошкільними 
навчальними 
закладами, %

65
(2012 рік)

65 67,39 
(очікуване)

досягнуто

17 Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна 
інтеграція і просторовий
РОЗВИТОК

Рівень
безробіття (за 
методологією 
МОП) у віці

5,2 
(2013 рік)

5,1 6,43 
(січень- 
вересень 

2016 року

низький Процеси, які відбуваються у 
політичній та соціально-економічній 
сфері в країні впливають на 
показники ринку праці. Однак, у
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15-70 років, % порівнянні з 9 місяцями 2015 року 
показник рівня безробіття 
скоротився на 0,4 відсоткових 
пункти

* базові та прогнозовані (2020 рік) значення індикаторів визначені у додатку № 5 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385
1 дані за 2016 рік відповідно до графіку експрес-випусків Державної служби статистики України будуть оприлюднені у квітні 2017 року
2 дані за 2015 рік відповідно до графіку експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві будуть оприлюднені у квітні 2017 року
3 дані за 2016 рік відповідно до графіку експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві будуть оприлюднені у березні 2017 року
4 дані за 2016 рік відповідно до графіку експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві будуть оприлюднені у жовтні 2017 року
5 за офіційними даними Департаменту будівництва та житлового забезпечення
6 за офіційними даними Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
7 за офіційними даними Департаменту земельних ресурсів
8 дані за 2016 рік будуть оприлюднені у квітні 2017 року на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров’я
9 дані за 2016 рік відповідно до графіку експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві будуть оприлюднені у травні 2017 року


