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Звіт Департаменту економіки та інвестицій про діяльність  

у 2016 році 

 

21 травня 1930 року на засіданні Президії Міської Ради Х скликання була 
створена Міська Планова комісія, нащадком якої у ХХІ віці є                       

Департамент економіки та інвестицій, який відіграє провідну роль у визначенні 
політики економічного і соціального розвитку м. Києва, плануванні та 

програмуванні механізмів її реалізації. 

 

  Положення про Департамент економіки та інвестицій затверджено 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (зі змінами). 

 

Департамент економіки та інвестицій є структурним підрозділом  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), підпорядковується голові Київської міської державної 

адміністрації, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань 

виконання функції державної виконавчої влади – Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України. 

 

 Основними завданнями Департаменту є: 
 

 реалізація державної політки економічного і соціального розвитку на 
території міста Києва; 

 реалізація державної регіональної політики на території міста Києва; 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-приватного партнерства; 

 формування та реалізація на рівні міста єдиної політики у сфері 
зовнішньоекономічних зв’язків, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій та 
інвестиційної діяльності; 

 забезпечення реалізації іміджевої політики міста Києва як 
туристичного центру на національному та міжнародному рівні; 

 забезпечення реалізації державної цінової політики на території міста 
Києва; 

 здійснення повноважень щодо залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій та організації роботи з їх використання для фінансування розвитку 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста. 
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Організаційна схема Департаменту має наступний вигляд:

Директор 

Відділ з питань 

розвитку 

соціальної 

інфраструктури  

Відділ з питань  

розвитку житлово-

комунального 

господарства 

Зведений відділ з 

питань 

капітальних 

вкладень  

Управління з 

питань капітальних 

вкладень та 

розвитку 

інфраструктури 

Відділ інвестиційних 

проектів  

Відділ залучення 

інвестицій 

Управління з питань 

інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

політики 

Відділ 

зовнішньоекономічно

ї діяльності та 

реєстрації іноземних 

інвестицій 

Юридичний відділ 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності  

Відділ управління 

персоналом та 

запобігання 

виникненню корупції 

Відділ з питань 

контрольно-

аналітичної та 

організаційної роботи 

Відділ з 

адміністрування пайової 

участі 

Відділ тарифів на 

житлові послуги 

Відділ 

ціноутворення на 

соціально значущі 

товари та послуги  

Відділ тарифів на 

комунальні послуги  

Управління цінової 

політики  

Відділ з питань 

регіонального 

розвитку  

Відділ з питань 

стратегічного 

розвитку та міських 

цільових програм 

Відділ з питань 

розвитку реального 

сектору економіки та 
діяльності 

комунальних 

підприємств 

Управління 

координації 

регіональної 

економічної політики 

Відділ 

організації 
туристичної 

діяльності 

Відділ з питань 

іміджевої та 

інформаційної 

політики 

Управління туризму  

Сектор закупівель 
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Загальна штатна чисельність Департаменту складає 123 особи. 

 

Структура включає 5 управлінь: 

Управління координації регіональної економічної політики (19 одиниць): 

- відділ з питань регіонального розвитку (7 одиниць), 
- відділ з питань стратегічного розвитку та міських цільових програм               

(5 одиниць), 

- відділ з питань розвитку реального сектору економіки та діяльності 

комунальних підприємств (6 одиниць) 

Управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури               

(17 одиниць): 
- зведений відділу з питань капітальних вкладень (6 одиниць), 

- відділ з питань розвитку соціальної інфраструктури (5 одиниць), 

- відділ з питань розвитку житлово-комунального господарства                       

(5 одиниць) 

Управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики                 

(19 одиниць): 
- відділ залучення інвестицій (5 одиниць), 

- відділ інвестиційний проектів (6 одиниць),  

- відділ зовнішньоекономічної діяльності та реєстрації іноземних 

інвестицій (7 одиниць) 

Управління цінової політики (19 одиниць): 

- відділ тарифів на житлові послуги (6 одиниць), 
- відділ тарифів на комунальні послуги (6 одиниць), 

- відділ ціноутворення на соціально значущі товари та послуги                          

(5 одиниць) 

Управління туризму (12 одиниць): 
- відділ організації туристичної діяльності (6 одиниць), 

- відділ з питань іміджевої та інформаційної політики (5 одиниць). 

 

5 самостійних відділів: 

- Юридичний відділ (7 одиниць);  

- Відділ з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи                          
(8 одиниць); 

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності, сектор закупівель                             
(7 одиниць); 

- Відділ управління персоналом та запобігання виникненню корупції                   
(5 одиниць); 

- Відділ з адміністрування пайової участі (8 одиниць); 

Керівництво Департаменту: Директор та перший заступник директора                  

(2 одиниці). 
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Документообіг 

 Загальній документообіг по Департаменту за 2016 рік становив 36193 

документи, в тому числі : 

- вхідні - 23787 

- вихідні - 11125 
- внутрішні - 1281 

 Структура вхідної кореспонденції: 

Вид документа Кількість, 

шт. 
% 

Службова кореспонденція (доручення Кабінету міністрів 

України, Верховної ради України, Адміністрації 

Президента України, профільних міністерств, голови та 
заступників  Київської міської державної адміністрації, 

тощо) 

18 402 77,36% 

Запити від правоохоронних органів 377 1,58% 

Звернення, які надійшли з Саll-центру  478 2,01% 

Депутатські запити та звернення 828 3,48% 

Проекти розпоряджень 621 2,61% 

Запити від засобів масової інформації 72 0,30% 

Звернення громадян 1 324 5,57% 

Запити на отримання публічної інформації 435 1,83% 

Розпорядження Київської міської державної адміністрації 519 2,18% 

Розпорядження Київського міського голови 71 0,30% 

Рішення Київської міської Ради 660 2,77% 

Всього 23 787 100% 

 

 Структура вихідних документів: 

Категорія кореспондента Кількість, 

шт. 
% 

Правоохоронні та військові установи 377 3,39% 

Центральні органи виконавчої влади 216 1,94% 

Районні в м. Києві державні адміністрації 2 695 24,22% 

Структурні підрозділи Київської міської державної 
адміністрації 

2 040 18,34% 

Київський міський голова 44 0,40% 

Органи юстиції та суди 223 2,00% 
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Категорія кореспондента Кількість, 

шт. 
% 

Органи державної фіскальної служби України  176 1,58% 

Адвокати та адвокатські об'єднання 36 0,32% 

Депутати Верховної ради України та Київської міської 
ради 

343 3,08% 

Відповіді на звернення громадян  1 327 11,93% 

Зауваження до проектів розпоряджень 91 0,82% 

Інші (Товариства, громадські об'єднання, на звернення 
СALL-центру, ЗМІ) 

3 557 31,97% 

Всього 11 125 100% 

 

 Структура внутрішніх документів: 

Вид документа Кількість, 

шт. 
% 

Акти 4 0,31% 

Аналітичні довідки 8 0,62% 

Доручення 87 6,79% 

Листи  742 57,92% 

Накази 28 2,19% 

Окремі доручення 29 2,26% 

Протоколи 2 0,16% 

Службові записки  381 29,74% 

Всього  1 281 100% 

Впродовж року розглянуто 1324 звернень громадян, з них 176 колективних.  

Усі звернення були відпрацьовані у визначені законодавством терміни та, за 
результатами опрацювання, були надані відповіді в межах компетенції. 

Під час особистих прийомів, що проводяться співробітниками відділу з 
адміністрування пайової участі, було прийнято 930 громадян та 394 звернення 

були отримані поштою.  

Протягом 2016 року директором Департаменту економіки та інвестицій 
Принадою С.І. було прийнято особисто 6 громадян та заступником директора 

Департаменту - начальником управління цінової політики Яструбинським В.І. 

особисто прийнято 6 громадян.  

Всім заявниками надані в межах компетенції роз'яснення. 
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Використання коштів за 2016 рік 

I. Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері економіки та 

інвестицій» (утримання Департаменту) 

 тис. грн. 

Статті витрат Асигну-

вання  

Питома 

вага% 

Факт Вико-

нання 

Примітка  

Заробітна плата та 

нарахування на неї 

20 030,7 80,9 19 999,1 99,8% 
 

Адміністративні витрати 

 

1 658,4 

 

 

6,7 

 

1 371,1 

 

82,7% 

Економія коштів у зв’язку 
з припиненням оренди 

приміщень по вул. 

Хрещатик,44 

Придбання основних 

засобів 

256,0 1 190,2 74,3% Економія коштів за 

проведеними закупівлями 

Придбання 

нематеріальних активів 

 

2 820,0 

 

11,4 

 

2 502,4 

 

88,7% 
Економія коштів за 

проведеними закупівлями 

Всього 24 765,1 100 24 062,8 97,2%  

 

II. Бюджетна програма «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» 

Статті витрат Асигну-

вання  

Питома 

вага% 

Факт Вико-

нання 

Примітка  

Організація та проведення 

заходів з питань 

економічного потенціалу та 

інвестиційних можливостей 

м. Києва 

2 924,0 6,2% 1 134,9 38,81% 

Участь у заходах з питань 

інвестиційної діяльності 

за рахунок коштів 
організаторів, економія 

коштів за проведеними 

закупівлями 

Розробка незалежного 

комплексного річного звіту 

міста Києва за 2015 рік 

1 225,8 2,6% 1 080,0 88,11% 
Економія коштів за 

проведеними закупівлями 

Юридичне забезпечення 

інвестиційних договорів та 

договорів пайової участі 

2 200,0 4,7% 316,4 14,38% 

Низка судових позовів до 
найбільших боржників 

подано органами 
прокуратури в інтересах 

Департаменту (у зв’язку із 

частим арештом рахунків 

ДЕІ) 

Погашення заборгованості 

по судовим рішенням 
1 091,2 2,3% 1 091,2 100% Виконано 

Публікація оголошень, 

отримання статистичних 

показників 

141,0 0,3% 110,7 78,51%  

Розроблення прогнозних 

документів, пов’язаних з 

соціально-економічним 

розвитком міста (виконання 

тематичного переліку 

(КНДУ «НДІРОМ) 

11 624,0 24,6% 11 592,3 99,73% Виконано 
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Статті витрат Асигну-

вання  

Питома 

вага% 

Факт Вико-

нання 

Примітка  

Вивчення успішних 

закордонних практик 

управління містом  

2 636,0 5,6% - 0,00% 
Не погоджена програма 

навчання 

Виконання Програми 

розвитку туризму в м. Києві 
18 594,8 39,4% 8 621,8 46,37% 

Ряд закупівель не 

відбулися (дивись 

примітки до діяльності за 
напрямком туризму) 

III. Бюджетна програма «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» 

Статті витрат Асигну-

вання  

Питома 

вага% 

Факт Вико-

нання 

Примітка  

Поповнення статутного 

фонду КП «КІА» 

6 760,0 14,3 6760,0 100  

Всього 47 196,8 100% 30 707,3 65,1%  

 

Проведення конкурсних торгів  

 У 2016 році Департаментом було заплановано проведення 19 конкурсних 

процедур на очікувану суму 11 млн грн. 

         Фактично проведено 12 тендерних закупівель.   

При цьому, при очікуваних витратах у 8,9 млн грн, за результатами 
проведених тендерних закупівель фактично укладено договорів на 6,8 млн грн. 

Економія бюджетних коштів склала 2,1 млн грн. 

          Департаментом із застосуванням системи Електроних закупівель було 

здійснено 18 процедур на суму 1,3 млн грн. 

           За результатами проведених допорогових закупівель укладено 18 договорів 
на суму 1,1 млн грн. 

Економія бюджетних коштів склала 232,9 тис грн. 

 

В 2016 році здійснені планові та позапланові перевірки: 

- Державною фінансовою інспекцією в місті Києві за період 2013-2016 рр.; 

- Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР 

(КМДА); 

- Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 

м. Києві. 

 За результатами перевірок порушень у господарській діяльності в частині 

виконання бюджету, ведення бухгалтерського обліку, здійснення державних 

закупівель не виявлено.  
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Управління персоналом та запобігання виникненню корупції 

 

1. Склад Департаменту, рух кадрів та підбір персоналу: 

Підрозділ 
Штатна 

чисельність 

Фактична 

чисельність 

Рух персоналу 

Прийняті Звільнені 

Керівництво 4 4 1 2 

Юридичний відділ 7 7 6 4 

Відділ з питань контрольно-

аналітичної та організаційної 
роботи 

8 8 2 0 

Відділ бухгалтерського обліку та 
звітності 

8 8 0 0 

Відділ управління персоналом та 
запобігання виникненню 

корупції 
5 5 4 4 

Відділ адміністрування пайової 

участі 
8 6 1 1 

Управління туризму 12 12 1 2 

Управління координації 
регіональної політики 

19 17 5 6 

Управління з питань 
інвестиційної та 

зовнішньоекономічної політики 
18 18 4 4 

Управління цінової політики 18 18 1 3 

Управління з питань капітальних 
вкладень та розвитку 

інфраструктури 
17 17 1 1 

Всього 123 119 26 27 

У 2016 році звільнилось 27 працівників, за різними підставами. Плинність 
кадрів складає 21 % від штатної чисельності. Основними причинами звільнення є 

переведення у інші державні органи. 

На кінець 2016 року налічувалось 5 вакантних посад (4 % від штатної 
чисельності), що на 2 вакантні посади менш ніж у попередньому році (2015 рік – 7 

вакантних посад, 5,6 % від штатної чисельності). 

Впродовж 2016 року проведено 5 конкурсів на заміщення вакантних посад 
державної служби: призначено на посади 26 осіб.  
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2. Якісний склад працівників Департаменту 

За посадами склад Департаменту складає: 

- Керівництво (директор та заступники) – 4 од. (3,3%); 

- Керівники управлінь, відділів, сектору та їх заступники - 35 од. (28,5%);  

- Головні, провідні економісти (спеціалісти) – 81 од. (65,9%); 

- Старші інспектори – 3 од. (2,4%). 

 

Гендерний склад Департаменту: 

- Жінки –    101 од. (82%); 

- Чоловіки – 22 од. (18%). 

 

 Віковий склад Департаменту: 

- До 35 років – 49 од.   (40%); 

- До 45 років –  36 од.  (29%); 

- До 55 років –  33 од.  (27%); 

- Понад 55 років – 5 од. (4%).  

       

За освітою склад Департаменту: 

- Вища економічна – 92 од. (75%); 

- Вища технічна –        8 од.   (6%); 

- Вища юридична –    17 од. (14%); 

- Інша вища освіта –    6 од.  ( 5%). 

 

3. Забезпечення розвитку персоналу, заохочення працівників до 

службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності:  

- підвищення кваліфікації пройшли 38 працівників Департаменту; 

- призначено на вищі посади 11 працівників. 

 

4. Щорічна оцінка державних службовців 

Щорічна оцінка у 2016 році (за результатами роботи у 2015 році) 

проводилась з 16 по 28 лютого 2016 року відповідно до розпорядження КМДА від 

11 лютого 2016 року № 68 «Про проведення щорічної оцінки виконання 
державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 

роботи у 2015 році». 
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Щорічній оцінці підлягало 58 працівників, з яких: 

- оцінку «висока» отримали 20 працівників,  

- оцінку «добре» отримали 38 працівників,  

- не підлягали щорічній оцінці 68 працівників. 

5. Загальні питання управління персоналом 

- у зв’язку із вступом в дію 01 травня 2016 року Закону України «Про 
державну службу» здійснено заходи впорядкування системи оплати праці, 

встановлення рангів державних службовців у Департаменті (підготовлено 117 

наказів з особового складу); 

- підготовлено 32 накази з особового складу, які впорядковують питання 

присвоєння рангів державним службовцям на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306; 

- поновлені положення про структурні підрозділи; 

- розроблені профілі професійної компетенції на вакантні посади; 

- забезпечена підготовка звітної інформації. 

6. Участь у мобілізаційному плануванні 

Підготовлено узагальнену інформацію про стан мобілізаційної готовності 
районних в місті Києві державних адміністрацій, структурних підрозділів 

виконавчого органу Київради (КМДА), підприємств, установ та організацій. 

 

Координації регіональної економічної політики  

 

 І. Розробка та моніторинг програмних документів розвитку м. Києва 

- підготовлено узагальнений звіт про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва за 2015 рік; 

- щоквартально проводився моніторинг виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, результати якого 
подавалися на Київську міську раду; 

- підготовлено Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2017 рік, яка затверджена рішенням Київради від 12.12.2016 №553/1557. 

ІІ. Аналіз стану і тенденцій економічного та соціального розвитку 

м. Києва, прогнозування.  

Забезпечено підготовку: 

- рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку м. Києва 
Мінрегіону України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення 
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моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики»; 

- щомісячних інформаційно-аналітичних матеріалів Мінрегіону України та 
Мінекономрозвитку України щодо соціально-економічного розвитку м. Києва; 

- щомісячного моніторингу соціально-економічного розвитку м. Києва за 
статистичними показниками (розміщується на Єдиному веб-порталі 

територіальної громади міста Києва); 

- прогнозних показників соціально-економічного розвитку м. Києва: 

• для формування бюджету м. Києва на 2017 рік та Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік на 2017-2019 роки разом 

з аналітичними матеріалами до них; 

• для проведення моніторингових досліджень кредитного рейтингу 
м. Києва (Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's); 

• для складання прогнозів касових оборотів Головному управлінню 
Національному Банку України по м. Києву і Київській області; 

- переліку проблемних питань розвитку міста Києва, які потребують 
вирішення на державному рівні, та пропозиції щодо шляхів їх розв'язання для 

подання: 

• Адміністрації Президента України; 

• Мінрегіону України та Мінекономрозвитку України; 

• на робочі зустрічі керівництва КМДА з Прем’єр-Міністром України; 

- пропозиції та зауваження до нормативно-правових актів України: 

• до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про щорічні 

звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій»; 

• до методичних рекомендацій Мінрегіону України щодо заповнення 

щорічних звітів голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій;  

- щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій за окремими показниками. 

  ІІІ. Стратегічний розвиток 

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року 

- затверджено План роботи з виконання у 2016-2017 роках завдань 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

(розпорядження КМДА від 11.05.2016 № 311); 

- підготовлено звіти за 2015 рік та І півріччя 2016 року про виконання 
завдань та з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, які затверджено Київським міським головою                 
В. Кличко. 
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2.  Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 

- Підготовлено План заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року (затверджено рішенням Київради від 
15.11.2016 № 412/1416) та звіт за 2015 рік про результати та оцінку 

результативності реалізації Стратегії - 2025. 

- Забезпечено координацію роботи з підготовки Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року у новій редакції (далі – Стратегія у новій редакції): 

 проведено спільні засідання тимчасової робочої групи за участю 
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), проектної групи ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс», 

депутатів Київради та широкого кола експертів, науковців, громадських діячів з 
питання підготовки проекту Стратегії у новій редакції (близько 40 засідань); 

 проведено громадське обговорення проекту Стратегії у новій редакції 

з 10 по 30 листопада 2016 року. 

 

ІV. Координація розробки та моніторинг міських цільових програм 

- підготовлено 22 експертні висновки до проектів міських цільових 
програм; 

- опрацьовано 9 проектів рішень Київради про затвердження міських 

цільових програм;  

- підготовлено щоквартальну узагальнену інформацію про стан виконання 

міських цільових програм. 

 

V. Моніторинг діяльності комунальних підприємств 

- Забезпечено підготовку Річного звіту міста Києва за 2015 рік. 

- Опрацьовано та/або погоджено 74 проекти контрактів та 24 проекти 
додаткових угод з керівниками комунальних підприємств. 

- Проведено засідання балансових комісій по розгляду фінансово-
господарської діяльності, підпорядкованих Департаменту економіки та 

інвестицій, комунальних підприємств за 2015 рік та І півріччя 2016 року.  

- Взято участь у: 

• 35 засіданнях балансових комісій по розгляду фінансово-господарської 
діяльності 355 підприємств, організацій та установ, що належать до 

комунальної власності територіальної громади м. Києва; 

• 11 засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості 
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат в м. Києві; 



13 
 

• 6 засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 
плати і зайнятості населення в м. Києві. 

VІ. Звітні матеріали - підготовлено: 

- щорічний звіт Адміністрації Президента України «Звіт про результати 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) за 2015 рік» та щомісячні доповіді Президенту України 

про стан справ у м. Києві; 

- щорічний звіт Кабінету Міністрів України голови КМДА про результати 
діяльності за 2015 рік; 

- щорічні паспорти м. Києва Верховній Раді України та Кабінету Міністрів 
України; 

- результати оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-
економічного розвитку м. Києва за 2014-2015 роки Мінекономрозвитку України; 

- інформацію Мінрегіону України про стан виконання завдань та заходів, 
включених до Пропозицій та рекомендацій Міжвідомчої координаційної комісії з 

питань регіонального розвитку з реалізації пріоритетних завдань за ІІ, ІІІ та IV 

квартали 2016 року. 

  

Капітальні вкладення та розвиток інфраструктури 

1.  Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, була 

затверджена рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60.                       

Показники Програми були доведені до головних розпорядників бюджетних 

коштів розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.01.2016 

№ 40.  

Загальна сума бюджетних асигнувань на фінансування капітальних видатків 

на початок 2016 року становила 2 181,0 млн грн, а на кінець  року склала понад  

7 млрд грн. (в 3,3 рази більше) і налічувала 6 211 об’єктів капітального 

будівництва (реконструкції) та капітального ремонту. 

Освоєно 5 818,3 млн грн (82,3% від запланованого рівня). 

 

2.   Протягом року вносились зміни в Програму економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2016 рік, а саме було підготовлено : 

- 5 проектів рішень Київради з відповідними розпорядженнями Київської 
міської державної адміністрації; 

- 8 розпоряджень Київської міської державної адміністрації, якими 
здійснено перерозподіл коштів у межах передбачених асигнувань. 
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3.    Щомісячно здійснювався контроль за станом освоєння капітальних 

видатків на об’єктах, передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2016 рік: 

- аналіз звітів головних розпорядників бюджетних коштів щодо освоєння 

капітальних видатків; 

- аналіз стану оформлення замовниками необхідної документації 

(розпорядчих документів, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, 

укладених договорів) та здійснення закупівель; 

- підготовка зведеної аналітичної інформації щодо стану виконання та 

фінансування робіт на об’єктах яка щомісячно розглядалась на нарадах з питань 
забезпечення життєдіяльності м. Києва; та щоквартально на засіданнях постійної 

комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та сесіях 

Київської міської ради. 

 

4.     Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік : 

 

    - опрацювання пропозицій, поданих головними розпорядниками 

бюджетних коштів; 

- формування адресних переліків об’єктів капітального будівництва та 

капітального ремонту відповідно до визначеного ліміту;  

- подання на розгляд постійних комісій Київради; 

- презентація на пленарному засіданні Київради для затвердження 

рішенням Київради. 

- проект Програми на 2017 рік, 14.11.2016 було подано на розгляд 

Київській міській раді та після презентації прийнято до розгляду на засіданні 

сесії Київради 01.12.2016; 

- за висновками постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку Київради підготовлено доопрацьований проект рішення 

Київради «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік», який 12.12.2016 затверджено на сесії Київської міської ради (рішення 

від 12.12.2016 № 553/1557); 

- розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 

06.01.2017 № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік» до головних розпорядників бюджетних коштів доведено показники 

Програми на 2017 рік та затверджено адресний перелік об’єктів капітального 

ремонту. 

 



15 
 

 

5.     Реалізації проектів і програм регіонального розвитку за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку: 

- проведено попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку - подано на конкурс 8 проектів на 1,4 млрд грн; 

- затверджено загальний рейтинговий список з 7 проектів, які можуть 

фінансуватися за кошти державного фонду регіонального розвитку на суму      
381,2 млн грн. 

 

6.     Підготовка проектів розпоряджень Київської міської державної 

адміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва:  

- видано розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 10.11.2016 № 1111 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста 

для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної 
ситуації техногенного характеру на полігоні твердих побутових відходів № 5 біля 

с. Підгірці Обухівського району Київської області»; 

- надано 3 висновки щодо можливості виділення коштів з резервного 
фонду бюджету м. Києва. 

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика 

 

І. Проведення інвестиційних конкурсів:  

За результатами проведених інвестиційних конкурсів забезпечено 

укладення 3 (трьох) інвестиційних договорів за проектами на загальну суму 

177 778 385,00 грн, а саме: 

- «Про будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської 

клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» 
(23.09.2016 № 050-13/і/160) з орієнтовним обсягом інвестицій – 173 992 185,00 

грн, у тому числі даним договором передбачені кошти у сумі 13 600 00,00 грн на 

зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні 

№2; 

- «Про встановлення станцій доочистки питної води для додаткового 

забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського 
району (Лот 1)» (26.09.2016 № 050-13/і/161) з орієнтовним обсягом інвестицій – 

2 385 700,00 грн; 

- «Про облаштування мотузкового парку на території регіонального 
ландшафтного парку «Партизанська слава» (30.12.2016 №050-13/і/162) з 

орієнтовним обсягом інвестицій – 1 400 500,00 грн, у тому числі даним договором 

передбачені щомісячні платежі протягом 10 років у розмірі 10 000,00 грн на 
утримання та розвиток території регіонального ландшафтного парку 

«Партизанська слава». 



16 
 

ІІ. Супровід інвестиційних договорів: 

- укладено 39 додаткових угод до інвестиційних договорів;  

- підписано Акт від 20.04.2016 про виконання інвестиційного договору від 

16.07.2014 № 050-13/і/142 «Про реалізацію інвестиційного проекту по 
влаштуванню та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транспортної 

інфраструктури/дорожнього сервісу на перетині вул. Ревуцького та вул. Анни 

Ахматової у Дарницькому районі»; 

- у 2016 році відповідно до умов інвестиційних договорів до цільового 
фонду спеціального фонду міського бюджету надійшло 870,1 тис. грн. (план – 

9 000,0 тис.грн.). 

 

Основні причини недовиконання: 

- відсутність можливості проведення засідань постійно діючої конкурсної 
комісії по залученню інвесторів у січні-лютому 2016 року у зв’язку із тривалим 

строком оновлення її складу, зокрема в частині зміни складу Київської міської 

ради (перше засідання – 16 березня 2016 року); 

- відсутність детальних планів територій для багатьох проектів та 

тривалий розгляд проектів рішень Київської міської ради, необхідних для 

реалізації проектів;  

- за 2 укладеними договорами передбачено не перерахування коштів в 

бюджет міста, а спрямування їх для зміцнення матеріально-технічної бази 
Київської міської туберкульозної лікарні № 2 - 13 600,00 тис. грн та на 

фінансування робіт з благоустрою регіонального ландшафтного парку 

«Партизанська слава» - не менше 500,00 тис. грн.; 

- невиконання інвестором фінансових зобов’язань за договором щодо 
будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Старонаводницькій, 2-20) 

через складну економічну ситуацію в країні (ліквідація банку-гаранта), 
відсутність взаємодії Інвестора та Замовника. 

 

ІІІ. Розроблено інформаційно-аналітичну систему обліку інвестиційних 

об’єктів IAC «Інвестиційні об’єкти Києва». 

 Програмний комплекс створений для обліку інвестиційних договорів та 
інвестиційних заявок з параметрами інвестиційних об’єктів.  

 Модуль введений в експлуатацію 26 грудня 2016 року. 

  

IV. Просування м. Києва на міжнародній арені у сфері інвестицій: 

 23.11.2016 року проведено Інвестиційний форум м. Києва. Забезпечено 
участь понад 500 учасників із 57 країн світу, серед яких понад 100 українських та 

зарубіжних компаній, зацікавлених в спільній реалізації міських проектів, 

40 представників дипломатичних місій, 35 міжнародних та українських 
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організацій, фондів та банківських установ, 100 журналістів із 67 засобів масової 

інформації. 

У рамках Форуму представлено 60 міських проектів, вартість яких за 
попередніми наявними розрахунками складає понад 100 млрд грн. 

- забезпечено участь у вітчизняних та міжнародних заходах, а саме: 

 IV Міжнародному форумі «День українського бізнесу» (м. Варшава, 

республіка Польща); 

 ІІ національному форумі з підтримки експорту (м. Київ); 

 семінарі «Фінансування та розвиток проектів та менеджмент 
громадської інфраструктури» (м. Пекін, Сіань, Баодзи, Вейнань та провінція 

Шенсі, КНР); 

 V-му шведсько-українському бізнес-форумі (м. Київ); 

 навчальному візиті представників українських муніципалітетів                 
(м. Львів); 

 IX Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: 
співпраця, інвестиції, економічний розвиток» (м. Нова Каховка,  Херсон); 

 Днях польського бізнесу (м. Київ); 

 XVI Міжнародному економічному Форумі «Львівщина – Фабрики 

Європи» (м. Львів). 

- розроблено Концепцію просування інвестиційного та 

зовнішньоекономічного іміджу міста Києва та затверджено План заходів з 

просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва на 

2016-2017 роки» (розпорядження КМДА від 29.12.2016 № 1372).  

 

V. Надання адміністративних послуг: 

Протягом 2016 року забезпечено надання 9 адміністративних послуг: 

 державної реєстрації іноземних інвестицій 

 перереєстрації іноземних інвестицій 

 держаної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за 
участю іноземного інвестора 

 анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій 

 видачі дублікату картки державної реєстрації договору 

 видачі дублікату інформаційного повідомлення 

 видачі ліцензій на імпорт товарів 

 видачі ліцензій на експорт товарів 

 видачі разових (індивідуальних) ліцензій. 
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 Зокрема: 

- здійснено державну реєстрацію 37 іноземних інвестицій, внесених до 
статутних капіталів підприємств м. Києва та на підставі договорів (контрактів) 

про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора;  

- зареєстровано 4 Договори (контракти) про спільну інвестиційну 

діяльність за участю іноземного інвестора; 

- оформлено 55 разових (індивідуальних) ліцензій на імпорт та 

експорт товарів суб’єктам ЗЕД, до яких застосовано індивідуальний режим 

ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; 

- надано 144 консультації суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності 

з питань реєстрації іноземних інвестицій, видачі разових (індивідуальних) 

ліцензій, ліцензій на експорт/імпорт товарів та державної реєстрації договорів про 
спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора;  

- повідомлено 335 суб’єктів підприємницької діяльності м. Києва щодо 

застосування (скасування), зміни виду спеціальних санкцій, передбачених ст.37 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» на підставі наказів 

Мінекономрозвитку України. 

 

Розвиток туризму 

З метою популяризації столиці та приваблення туристів у 2016 році 
проведено наступні заходи: 

- організовано 6 рекламно-інформаційних турів для представників 
туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва; 

- взято участь у міжнародних виставках: 

 ITB 2016 (м. Берлін, ФРН); 

 UITT 2016 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна); 

 COTTM 2016 (м. Пекін, КНР); 

 «Турбизнес-2016» (м. Мінськ, республіка Білорусія); 

 UITM 2016 (м. Київ, Україна); 

 WTM 2016 (м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та 
Ірландії); 

 IBTM 2016 (м. Барселона, Королівство Іспанія); 

 TT Warsaw (м. Варшава, республіка Польща); 

 Brussels Travel Expo (м. Брюссель, Королівство Бельгія); 

 Travel Turkey Izmir (м. Ізмір, Турецька Республіка).  

- проведено виставку картин «KYIV Mustsee» у міжнародному аеропорту 
«Київ»; 



19 
 

-  в рамках промоції м. Києва та його туристичних можливостей та 
потенціалу за кордоном 15-16 грудня 2016р. проведено «Дні Києва в м. Тель-

Авіві» (держава Ізраїль); 

- встановлено 11 фотозон - 10 на Поштовій площі та одна навпроти 

адміністративної будівлі Київської міської ради по вул. Хрещатик, 36; 

- проведено рекламну промокампанію, спрямовану на популяризацію 

туристичних можливостей м. Києва під час новорічних свят на Софіївській площі 

столиці з використанням чотирьох ростових ляльок (костюми у вигляді логотипу 
«Київ- місто, де все починається»); 

- виготовлено 3-Д конструкції туристичного логотипу міста Києва, які 
встановлено в аеропорту «Київ» (Жуляни); 

- відкрито 2 туристичних інформаційних центри в аеропортах «Київ» 
(Жуляни) та «Бориспіль». 

 Деякі завдання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві 

на 2016-2018 роки, невиконані з наступних причин: 

- «Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері»:  

Впровадження міської ID карти, виготовлення поліграфічної та сувенірної 
продукції: невиконання заходів складає 2 211,3 тис. грн. Закупівлі, які було 

заплановано здійснити в 2016 році, частково відмінено або визнані такими що не 

відбулися. 

- «Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури та 

удосконалення роботи КП «ТІЦ»: 

Встановлення туристично-інформаційного центру на Майдані 

Незалежності (не було вирішено питання щодо місця розташування), оновлення 
туристичних пілонів та вказівників, удосконалення роботи КП «ТІЦ» (закупівля 

не відбулась у зв’язку із відсутністю заявок): невиконання заходів Програми 

складає 4 670,4 тис. грн.  

- «Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста 

Києва в Україні та за кордоном»: 

Проведення семінарів з питань туризму: невиконання закупівлі на                 
1 722,7 тис. грн. у зв’язку із відсутністю заявників. 

 

Зберігається позитивна динаміка з надходження до бюджету міста коштів 

від справляння туристичного збору: 

У 2016 році цей показник склав 18,76 млн грн при запланованому 14,76 млн 

грн (довідково: у 2015 році - 13,0 млн грн). 
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ПАЙОВА УЧАСТЬ 

 Загальна сума укладених договорів пайової участі складає 574,5 млн. грн. 

(354 договори).  

            До бюджету міста сплачено коштів як пайова участь в сумі 563,8 млн грн, 
що перевищило планові завдання в 2 рази та рівень 2015 року в 1,7 рази                   

(281,45 млн грн). 

 Також, у 2016 році укладений один договір з компенсації витрат за 
інженерну підготовку території (в тому числі гідронамив), виконаний за рахунок 

коштів міського бюджету 4 164,585 тис. грн зі сплатою у 2017 році. 

 За участю Департаменту розроблено та затверджено новий порядок 

залучення коштів рішенням Київради від 15.11.2016 № 411/1415 «Про 

затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів 
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва»  

Розроблено програмний модуль обліку договорів по сплаті пайової участі 
м. Києва інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва» (Модуль «Пайова Участь»), який прийнято в 

промислову експлуатацію 30.12.2016. 

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД 

  Юридичним відділом у 2016 році проводилась координація правової 

роботи, здійснювалась робота з опрацювання підготовки договорів та вжиття 
заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, готувались відповіді 

на запити органів державної влади, органів виконавчої влади, правоохоронних 

органів, підприємств, установ, організацій та громадян (опрацьовано 1086 

документів).  
 

Проведено юридичну експертизу 218 проектів розпоряджень Київської 

міської державної адміністрації, більше 700 проектів наказів Департаменту. 
 

Опрацьовано 354 договори про пайову участь, 3 інвестиційні договори та 

38 додаткових угод, пов’язаних з реалізацією інвестиційних договорів. 

 

Претензійно-позовна роботи робота здійснювалася відповідно до вимог 

чинного законодавства, забезпечено представництво у 52 судових справах, а саме:  

у 16 справах - з питань пайової участі;  

у 9 справах  - з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;      

у 27 справах - з питань цінової політики. 
 

З 52 судових справ: у 27 справах юридичний відділ здійснював 

представництво інтересів Департаменту та у 25 - представництво інтересів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 
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В 2016 році відкриті судові провадження за позовними заявами щодо 

стягнення заборгованості за договорами пайової участі на загальну суму 

110 700 740 грн. 

За результатами проведеної роботи по стягненню заборгованості в 

судовому порядку у 2016 році фактично сплачено боржниками 48 087 642, 07 грн. 

 
ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

Протягом року видано 89 розпоряджень КМДА з питань ціноутворення (із 

яких 87 розпоряджень є нормативно-правовими актами), якими встановлено 

9680 цін та тарифів для 151 суб’єктів господарювання: 

- проведено 29 експертиз проектів рішень Київської міської ради, 
розпоряджень КМДА та райдержадміністрацій, які містять питання ціноутворення 

та (або) застосування цін на товари і тарифів на послуги; 

- опрацьовано розрахункові матеріали 195 суб’єктів господарювання 
щодо встановлення 22 874 тарифів; 

- проведено 120 моніторингів тарифів на комунальні послуги; 

- погоджено 76 тарифів на перевезення пасажирів легковими та 
вантажними автомобілями КП «АТП КМДА»; 

В місті Києві тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій для будинків комунальної власності встановлені по 

кожному будинку окремо в розмірах, що діють з лютого 2011 року, 
розпорядженням КМДА від 30.04.2015 № 442 із зазначенням вартості кожної 

складової тарифу, що дозволяє в разі ненадання послуг або надання їх не в 

повному обсязі, провести перерахунок розміру плати відповідно до фактичних 

витрат.  

 Також, з метою збереження механізму заохочення споживачів щодо 

своєчасної оплати за послуги, ці тарифи встановлено з та без прибутку. Середній 
рівень тарифів для будинків комунальної власності становить: 

- 3,13 грн з ПДВ за 1кв.м загальної площі квартири за місяць в разі 
оплати за послуги після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим;  

- 2,85 грн - в разі оплати за послуги не пізніше 20 числа місяця. 

Розміри тарифів для будинків комунальної власності в 2016 році не 
змінювались по відношенню до встановлених в 2011 році тарифів і за 9 місяців 

2016 року відшкодовують 93,8 % фактичної собівартості цих послуг. 

Разом з тим, в зв’язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, 
тарифів на електричну енергію та водопостачання, Керуючими компаніями з 

обслуговування житлового фонду по всім районам міста Києва проведено 

розрахунок планових нормативних витрат на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій по 8340 будинках.  
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 За результатами аналізу планових нормативних витрат на ці послуги з 
виявлено, що середній рівень по місту становить 6,05 грн за 1 кв.м з ПДВ (в разі 

оплати не пізніше 20 числа). 

Протягом 2016 року опрацьовано розрахункові матеріали, що надані 

51 суб’єктом господарювання-ліцензіатом КМДА. За результатами опрацювання 
видано 32 розпорядження, якими встановлено 462 тарифи на виробництво, 

постачання, транспортування теплової енергії, централізоване водопостачання і 

водовідведення, комунальні послуги з централізованого опалення та постачання 

гарячої води для ліцензіатів КМДА для 32 суб’єктів господарювання та 
8 суб’єктам господарювання - вартість витрат з проведення періодичної повірки, 

обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, та 

3 розпорядження, якими визнано такими, що втратили чинність 24 раніше 
встановлені тарифи для 4 суб’єктів господарювання.  

Управлінням проведено аналіз: 

-  матеріалів 7 підприємств-перевізників твердих побутових відходів та 
підтверджено втрати в розмірі 51 713 752,08 грн, які виникли від подорожчання 

пального 

- розрахункових матеріалів СКП «Спеціалізований комбінат підприємств 

комунально-побутового обслуговування» та ТОВ «Меморіал Сервіс» щодо 

встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. За результатами 

розгляду матеріали повернуті на доопрацювання; 

- в зв’язку із наданням повноважень, вперше проведено аналіз 
розрахункових матеріалів КП «Київводфонд» щодо встановлення тарифів на 

послуги з користування громадськими вбиральнями. Разом з тим, ці матеріали 
повернуто на доопрацювання, а також підготовлено два запити до Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України щодо особливостей формування тарифів. 

 Встановлено тарифи на платні послуги, що надають лікувально-

профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я, на 

економічно обґрунтованому рівні відповідно до постанов Кабінету Міністрів 
України від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 

влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» та від 

17.09.96 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах». 

Опрацьовано розрахункові матеріали 71 державного і комунального закладів 
охорони здоров’я щодо встановлення 12 112 тарифів. При цьому, відсутність 

затвердженої на державному рівні методики формування тарифів, галузевих 

документів, якими затверджуються назви послуг, перелік фахівців та норми часу 

надання таких послуг, призводять до значних помилок, які припускають заклади 
охорони здоров’я при проведенні розрахунків тарифів.  



23 
 

Так, лише третина від документів, які надходять до Управління, не 
повертається на доопрацювання. 

З метою підвищення рівня професійних знань економічних служб закладів 
охорони здоров’я, прискорення встановлення тарифів, протягом року 

проводилися робочі наради з представниками закладу, постійно надавалися  
методологічні роз’яснення щодо формування тарифів тощо.  

Результатом такої роботи у 2016 році є видання за поданням Управління 

25 розпоряджень, якими встановлено 7394 тарифи на платні послуги, які надають 
49 державних і комунальних закладів охорони здоров’я (у т.ч. 8 державних 

закладів та 41 комунальний заклад охорони здоров’я). Окремо слід зауважити, що 

кожне із виданих розпоряджень пройшло громадське обговорення, а також 19 
розпоряджень із цієї кількості, на виконання Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пройшли 

процедуру видання регуляторного акту, яка значно ускладнена внаслідок 

прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151. 

 


