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1. СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА 

У 2014 РОЦІ 

На загальну економічну ситуацію в місті у 2014 році негативно 

вплинули несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура та ризики з боку 

зовнішніх факторів (окупація Криму та агресія на сході країни з боку 

Російської Федерації, погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, 

вичікувальна позиція інвесторів).  

Разом із несприятливими зовнішніми факторами до сповільнення 

основних показників розвитку столиці призвели відсутність системних 

економічних реформ в країні та місті, корупція та дефіцит бюджетних 

коштів, які обумовили кризові явища в економіці, прискорення інфляційних 

процесів через девальвацію гривні й підвищення тарифів на природний газ та 

електроенергію. 

В цих умовах Програмою першочергових кроків Київського 

міського голови Кличка В.В. визначено такі пріоритети в управлінні 

столицею: 

нищівний удар по корупції (впровадження програм «Прозорий 

бюджет» і «Прозорі закупівлі», спрощення та чітке і зрозуміле 

регламентування дозвільних процедур, публічний контроль закупівель 

тощо); 

прозоре, відкрите та ефективне використання бюджету міста на 

потреби киян (прозора та зрозуміла киянам процедура визначення тарифів і 

соціального захисту для тих, хто його потребує; розподіл видатків бюджету 

насамперед на розширення мережі дитячих садків, фінансування шкільної 

освіти з урахуванням потреб дитини, підтримка закладів охорони здоров’я 

відповідно до потреб пацієнтів; посилення адресної соціальної допомоги за 

програмою «Турбота»; 

запровадження енергозберігаючих технологій, аудит витрат енергії 

в Києві; 

залучення інвестицій; 

створення умов для безпеки і комфорту киян (стимулювання 

інвесторів для будівництва сучасних заводів з переробки відходів, 

використання нових безпечних екологічно чистих технологій для очищення 

води; реконструкція та будівництво парків і зелених зон у кожному 

мікрорайоні тощо). 
 

Протягом 2014 року в м. Києві: 

забезпечено комплексний підхід до реалізації інноваційно-інвестиційної 

політики в м. Києві; 

запроваджувалися програми з ефективного використання енергетичних 

ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, паливно-

енергетичному комплексі та переходу на альтернативні джерела опалення з 

метою максимального забезпечення енергонезалежності в умовах дефіциту 

природного газу; 

продовжено роботу з розроблення проекту Програми реформування і 

Слайд  16 
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розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2015 – 2019 

роки, перше засідання робочої групи з розроблення якої відбулося 

18 вересня; 

проводилася робота з посилення адресності соціальної допомоги 

незахищених верств населення; 

здійснювалися заходи з реформування вторинного рівня надання 

медичної допомоги; 

продовжено реформування сфери адміністративних послуг, в тому числі 

дозвільної системи. 

Незважаючи на вжиття Київською міською владою відповідних заходів, 

спрямованих на підтримку основних секторів економіки, активізацію 

процесів модернізації інфраструктури, стимулювання внутрішнього 

інвестиційного та споживчого попиту населення, поліпшення бізнес-клімату, 

складна політична та економічна ситуація в Україні не дала змоги 

максимально ефективно задіяти внутрішні фактори економічного розвитку та 

стабілізувати роботу міського господарства до кінця 2014 року. 
 

1.1. Динаміка соціально-економічного розвитку в розрізі галузей 

економіки м. Києва 

За останніми звітними даними у 2014 році: 

індекс промислового виробництва становив 85,7%; 

обсяг реалізованої продукції за січень – листопад 2013 року – майже 

76,7 млрд грн (7,2% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово 

окупованої територій АР Крим і м. Севастополя)); 

обсяг виконаних будівельних робіт – майже 10,8 млрд грн (21,5% 

загальнодержавного обсягу), що на 21,3% менше ніж у 2013 році (по країні – 

зменшення на 21,7%); 

вантажооборот – 52,8 млрд ткм, що на 2,6% більше ніж у 2013 році 

(14,9% загальнодержавного обсягу); 

обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив майже 

29,07 млрд дол. США (дані за січень – листопад 2014 року); 

експорт товарів зменшився на 3,4% і становив понад 10,6 млрд дол. 

США, імпорт зменшився на 23,5% і становив майже 18,5 млрд дол. США 

(дані за січень –  листопад 2014 року);  

оборот роздрібної торгівлі – понад 125,9 млрд грн (96,3% до рівня      

2013 року), що становить 13,9% загальнодержавного обсягу; 

індекс споживчих цін у грудні 2014 року порівняно з груднем 2013 року 

– 125,8% (по Україні – 124,9%); 

створено майже 111,0 тис. нових робочих місць; 

станом на 01.01.2015 рівень зареєстрованого безробіття по м. Києву за 

даними служби зайнятості становив 1,0% (найкращий показник серед 

регіонів країни, по Україні – 1,9%). 
 

Промисловість 
Індекс промислового виробництва у 2014 році становив 85,7% (по 

Україні – 89,9% (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і 
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м. Севастополя)). 

Нарощування обсягів продукції забезпечили: 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів – на 2,9% (по Україні зменшення – на 2,7%); 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – на 0,3% (по Україні збільшення на 1,6%); 
 

Спад спостерігався у сферах: 

машинобудування – на 28,5% внаслідок зменшення виробництва 

конструкцій інших та їх частин з металів чорних та алюмінію 

ПАТ «Експериментально-механічний завод «Металіст», ТОВ «Укрітарм», 

ТОВ «СП Буддеталь», Комбінат виробничих підприємств 

ПАТ «Київметробуд»; приладів напівпроводникових, діодів 

світловипромінювальних, кристалів п’єзоелектричних, зібраних 

ТОВ «Піллар»; лічильників електроенергії, зокрема, калібрувальні 

ТОВ «Нік-електроніка», ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова та ТОВ «АДД-

Енергія»; панелей комутаційних та інших комплектів електричної апаратури 

для комутацій ПАТ «Леокон», ТОВ «Завод «Емко» та ТОВ «Росток-прилад 

ЛТД», ТОВ «НВП «Вітал»; частин устаткування підіймального та 

вантажно-розвантажувального ТОВ «Укрліфтсервіс»; бухгалтерських 

машин, контрольно-касових апаратів та аналогічних машин, що містять 

лічильні пристрої ТОВ «Юнісістем», ТОВ «Ікс-техно»; пристроїв 

ортопедичних ТОВ «Ортопедичний науково-виробничий реабілітаційний 

центр «Ортес», Київського казенного експериментального протезно-

ортопедичного підприємства, ТОВ «Торговий дім Алком»; послуг з 

установлення та монтажу устаткування керування виробничими процесами 

дочірнім підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Сіменс 

Україна», ТОВ Науково-виробниче підприємство «Інтеп» та 

ТОВ «Укргазтех»; послуг з ремонту і технічного обслуговування 

устаткування електронного професійного призначення дочірнього 

підриємства «Алкатель – Лусент Україна» (по Україні – на 21,3%); 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів –          

на 16% за рахунок зменшення виробництва цукерок шоколадних 

ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; виробів ковбасних варених, 

сосисок, сардельок ПП «Твін»; м’яса свиней свіжого чи охолодженого 

ТОВ «Амбар»; борошна пшеничного чи пшенично-житнього 

ПАТ «Київмлин»; вина ігристого ПАТ «Київський завод шампанських вин 

«Столичний»; пива солодового ПАТ «Оболонь» та філії ПАТ «Карлсберг 

Україна» в м. Києві, (по Україні зростання – на 2%); 

виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – на 14,4% внаслідок зменшення виробництва плит, 

листів, плівки,фольги та стрічок ПАТ «Укрпластик» та ТОВ «Темп – 2000»; 

елементів конструкцій збірних для будівництва ТОВ «Бетон комплекс» та 

ПАТ «Завод ЗБК ім. С. Ковальської»; розчинів бетонних, готових для 

використання ТОВ «Автобудкомплекс-к» та ТОВ «Бетон Сервіс», 
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ТОВ «Бетон Комплекс»; сумішей будівельних сухих ПАТ «Завод ЗБК 

ім. С.Ковальської», плитки та плит керамічних ТОВ «РМ-Інвест»                

(по Україні – на 9,4%); 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів 

– на 14,4% (по Україні – на 14,9%); 

виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності – на 10,3% внаслідок зменшення виробництва пакувальної 

продукції ПрАТ «Бліц Інформ», ДП «Тетра ПАК Україна» (по Україні –      

на 5,4%); 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –       

на 7,8% через зменшення виробництва електроенергії на 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (по Україні – на 6,6%); 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,2% через 

зменшення виробництва засобів мийних та засобів чищення Спільним 

українсько-польським підприємством «Єврохім» та ТОВ «СК Джонсон»   

(по Україні – на 14,7%). 
  

 Обсяг реалізованої продукції за січень – листопад 2014 року становив 

майже 76,7 млрд грн (7,2% загальнодержавного обсягу (без врахування 

тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя)). 

 Найбільша питома вага в загальному обсязі реалізованої продукції 

належить підприємствам з: 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 47,2%; 

виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних    

препаратів – 8,6%; 

виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – 7,9%; 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 

6,5%; 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність – 6%; 

металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, 

крім виробництва машин і устаткування – 2,3%; 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 1,3%; 

текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів  – 0,8%. 
  

Підприємництво  
Одним з основних напрямків діяльності Київської міської влади є 

дерегуляція та розвиток підприємництва, реформування системи надання 

адміністративних послуг. 

Попри складне політичне та соціально-економічне становище у звітному 

році спостерігався ряд позитивних тенденцій у розвитку підприємництва. 

За останніми звітними даними станом на 01.10.2014 кількість 

новостворених суб’єктів господарювання в місті Києві зросла порівняно з 
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відповідним періодом попереднього року на 6,1%, в тому числі юридичних 

осіб –  на 10,4 %, фізичних осіб – підприємців – на 1,5%.  

Кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники 

податків, зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 

4,1% та становила 468,4 тис. осіб, в тому числі кількість фізичних осіб – 

підприємців зросла на 9,6% та становила 263,5 тис. осіб. Кількість 

юридичних осіб зменшилася на 2,1% та становила 204,9 тис. 

Збільшилися надходження податків і зборів від суб’єктів 

підприємництва: за 9 місяців 2014 року до Зведеного бюджету надійшло 

71,7 млрд грн, що на 6% більше порівняно з відповідним періодом 2013 року. 

Надходження до бюджету міста Києва зменшилися на 6,1% до 6,9 млрд грн. 

За показниками розвитку малого та середнього підприємництва Київ є 

лідером серед регіонів України: у столиці зосереджено 22% малих та 

середніх підприємств України, на яких зайнято понад 18% всіх найманих 

працівників малих та середніх підприємств України. Обсяги реалізації їх 

продукції (робіт, послуг) становлять 36% загальних обсягів. 

Розвиток підприємницького сектору економіки міста забезпечує 

створення нових робочих місць, формування конкурентного середовища, 

сприяє залученню інвестицій та має вирішальний вплив на економічне 

зростання. 

З метою створення сприятливого бізнес-клімату у 2014 році виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією): 

розробляється проект Комплексної київської міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в 

місті Києві на 2015-2018 роки; 

підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження 

змін до складу регіональної ради підприємців в м. Києві» (проходить 

погодження); 

сформовано та затверджено плани діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2014 р та на 2015 рік, які оприлюднено на 

офіційному Інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації 

(http://kievcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність»; 

оприлюднено на офіційному Інтернет-порталі Київської міської 

державної адміністрації 48 проектів регуляторних актів. Відстеження 

результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), 

відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» здійснювалося на підставі Графіка 

відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік; 

здійснено перегляд нормативно-правових актів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  
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прийнятих у 2013 році, на відповідність вимогам Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

У рамках реалізації комплексного пілотного проекту з реформування 

сфери надання адміністративних послуг на рівні м. Києва у 2014 році: 

підготовлено проекти рішень Київської міської ради «Про затвердження 

переліку адміністративних послуг, які надаються виключно через центри 

надання адміністративних послуг в місті Києві» та «Про Центр надання 

адміністративних послуг м. Києва», які оприлюднено на офіційному 

інтернет-порталі Київської міської влади (http://kievcity.gov.ua) для 

громадського обговорення відповідно до вимог чинного законодавства; 

забезпечено роботу Центру надання адміністративних послуг м. Києва     

(далі – ЦНАП) та 10 його районних територіальних підрозділів. 

Функціонування такої системи забезпечує єдиний підхід до процедур 

надання адміністративних послуг у м. Києві, децентралізацію та координацію 

діяльності, впровадження новацій, оптимізацію структури та фінансових 

витрат на утримання центрів. З 23.07.2014 розпочав роботу оновлений відділ 

(центр) надання адміністративних послуг Голосіївської районної в м. Києві 

державної адміністрації; 

діє інформаційна система «Веб-портал адміністративних послуг в місті 

Києві», яка забезпечує відвідувачів повною, актуальною та достовірною 

інформацією щодо надання адміністративних послуг та видачі документів 

дозвільного характеру, процедур отримання, необхідних переліків 

документів, бланків заяв, а також автоматизований обмін даними між 

державними адміністраторами, міськими структурами та територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади. В зазначеній інформаційній 

системі ведеться облік звернень щодо надання 37 адміністративних послуг 

районного рівня та 120 послуг міського рівня; 

започатковано: 

надання 7 адміністративних послуг з первинної державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно (п’яти послуг – з 16.05.2014 та двох – з 

23.09.2014), 5 адміністративних послуг з державної реєстрації прав 

власності на земельні ділянки (з 01.07.2014), послуг з реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування особи, оформлення та видача 

довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи 

(з 01.10.2014); 

видачу ЦНАП документів з державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно адміністраторів центрів надання адміністративних 

послуг міста Києва (з 15.08.2014); 

прийом адміністраторами та державними адміністраторами документів з 

оформлення та видачі паспорта громадянина України, довідки про 

реєстрацію місця проживання або місця перебування особам, які 

переміщуються з районів проведення антитерористичної операції з 

Донецької та Луганської областей (з 17.10.2014); 

http://kievcity.gov.ua/
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- попередній запис заявників на прийом до ЦНАП здійснювався за 

допомогою «особистого кабінету» на порталі «Адміністративні послуги 

м. Києва» (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua); 

запроваджено нові сервіси по обліку коштів за платні адміністративні 

послуги. 

За період з 01.01.2014 до 31.12.2014 розглянуто майже 279 тис. звернень 

щодо отримання адміністративних послуг: 

через ЦНАП – понад 61,339 тис.; 

через районні центри надання адміністративних послуг – понад        

217,6 тис. 
 

 

Будівництво житла 

Київська міська влада послідовно реалізує житлову політику щодо 

створення умов для забезпечення доступним житлом киян, у тому числі 

пільгових категорій, малозабезпечених громадян.  

У звітному році: 

введено в експлуатацію житловий будинок на вул. Милославській, 2-В у 

Деснянському районі загальною площею квартир 9,5 тис. кв м (200 квартир); 

продовжувалися роботи з будівництва житлового будинку на 

вул. Теремківській, 3 (підготовка території будівництва: улаштування 

підпірної стіни, демонтажні роботи існуючих залізобетонних конструкцій, 

монтаж баштового крана, також розроблялася робоча документація щодо 

об’єкта);  

продовжувалося проектування та підготовчі роботи зі спорудження 

житлового будинку у пров. Моторному, 3-А, 4, 6, 8 (ІІ черга). 

За державною програмою здешевлення вартості пільгових іпотечних 

кредитів Іпотечним центром, який здійснює безпосередню реалізацію 

вказаної програми, у 2014 році укладено 8 договорів, сума кредитних коштів 

за якими становила 1 218 тис. грн. 

Обсяг виділених коштів державного бюджету на компенсацію 13% за 

договорами, укладеними у 2012 – 2014 роках, у звітному році становив 

майже 19,6 млн грн за 519 договорами.  

За даними Єдиного загальноміського автоматизованого банку даних 

«Квартоблік» станом на 01.01.2015 на квартирному обліку в районних в місті 

Києві державних адміністраціях перебувало 65 437 сімей та одиноких 

громадян (на загальних підставах – 34 663; у списку першочерговиків – 

24 391; у списку позачерговиків – 6 383).  

З початку року до районних в місті Києві державних адміністрацій, 

організацій, підприємств та установ передано 88 квартир (для воїнів-

інтернаціоналістів – 31 квартиру, інвалідів війни – 18 квартир, дітей-сиріт – 1 

квартиру, багатодітним сім’ям – 5 квартир, на загальну чергу – 1 квартиру, 

організаціям, підприємствам, установам – 24 квартири). 
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На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 

№ 729-р «Про виділення коштів на закупівлю житла» для забезпечення сімей 

загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, Департамент 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської 

міськради (Київської міської державної адміністрації) провів процедуру 

закупівлі майнових прав на 9 квартир, які підлягають передачі до установ, що 

ведуть облік цієї категорії громадян.  
 

Торгівля та побут 

У 2014 році внаслідок соціально-політичної ситуації, яка склалася в 

місті та загалом у країні, знизилися обсяги роздрібного товарообороту та 

намітилася тенденція до збільшення кількості об’єктів торгівлі та 

ресторанного господарства, що припиняють свою діяльність.  

На сьогодні в місті функціонують 6386 продовольчих та непродовольчих 

закладів торгівлі, в тому числі 83 торгово-розважальні центри, загальною 

площею понад 3,48 млн кв. м, 3208 загальнодоступних об’єктів харчування 

на 173,3 тис. місць. 

Протягом звітного року у столиці було відкрито 19 продовольчих та 

19 непродовольчих закладів торгівлі, у тому числі 1 торгово-розважальний 

комплекс «Проспект» у Дніпровському районі загальною площею 

40,3 тис. кв. м; 16 ресторанів, кафе, барів, піцерій на 567 посадкових місць. 

Столиця лідирує за показником обороту роздрібної торгівлі на одну 

особу, що у середньому за 2014 рік становив 2 459,8 грн (на 8,9% більше ніж 

у 2013 році). 

Для підтримки незахищених верств населення продовжувалася 

співпраця в рамках соціального проекту «Картка киянина», до якого залучено 

4 мережеві підприємства торгівлі з продажу продовольчих товарів 

(ПрАТ «Фуршет», ПП «Торговий дім «Вест Лайн», ТОВ «Новус Україна», 

ПП «Білла-Україна») та 1 – з продажу непродовольчих товарів 

(ТОВ «Фокстрот»). 

Для потреб м. Києва у 2014 році ПрАТ «Київмлин» закуплено 

157,5 тис. т продовольчого зерна, вироблено 133,6 тис. т борошна. 

ПАТ «Київхліб» випечено та реалізовано споживачам 154,5 тис. т хліба 

та хлібобулочних виробів, 7,0 тис. т кондитерських виробів. 

У 2014 році в місті проведено 841 сільськогосподарський ярмарок, на 

яких реалізовано 116,6 тис. т різної сільськогосподарської продукції та 

продовольчих товарів, у т.ч.: плодоовочевої продукції – 53,9 тис. т, м’яса та 

м’ясопродуктів – 14,5 тис. т, риби та рибопродуктів – 3,7 тис. т, інших 

продовольчих товарів – 44,5 тис. т. На ярмарках кияни мали змогу придбати 

сільськогосподарську продукцію за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.  

На сьогодні у столиці функціонують 96 ринкових підприємств, з яких                     

69 – продовольчих та змішаних (за спеціалізацією), 27 – непродовольчих. 

На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 № 334/2001 

«Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу 
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продовольчих та непродовольчих товарів» продовжується здійснення заходів 

щодо сприяння прискоренню процесу поступового перетворення ринків 

м. Києва у сучасні торговельно-сервісні комплекси.  

На сьогодні закінчено реконструкцію 16 ринків, 7 – у стадії 

реконструкції. 

ТОВ «Ринок «Десна» проводиться реконструкція ринку на 

вул. Кибальчича, 11-А у Дніпровському районі. ТОВ «Теремки-2» розпочато 

будівництво малого ринкового комплексу на вул. Лятошинського, 14 у 

Голосіївському районі. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.08.2013 № 1327 «Про 

реставрацію будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2 у 

Шевченківському районі» здійснюються роботи з проектування реставрації 

будівлі критого ринку, закріпленої за комунальним підприємством 

«Бессарабський ринок» на праві господарського відання. 

У 2014 році надавав свої послуги киянам 5 521 об’єкт побутового 

обслуговування, в тому числі 1 633 салони краси та перукарні, 720 об’єктів з 

надання послуг з ремонту взуття, 621 – автопослуг, 503 ательє та майстерні з 

індивідуального пошиття та ремонту одягу, 244 об’єкти з ремонту 

електропобутової та радіотелевізійної техніки, побутових приладів та 

мобільного зв’язку, 208 – з надання фотопослуг, 223 – з догляду за тілом 

людини, 81 майстерня з ремонту та виготовлення за індивідуальним 

замовленням меблів, 385 об’єктів з надання послуг хімічного чищення одягу 

та прання білизни.  

В розрахунку на одного мешканця столиці у 2014 році сферою побуту 

реалізовано побутових послуг на суму 1 103 грн.  
 

1.2. Виконання бюджету  

Станом на 01.01.2015 до загального фонду бюджету міста Києва 

надійшло 10 494,1 млн грн, що становить 90,2% до плану на 2014 рік. Це на 

266,9 млн грн більше аналогічних надходжень попереднього року. 

Податок на доходи фізичних осіб залишається найвагомішим джерелом 

наповнення дохідної частини загального фонду бюджету м. Києва, його 

частка становить 76,1%. Виконання цього показника досягло 100,3% при 

річному плані 7 960,0 млн грн. Забезпечено надходження в сумі 

7 985,3 млн гривень.  

Другим за обсягом джерелом надходжень до загального фонду бюджету 

м. Києва є плата за землю. Питома вага плати за землю в обсязі надходжень 

загального фонду бюджету м. Києва становить 18,0%. Станом на 01.01.2015 

надходження плати за землю становили 1 888,5 млн грн (62,3% до плану на 

2014 рік). Порівняно з 2013 роком надходження зменшилися на 

12,2 млн гривень. 

Інші надходження в загальному фонді становили 620,3 млн грн. З них: 

забезпечено виконання надходжень за спеціальне використання природних 

ресурсів на 102,7% та частину чистого прибутку (доходу) комунальних 
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унітарних підприємств на 119,7%; не забезпечено виконання планового 

показника за місцевими податками і зборами на 13,5 млн гривень. 

З метою забезпечення виконання доведених показників бюджетного 

розпису з податку на доходи фізичних осіб Головне управління Державної 

фіскальної служби у м. Києві постійно проводить роботу щодо збільшення 

кола платників податку – юридичних осіб, які провадять фінансово-

господарську діяльність, нарощують обсяги виробництва, отримують значні 

прибутки, збільшують грошові та товарні потоки, проводять рух коштів на 

розрахункових рахунках, однак, не виплачують заробітну плату найманим 

працівникам та не перераховують податок на доходи фізичних осіб або 

перераховують його у незначних розмірах до бюджету. 

У Головному управлінні Державної фіскальної служби у м. Києва та в 

районних державних податкових інспекціях м. Києва створено робочі комісії, 

на засідання яких запрошуються керівники підприємств, що не 

перераховують податок на доходи фізичних осіб до бюджету або 

перераховують його у незначних розмірах. 
 

Протягом 2014 року: 

проведено 300 перевірок, з яких у 298 суб’єктів господарювання 

встановлено порушення чинного законодавства. Загальною сумою додатково 

нараховано понад 130,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб; 

виявлено та залучено до оподаткування 13 875 найманих осіб, не 

оформлених належним чином працедавцями. Виплачена сума доходу таким 

найманим працівникам становила понад 34,3 млн грн, в результаті чого до 

бюджету надійшло додатково понад 3,4 млн грн податку на доходи фізичних 

осіб; 

залучено до державної реєстрації 13 273 фізичні особи, сума сплачених 

податків якими становила понад 6,2 млн грн. 
 

 

1.3. Енергетика та енергозбереження 

У 2014 році міська влада з метою максимального забезпечення 

енергонезалежності реалізовувала заходи з впровадження енергозберігаючих 

технологій та розвитку альтернативних видів палива, ефективного 

використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-

комунальному господарстві, паливно-енергетичному комплексі та в 

промисловості міста загалом.  

З метою покращення енергетичної ефективності системи 

централізованого теплопостачання міста Києва та розвитку споживання 

біопалива 12.12.2014 підписано Меморандум про взаєморозуміння між 

консалтинговою компанією «SEURECA» (Франція), ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією). Французькою консалтинговою компанією з метою 

оптимізації роботи системи теплопостачання м. Києва в частині 

енергозбереження та заміщення природного газу заплановано провести 
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дослідження у трьох пілотних районах столиці – Голосіївському, 

Оболонському та Шевченківському.  

У рамках дослідження буде розроблено проект комплексної 

реконструкції системи теплопостачання та котелень у декількох районах 

міста, яким передбачено укрупнення котелень, їх автоматизацію і частковий 

перехід на альтернативне паливо (біомасу). Результати дослідження 

використає ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для поетапної комплексної реконструкції 

системи теплопостачання м. Києва, а також реалізації проектів з 

використання поновлюваних джерел енергії. 

Розроблено та впроваджено механізм енергосервісних контрактів. 

Протягом року спеціалістами КП «ГВП» за технічної підтримки Проекту 

USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» та Інституту 

бюджету та соціально-економічних досліджень провели значний обсяг робіт, 

зокрема:  

розроблено та затверджено порядок реалізації енергозберігаючих 

проектів в рамках енергосервісних договорів;  

розроблено та затверджено методологію визначення базового рівня 

енергоспоживання бюджетними закладами; проведено розрахунки базових 

рівнів енергоспоживання закладів освіти;  

впроваджено систему оперативного моніторингу;  

підготовлено та затверджено перелік об’єктів, що потребують 

впровадження енергозберігаючих проектів;  

проведено навчальний семінар для представників райдержадміністрацій;  

укладено попередні енергосервісні договори з Управліннями освіти 

райдержадміністрацій. 

Забезпечено повну реалізацію проекту «Енергозбереження у бюджетних 

установах міста Києва» з модернізації теплотехнічного обладнання 

харчоблоків закладів бюджетної сфери. Розроблено проектно-кошторисну 

документацію та виконано монтажні роботи з встановлення електроплит в 

184 харчоблоках закладів бюджетної сфери. Загалом у рамках проекту було 

встановлено 390 промислових електроплит та додаткового обладнання до 

них.  

У рамках реалізації проекту «Термосанація у бюджетній сфері міста 

Києва» виконано роботи з:  

модернізації системи освітлення: розроблено проектно-кошторисну 

документацію для 33 об’єктів, виконано монтажні роботи на 2 об’єктах, на 

7 об’єктах роботи виконуються. Найближчим часом буде виконано монтажні 

роботи на 17 об’єктах;  

модернізації індивідуальних теплових пунктів (ІТП): розроблено 

проектно-кошторисну документацію для 144 об’єктів, роботи виконуються 

на 5 об’єктах. Найближчим часом буде розпочато монтажні роботи на 

18 об’єктах.  

У ході підготовки та проведення робіт з встановлення індивідуальних 

теплових пунктів (ІТП) розроблено проектно-кошторисну документацію для 

7 об’єктів, для 17 – розробляється. Укладено договори на виконання 
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будівельно-монтажних робіт на 7 об’єктах (на теперішній час розпочато 

монтаж обладнання); 

розроблено проектно-кошторисну документацію з термосанації  

будівель закладів бюджетної сфери (навчальних закладів) для 7 об’єктів, для 

5 – завершується. Для 5 навчальних закладів за результатами конкурсних 

торгів визначено переможця на виконання будівельно-монтажних робіт.      

Супроводжується реалізація проекту технічної допомоги «Україна – 

трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах» за 

підтримки Ініціативи трансформаційного підвищення енергоефективності в 

містах (CEETI), Програми допомоги в управлінні енергетичним сектором 

(ESMAP), в рамках співпраці зі Світовим банком. 

З метою вирішення питань життєзабезпечення населення міста Києва 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 16.10.2014 № 1154 утворено Експертну 

робочу групу з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері 

житлово-комунального господарства.  

Розроблено «Дорожню карту» впровадження у місті Києві 

енергозберігаючих заходів протягом 2015 – 2016 років». 

Забезпечено супровід проектів у рамках співпраці с Фондом Е5Р. 

Розроблено та впроваджено механізм енергосервісних контрактів.  

Включено проекти з термосанації трьох будівель бюджетної сфери до 

загального переліку інвестиційних програм на 2015 рік.  

З метою реалізації проектів з проведення енергозберігаючих заходів у 

житлових будинках, в яких утворено об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ), 26 грудня прийнято рішення Київської 

міської ради, яким затверджено Положення про конкурс проектів із реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках Києва – ОСББ та ЖБК. 
 

За даними енергопостачальних підприємств рівень поточної оплати у 

2014 році за енергоносії становив: 

за теплову енергію – 99,7%, в тому числі житловими організаціями та 

населенням міста – 88,5%; 

за електроенергію – 99,6%, в тому числі житловими організаціями та 

населенням міста – 96,1%; 

за природний газ – 100,9%, в тому числі житловими організаціями та 

населенням міста – 94,7%.  
 
 

1.4. Інноваційно-інвестиційна діяльність 

У звітному році в м. Києві: 

загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та 

боргових інструментів), внесених у м. Київ з початку інвестування, станом на 

01.10.2014 становив 27978,6 млн дол. (49,1% загальнодержавних обсягів); 

обсяг іноземних інвестицій станом на 01.10.2014 зменшився до початку 

2014 року на 13,5%; 

у січні – вересні 2014 року від іноземних інвесторів надійшло                           
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971,4 млн дол. США; 

на одного мешканця м. Києва припадало понад 8,5 тис. дол. США коштів 

іноземних інвесторів; 

обсяг освоєних капітальних інвестицій в м. Києві за рахунок усіх джерел 

фінансування за січень – вересень 2014 року становив понад 41,1 млрд грн, що 

на 15,1% менше минулорічного показника та становить 30,3% 

загальнодержавного обсягу (перше місце серед регіонів України). 

У рамках забезпечення комплексного підходу до реалізації інвестиційної 

політики в м. Києві протягом 2014 року: 

продовжено роботу щодо забезпечення функціонування системи «єдине 

вікно» для реалізації інвестиційних проектів; 

продовжено роботу щодо реалізації проекту «Київська бізнес-гавань», 

зокрема з: 

підготовки пропозиції з визначення галузевих комплексів для 

розміщення в межах земельної ділянки промислового вузла «Київська 

бізнес-гавань»; 

пошуку та залучення промислових підприємств міста до участі у 

реалізації проекту (надійшли пропозиції від ПАТ «Фармак», 

ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ряду 

підприємств з виробництва хліба та хлібобулочних виробів); 

розробки з ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» комерційної Концепції проекту 

«Київська бізнес-гавань» (необхідні вихідні дані передано розробнику – 

«Jones Lang LaSalle»); 

нормативного врегулювання питання реалізації проекту «Київська 

бізнес-гавань» шляхом утворення робочої групи з питань реалізації 

цього проекту у складі, затвердженому розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.02.2014 № 170; 

розроблено нове Положення про порядок проведення інвестиційних 

конкурсів для залучення інвестицій у розвиток міста (проходить погодження) 

та Порядок здійснення державно-приватного партнерства в місті Києві;  

проведено 10 засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню 

інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів 

житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, розглянуто 44 інвестиційні 

пропозиції. 32 пропозиції включено до переліку об’єктів, що потребують 

залучення інвестицій. За результатами засідань: 

укладено інвестиційні договори на 17 проектів (на загальну суму понад 

1,3 млрд грн без ПДВ) та ведуться роботи з їх впровадження; 

забезпечено підготовку проектів інвестиційних договорів в частині 

доопрацювання основних положень та умов узгодження їх в 

установленому порядку з переможцями конкурсів, замовниками 

реалізації інвестиційних проектів щодо об’єктів: «Облаштування 

спортивної бази для пляжного футболу, футболу та інших видів спорту 

на території пляжу «Венеція» острова Долобецький у Дніпровському 
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районі м. Києва», «Облаштування спортивного парку на території парку 

культури і відпочинку «Дружби народів». Підготовлено проект 

інвестиційного договору щодо об’єкту «Реконструкція підземного 

пішохідного переходу на примиканні вул. Б. Хмельницького до 

вул. Хрещатик з влаштуванням додаткового входу до Центрального 

універмагу»; 

постійно оновлюється реєстр інвестиційних пропозицій, який налічує 

понад 300 інвестиційно привабливих пропозицій на суму понад                         

130 млрд гривень;  

з метою створення Єдиного реєстру об’єктів інвестування у м. Києві 

акумульовано інформацію від структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних 

в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств стосовно 

проектів, які реалізуються або плануються до реалізації у 2015 – 2017 роках 

за позабюджетні кошти (кредитні, інвестиційні, грантові, МТД тощо). 
 

Проводилися заходи щодо покращення позитивного інвестиційного 

іміджу столиці України (участь у відповідних конференціях, семінарах, 

круглих столах). У 2014 році проведено понад 70 зустрічей з делегаціями 

іноземних ділових кіл за участю керівників Київської міської державної 

адміністрації. 

З метою залучення інвестицій у м. Київ: 

взято участь у Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2014» 

(м. Канни), в рамках якої проведено понад тридцять ділових зустрічей з 

представниками міжнародних ділових кіл (11.03-14.03.2014). В рамках цієї 

виставки місто Київ нагороджено як одного з переможців рейтингу «European 

Cities & Regions of the Future 2014/15» журналу FDi magazin (група Financial 

Times); 

проведено зустрічі з представниками ділових кіл провідних 

європейських країн щодо можливості реалізації в Києві низки проектів у 

сфері культури, охорони здоров’я, безпеки та розвитку міської 

інфраструктури; залучення інвестицій до проектів модернізації системи 

житлово-комунального господарства Києва; поглиблення співпраці у сфері 

запровадження новітніх технологій в управлінні містом, організації системи 

безпеки тощо; 

взято участь у: 

семінарі-тренінгу «Експорт в Європейський Союз: перспективи для 

українського виробника», під час якого обговорювалися питання 

преференційного торгового режиму з ЄС; 

засіданні круглого столу: «Київ – столиця бізнесу та економічного 

розвитку України», ініційованому Американсько-Українською Діловою 

Радою (USUBC); 

презентації проекту «Київ – місто світу» для представників іноземних 

представництв; 

засіданні українсько-литовської ради (м. Київ); 
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бізнес-форумі з представниками бізнесових кіл Ізраїлю (м. Тель-Авів); 

конференції Eurocities-2014 (м. Мюнхен); 

Українському інвестиційному саміті (м. Лондон) тощо. 

Для покращення висвітлення інвестиційної діяльності в м. Києві 

проводиться активна робота в інтернет-просторі: функціонує сайт 

InvestInKyiv (www.invest.kievcity.gov.ua), головним завданням якого є 

інформування та надання доступу вітчизняним та зарубіжним інвесторам, 

інвестиційним аналітикам до актуальної інформації стосовно інвестиційного 

клімату та проектів міста.  
 

1.5. Розв’язання проблем ПЕК та ЖКГ м. Києва, зокрема стан 

оплати послуг населенням, благоустрою, екології 

Розроблено проект Комплексної програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства міста Києва на 2015-2017 роки, який 

проходить експертизу в установленому порядку. 

Удосконалення та оптимізація структури управління житлово-

комунальним господарством міста Києва 

З метою покращення рівня надання послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій та оптимізації витрат житлових 

організацій на надання таких послуг прийнято рішення Київської міської 

ради від 09.20.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління 

житлово-комунальним господарством міста Києва».  

Відповідно до цього рішення у 2015 році в місті Києві планується 

створити єдину уніфіковану структуру управління житловим фондом.  

З метою реалізації положень, зазначених у рішенні:  

утворено робочу групу з розроблення організаційно-правових заходів з 

удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним 

господарством міста Києва:  

в 10 районах утворено районні робочі групи для координації дій з 

міською робочою групою; 

підготовлено та затверджено покроковий План щодо організації 

виконання рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270; 

проводиться робота з основними кредиторами (монополістами-

виробниками комунальних послуг) з врегулювання питань стану 

взаєморозрахунків житлових організацій; 

розроблено та погоджено проекти типового Статуту та типового 

контракту з керівниками комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду»; підготовлено інвентаризаційні відомості 

експлуатаційних параметрів будинків; 

для забезпечення ідентичної структури/розміру тарифу на утримання 

будинків по житлових будинках з ідентичними технічними параметрами 

розроблено низку заходів для створення уніфікованої структури з управління 

житловим господарством у всіх районах міста Києва, зокрема: узгоджено 

єдині нормативи чисельності працівників виробничого персоналу (робітники 

з комплексного прибирання, ремонтні робітники); рекомендації та основні 

http://www.invest.kievcity.gov.ua/
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вимоги до організації роботи КП «Керуюча компанія»; основні фінансові 

показники діяльності КП «Керуюча компанія»; організаційні напрямки 

діяльності та структури КП «Керуюча компанія».  

Упорядкування взаємовідносин на ринку житлово-комунальних послуг 

Відповідно до Закону України від 10.04.2014 № 1198-VII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за 

енергоносії», яким передбачено обов’язок тепло- та водопостачальних 

підприємств надавати послуги централізованого опалення/гарячого 

водопостачання і холодного водопостачання/водовідведення об’єктам всіх 

форм власності, в тому числі населенню з укладенням прямих договорів 

приєднання, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «АК «Київводоканал» та 

ТОВ «Євро-реконструкція» з 01.07.2014 стали виконавцями комунальних 

послуг у всіх будинках м. Києва, у тому числі і ОСББ. 

Наказом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) утворено робочу групу з впровадження змін у систему надання 

житлово-комунальних послуг.   

Контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг  

Для поліпшення якості надання послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, приведення у відповідність до встановлених 

стандартів, нормативів, норм, порядків і правил, підвищення ефективності 

утримання житлового фонду м. Києва ухвалено рішення Київської міської 

ради від 09.10.2014 № 280/280 «Про посилення контролю за якістю надання 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».  

З метою залучення громадського контролю в частині визначення видів 

та обсягів ремонтних робіт житлового фонду та благоустрою під час 

формування міських заходів (програм) рішенням Київської міської ради 

від 13.11.2014 № 372/372 затверджено Положення про здійснення органами 

самоорганізації населення контролю за якістю проведення ремонтів у 

житлових будинках, переданих до сфери управління районних в місті Києві 

державних адміністрацій. 

Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ОСББ  

Забезпечено висвітлення через міські засоби масової інформації та носії 

зовнішньої реклами актуальної інформації щодо сприяння створенню та 

забезпечення сталого функціонування ОСББ.  

З метою координації діяльності ОСББ протягом 2014 року проводилися 

робочі зустрічі членів Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

ОСББ у м. Києві з обраними від спільноти співвласників житла кожного 

району делегатами до Координаційної ради, представниками 

райдержадміністрацій.  

З питань управління та ведення господарсько-фінансової діяльності для 

керівного складу ОСББ та ЖБК та підвищення кваліфікації працюючих голів 

ОСББ і ЖБК на базі навчального комбінату КП «Київжитлоспец-

експлуатація» існує навчальна програма.   
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З 03.06.2014 відповідно до графіка в кожному районі м. Києва проведено 

зустрічі-семінари з головами правлінь ОСББ та ЖБК з питання подальших 

дій та взаємовідносин з природними монополістами у зв’язку з прийняттям 

Закону України від 10.04.2014 № 1198-VII «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії». 

У 2014 році загальна кількість створених об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків становить 15 об’єднань.  

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2014 № 491 та 

від 24.06.2014 № 795 передбачено проведення робіт з капітального ремонту 

житлового фонду м. Києва, в т.ч. і в будинках ОСББ/ЖБК. У 36 житлових 

будинках ОСББ/ЖБК виконано ремонтні роботи на загальну суму                

4638,10 тис. гривень. 

З метою зниження енергоспоживання житлових будинків розроблено 

Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у 

житлових будинках м. Києва, в яких створено ОСББ. Відповідний проект 

рішення Київської міської ради знаходиться в установленому порядку на 

погодженні.  

Реалізація житлових прав мешканців гуртожитків 

Головною умовою забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків є належність гуртожитку до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва.  

Впродовж поточного року проводились засідання постійної комісії із 

забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків за участю структурних 

підрозділів Київської міської державної адміністрації, райдержадміністрацій, 

представників громадських організацій щодо передачі гуртожитків до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, проведення 

інвентаризації з оновленням нумерації в гуртожитках, активізації роботи 

наглядових рад в районах.  

Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.09.2014 № 156/156 

77 гуртожиткам міста Києва, які є об'єктами комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, залишено статус «гуртожиток», що 

надає мешканцям дозвіл на приватизацію. 

У 2014 році відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 9 гуртожитків 

прийнято до комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

6 гуртожиткам надано дозвіл на приватизацію жилих приміщень. Станом на 

01.01.2015 у місті Києві підлягають передачі до комунальної власності 114 

гуртожитків державної власності та тих, які було включено до статутного 

капіталу акціонерних товариств.  

Капітальний ремонт житлового фонду міста Києва 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2014 № 491 «Про 

затвердження адресного переліку виконання робіт з підготовки житлового 

фонду у місті Києві у 2014 році до роботи в зимових умовах» завершено 
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роботи на 183 об’єктах. Ведуться роботи з капітального ремонту на 181 

об’єктах, з них: 107 – покрівлі, 53 – фасади, 22 – сходові клітини і 

внутрішньобудинкові мережі.  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2014 № 795 «Про 

затвердження адресних переліків виконання робіт з капітального ремонту 

житлового фонду в місті Києві у 2014 році» проводились роботи на 69 

об’єктах. Ведуться роботи – на 72 об’єктах, з них: 25 – покрівлі, 33 – фасади, 

14 – сходові клітини і внутрішньобудинкові мережі.  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.09.2014 № 1000 

ведуться роботи з капітального ремонту електрощитових та мереж 

електропостачання на 261 об’єкті, завершено – на 268 об’єктах.  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2014 № 898 «Про 

затвердження адресного переліку об’єктів виконання робіт із заміни 

(реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва у 2014 

році» завершено роботи на 7 об’єктах.   

Перехід диспетчерських служб на єдиний програмно-апаратний  

комплекс  

На сьогодні в м. Києві здійснюється реорганізація та об’єднання 

диспетчерських служб житлово-комунального господарства в усіх районах 

міста. На теперішній час перехід об’єднаних диспетчерських служб на 

єдиний програмно-апаратний комплекс завершено у Голосіївському, 

Деснянському, Подільському, Дніпровському, Святошинському та 

Солом'янському районах.  

Надання послуг операційно-диспетчерського обслуговування 

мешканцям цих районів здійснюється у єдиній інформаційно-електронній 

базі та скайп-зв’язку з центральною диспетчерською службою 15-57. 

Станом на 01.12.2014 заборгованість населення з оплати житлово-

комунальних послуг становила 1 257,7 млн грн, що на 37,6% більше ніж на 

початок 2014 року. Рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги 

по житловому фонду міста становив 91,9% з початку року. 

Проводилася відповідна робота із мобілізації коштів від населення за 

спожиті житлово-комунальні послуги: за 11 місяців 2014 року на 

реструктуризацію заборгованості з населенням укладено понад 4,6 тис. угод 

на загальну суму майже 21,9 млн грн; вручено майже 129,6 тисяч 

попереджень про необхідність погашення боргу на загальну суму              

423,2 млн грн; оформлено майже 14,0 тис. позовних заяв про стягнення боргу 

в судовому порядку на загальну суму 103,9 млн гривень. 
 

Паливно-енергетичне та водопровідно-каналізаційне господарство 

Опрацьовано питання залучення коштів для виконання робіт на об’єктах 

водопровідного господарства м. Києва та взято участь 
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ПАТ «АК «Київводоканал» у спільному проекті з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку «Другий проект розвитку міської інфраструктури». 

Реалізація проекту «Реконструкція споруд очистки стічних 

каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації 

осадів Бортницької станції аерації» 

Проект цього об’єкта розроблено та затверджено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 450-р «Деякі питання 

підготовки проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних 

вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів 

Бортницької станції аерації».  У зв’язку з включенням до проекту японського 

обладнання та японських технологій на сьогодні виконуються роботи з 

коригування проектно-кошторисної документації. На підставі експертної 

оцінки розроблено технічні умови для проведення конкурсних торгів на 

підготовчі роботи щодо п’ятого пускового комплексу БСА. 

Реалізація проекту «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 

Бортницької станції аерації» 

Погоджено титули будов (об’єктів) на 2014 рік з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України. Продовжено виконання робіт з 

нарощування дамб до проектних позначок.  
 

Санітарне очищення міста та поводження з відходами 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» виконано роботи з будівництва перемички між 

районною котельнею «Позняки» та ТЕЦ-5 та бойлерної на території заводу 

«Енергія» на вул. Колекторній, 44 з метою передачі теплової енергії від 

спалювання твердих побутових відходів у міську теплову мережу. Від 

проведених заходів заплановано отримувати 127,0 тис ГКал на рік. 

У жовтні 2014 року укладено Меморандум про співпрацю між філіалом 

«Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київкомунсервіс» та 

підприємствами – перевізниками твердих побутових відходів щодо 

співробітництва сторін у сфері поводження з побутовими відходами, зокрема 

щодо забезпечення філіалу «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» твердими 

побутовими відходами річним обсягом 235,0 тис. т для сталої роботи 

підприємства та передачі теплової енергії, що утворюється від спалювання 

ТПВ, у міську мережу, зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігонах. 

Підприємствам – перевізникам ТПВ визначено місячні обсяги 

постачання ТПВ для їх термічного знешкодження на заводі. 

Встановлено тарифи на послуги з вивезення (знешкодження) твердих 

побутових відходів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для 

споживачів (населення, бюджетні установи та інші споживачі) у розмірі          

72,50 грн за 1 т без ПДВ, 87,00 грн за 1 т з ПДВ. 

Укладено додаткові угоди щодо договорів на продовження виконання 

проектних робіт «Реконструкція та технічне переоснащення полігону 

твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської 

області». 
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Крім того, виконано роботи щодо проекту «Модернізація та відновлення 

функціонування системи очистки стічних вод «Rochem UF – Systeme GmbH» 

на полігоні твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського 

району Київської області. 
 

Благоустрій 

Протягом звітного року: 

здійснювалися заходи із забезпечення контролю за дотриманням 

встановленого порядку утримання і експлуатації об'єктів міської 

інфраструктури, правомірності їхнього розміщення, благоустрою територій, 

нормативного санітарно-технічного стану будівель, споруд, інженерних 

мереж, елементів зовнішнього благоустрою міста тощо. Порушникам 

благоустрою вручено 47 436 приписів з вимогою усунути виявлені 

порушення в благоустрої та складено 8 550 адмінпротоколів відповідно до 

статті 152 КУпАП. З метою врегулювання окремих питань процедури 

складання адмінпротоколів затверджено розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 29.10.2014 № 1234 «Про уповноваження посадових осіб складати 

протоколи про адміністративні правопорушення»; 

проведено весняний та осінній місячники з благоустрою:  

відремонтовано 128,9 тис. кв. м твердого покриття доріг; 

висаджено більше 8,5 тис. дерев та 52 тис. кущів; 

відремонтовано 263,9 тис. кв. м фасадів будівель; 

встановлено 216 нових дитячих та 28 спортивних майданчиків; 

ліквідовано 126 од. звалищ відходів; 

очищено 396,9 га берегової смуги водойм; 

проведено 7 суботників з благоустрою; 

відпрацьовано 672 тис. людино-днів громадськості; 
встановлено 392-і П- і Гподібні огорожі контейнерних майданчиків; 
продовжувалася робота зі створення екологічних зон на прибудинкових 

територіях в районах міста: влаштовано 244 екологічні зони, що створило 

комфортні умови для мешканців; 

активно проводився благоустрій прибудинкових територій та зон 

відпочинку. Зокрема, в Оболонському районі за участю мешканців виконано 

озеленювальні роботи в сквері на вул. Маршала М. Тимошенка, 3-11 

(висаджено крупномірні клени кулястої форми, квітучі катальпи, каштани, 

сумахи, сосни), на території зони відпочинку «Верхня» додатково 

облаштовано чотири нових спортивних майданчики для гри у пляжний 

волейбол; 

розроблено план дій з оперативного контролю за станом прибирання 

міста від снігу та наледі в зимовий період; 

демонтовано 1 680 од. малих архітектурних форм, розміщених без 

проектно-дозвільної документації. Активно проводилися демонтажі біля арки 

Дружби народів – 74 од., на вул. Хрещатик та на Майдані Незалежності – 27 

од. Демонтовано 150 погонних метрів бетонного паркану незаконної 
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забудови на земельній ділянці на вул. Кадетський Гай, 6, що у 

Солом’янському районі; 

видано 1536 планових та 2755 аварійних контрольних карток, закрито 

1325 планових та 2501 аварійних контрольних карток. Департаментом 

міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

розроблено новий регламент оформлення планових контрольних карток, за 

яким до процесу відкриття та закриття планової контрольної картки долучено 

райдержадміністрації в місті Києві; 

започатковано впровадження громадського контролю за використанням 

коштів на утримання прибудинкової території через розміщення звітів 

відповідальних осіб на дошках для об’яв біля під’їздів; організовано 

координацію роботи громадських інспекторів, які є представниками органів 

самоорганізації населення, до виконання обов’язків громадського інспектора 

з благоустрою міста Києва. Наразі в м. Києві працюють 136 громадських 

інспекторів. 
 

Екологія 

У 2014 році: 

погоджено ліміти на використання природних ресурсів у межах 

території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення м. Києва на 2014 рік Національному природному парку 

«Голосіївський»; Комунальному підприємству «ЛПГ «Конча-Заспа»; 

Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України; 

видано 524 дозволи на викиди в атмосферне повітря; 241 – на 

розміщення відходів, 82 – на спеціальне водокористування; 

зареєстровано 876 декларацій про утворення відходів, розглянуто 

530 звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами, опрацьовано 72 заяви про наміри у складі 

розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»; 

здійснено 149 виїздів працівників на місце з метою перевірки фактично 

виконаних робіт КО «Київзеленбуд» та забезпечено участь в роботі постійно 

діючої комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, 

опрацьовано 984 акти обстеження зелених насаджень тощо. 
 

Захист населення і територій від впливу факторів техногенного та 

природного характеру 

Протягом звітного періоду: 

затверджено плани реагування на виникнення в осінньо-зимовий період 

надзвичайних ситуацій природного характеру, створено міський 

міжвідомчий оперативний штаб з попередження та ліквідації надзвичайних 

ситуацій у осінньо-зимовий період 2013-2014 роки та забезпечено його 

роботу; 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2013 № 1660 «Про 
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утримання автомобільних доріг і тротуарів у м. Києві в зимовий період 2013 

– 2014 рр.»: 

визначено місця складування снігу, пункти обігріву та надання медичної 

допомоги, місця для паркування автотранспорту при в'їздах до міста; 

проведено профілактичні роботи на зливоприймальних системах; 

проводилось своєчасне прибирання та вивезення снігу, обробка 

технологічними матеріалами (пісок, сіль, піщано-соляна суміш, щебінь) 

проїзних частин вулиць, тротуарів міста Києва; 

проводився щоденний збір і узагальнення інформації щодо накопичення 

в комунальних підприємствах міста посипальних, пально-мастильних 

матеріалів для забезпечення сталого функціонування міського транспорту в 

зимовий період; 

здійснювався постійний контроль за виконанням заходів щодо 

забезпечення пропуску весняної повені 2013 року та виконанням 

протипаводкових заходів районами міста, підприємствами, установами та 

організаціями, проводився моніторинг за рівнем води в річці Дніпро; 

проведено 34 засідання та підготовлено 13 рішень Постійної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації).  

Відповідно до плану роботи Постійної комісії проведено перевірки 

стану цивільного захисту та техногенної безпеки об’єктів господарювання 

(ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ АК «Київводоканал»; КК «Київавтодор», 

КП «Дарницьке лісопаркове господарство», КП «Лісопаркове господарство 

«Конча-Заспа», КП «Святошинське лісопаркове господарство»), стану 

цивільного захисту і техногенної безпеки спеціалізованої медичної служби 

цивільного захисту м. Києва, перевірка місць масового відпочинку населення 

на водних об’єктах та рятувальних станцій (постів) м. Києва на воді до 

купального сезону; 

здійснювався контроль за проведенням технічної інвентаризації сховищ 

комунальної і приватної власності цивільного захисту об’єктів 

господарювання міста, визначено та обладнано приміщення єдиного 

оперативно-диспетчерського центу управління служб міста Києва; 

проводилися перевірки стану готовності централізованого оповіщення 

«ОЗОН»; 

здійснено 1149 виїздів на надзвичайні ситуації для надання допомоги 

населенню м. Києва Комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська 

служба порятунку». Проведено 6 навчань з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 

захисту.   
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1.6. Реформування земельних відносин в м. Києві та розвиток 

територій 

Регулювання земельних відносин в м. Києві здійснюється відповідно до 

Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 32/5419.  

Станом на 01.01.2015 від продажу земельних ділянок (в тому числі на 

земельних торгах) надійшло 190,6 млн грн, у тому числі до бюджету міста – 

187,7 млн грн. 

У рамках реформування земельних ресурсів та розвитку територій 

протягом 2014 року: 

рішенням Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 затверджено 

технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. Києва; 

підготовлено проекти рішення Київської міської ради «Про 

врегулювання питань продажу земельних ділянок комунальної власності в 

місті Києві», який подано на її розгляд, та нової редакції Тимчасового 

порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у 

власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 (передано на 

розгляд до постійних комісій Київської міської ради); 

організовано та проведено земельні торги з продажу 6 земельних 

ділянок комунальної власності територіальної громади м. Києва; 

затверджено 43 рішення Київської міської ради, в тому числі з метою 

створення Єдиного реєстру об’єктів інвестування у м. Києві. 

в частині затвердження стартових цін продажу земельних ділянок (22 

рішення); 

рішення про визначення переліку земельних ділянок для продажу на 

торгах; 

про продаж земельних ділянок (6 рішень);  

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, що підлягають продажу (14 рішень); 

укладено договори купівлі-продажу щодо 6 земельних ділянок площею 

8,43 га загальною вартістю 201,7 млн грн; 

підготовлено 15 договорів про сплату авансового внеску в рахунок 

придбання земельних ділянок власниками нерухомого майна, що на них 

розташоване, на загальну суму 82,1 млн грн; 

з метою приведення договорів оренди земельних ділянок у відповідність 

з вимогами законодавства в частині визначення розміру орендної плати на 

рівні 3% нормативної грошової оцінки земельних ділянок, повторно 

надіслано 360 листів-повідомлень орендарям про необхідність забезпечення 

внесення змін до договорів оренди; 

забезпечувалося всебічне висвітлення та інформування громадськості і 

потенційних учасників аукціонів з продажу земельних ділянок через 

розміщення рекламних постерів на білбордах та лайтбоксах м. Києва, участь 

у прямих телеефірах на ТРК «Київ», через офіційний інтернет-портал 
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Київської міської державної адміністрації 

(http://kievcity.gov.ua/content/313zemelni-torgy.html). 

З метою створення та впровадження сучасних інструментів управління у 

сфері реалізації державної містобудівної політики у 2014 році: 

проведено експертизу Генерального плану розвитку міста Києва та 

приміських територій до 2025 року. За висновками експертного звіту 

ДП «Укрдержбудекспертиза» враховано усі експертні зауваження (в 

основному в частині врахування вимог законодавства, які змінилися з часу 

розробки відповідних розділів Генплану) та підготовлено документ до 

внесення на розгляд Київською міською радою; 

здійснювалась розробка І етапу зонінгу території центральної частини 

м. Києва, як окремого виду містобудівної документації, зокрема 

проаналізовано досвід розробки зонінгу м. Києва та Історико-архітектурного 

плану з позначенням зон охорони пам’яток, територій заповідників у його 

складі та нормативної бази зонування; 

проводилася робота з розробки 12 детальних планів території загальною 

площею проектування 1 494 га (рішення Київської міської ради 

від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення 

(оновлення) містобудівної документації у м. Києві»); 

здійснювалося налагодження Міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної діяльності (МІАС ЗМД).  
 

1.7. Соціальний захист та подолання бідності 

У столиці проводиться виважена робота в напряму покращення ситуації у 

сфері соціального захисту населення. Позитивним результатом діяльності 

міської влади є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по 

місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2014 році 

становила 5 376 грн, що на 7,4% більше ніж у відповідному періоді 

попереднього року, в 1,55 раза перевищує середньоукраїнський показник (3 

476 грн (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і м. 

Севастополя)) та в 4,4 раза вище розміру прожиткового мінімуму на одну 

працездатну особу. Індекс реальної заробітної плати по м. Києву у 2014 році 

порівняно з попереднім роком становив 94,5% (по країні – 93,5% (без 

врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя)). 

Станом на 01.01.2015 за призначенням субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 88,2 тис. родин. 

Призначено субсидії майже 85 тис. родинам, що становить 96,34% загальної 

кількості сімей, які звернулися за ними, та на 23 % більше ніж у 2013 році. 

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, станом на 01.01.2015 становила 

23,25 млн грн, що у 2,2 раза більше ніж у попередньому році. 

Надання житлових субсидій проводилося за спрощеним порядком. У 

грудні 2014 року середньомісячна кількість сімей, які отримали субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 
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понад 41 тисячу, що становить 3,9% загальної кількості сімей в місті Києві. 

Середній розмір житлової субсидії у грудні 2014 року – 620,4 грн (у листопаді 

2013 року – 186,7 грн). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83 

«Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і 

тарифів на комунальні послуги» з 1 липня 2014 року малозабезпеченим 

громадянам надаються компенсації додаткових витрат на оплату послуг з 

газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги. Станом на 

01.01.2015 за компенсацією додаткових витрат на оплату комунальних послуг 

звернулися 966 родин; компенсацію призначено 575 сім’ям. 

У місті Києві зареєстровано та проживає близько 479,4 тис. громадян, які 

отримують пільги з оплати за житлово-комунальні послуги (користування 

житлом, електричною та тепловою енергією, водо- та газопостачанням). 

Станом на 01.01.2015 нараховано коштів надавачам послуг на оплату 

житлово-комунальних послуг за пільгами та субсидіями за січень – грудень 

2014 року на суму близько 447,7 млн грн. Перераховано коштів за рахунок 

субвенцій з державного бюджету організаціям-постачальникам та надавачам 

послуг за січень – грудень 2014 року з урахуванням погашення заборгованості 

минулих років 425,1 млн грн. Поточна заборгованість державного бюджету з 

нарахованих пільг та субсидій за житлово-комунальні послуги перед 

організаціями-постачальниками та надавачами послуг становить близько 

63,9 млн грн при середньомісячному споживанні 37,3 млн гривень. 

Заборгованість з виплати заробітної плати по місту Києву                 

станом на 01.01.2015 становила майже 84,2 млн грн (у 2,28 раза більше 

порівняно з початком року) (по країні заборгованість збільшилась в 3,23 раза 

(без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя)), 

з якої майже 55,1% припадає на державні підприємства. Питання забезпечення 

своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї на 

підприємствах м. Києва перебувають на постійному контролі міської влади. 

Завдяки вжитим заходам протягом січня – грудня 2014 року підприємствами-

боржниками міста було виплачено майже 97 млн грн заборгованої заробітної 

плати (у повному обсязі погасили борги 73 підприємства-боржники на 

загальну суму майже 68 млн грн). Керівників 17 підприємств-боржників із 

заробітної плати  притягнуто до дисциплінарної відповідальності, у тому 

числі на 13 підприємствах змінено керівництво. 

Протягом січня – грудня 2014 року на обліку в службі зайнятості 

столиці перебувало понад 39,4 тис. безробітних осіб, з яких 30,4 тис. осіб 

зареєстровано у звітному році (зокрема у грудні – 3,3 тис. осіб). Станом на 

01.01.2015 залишилося на обліку майже 17,3 тис. безробітних. 

За допомогою служби зайнятості протягом січня – грудня 2014 року: 

працевлаштовано 9,2 тис. безробітних громадян; 

проходили професійне навчання, перепідготовку або підвищення 

кваліфікації за професіями, які користуються попитом на ринку праці 

6,3 тис. безробітних осіб;  
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взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

3,9 тис. безробітних осіб. 

Рівень професійного навчання безробітних в м. Києві становив 16,0%, 

що в 1,2 раза вище, ніж у середньому по Україні. 

Пройшли стажування безпосередньо на виробництві майже 0,7 тис. 

безробітних. 

Введено механізм компенсаційних виплат, пов’язаний з фактичними 

витратами роботодавців із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Завдяки наданню роботодавцям 

компенсаційних виплат працевлаштовано 0,3 тис. безробітних. 

Для посилення адресності соціальної допомоги незахищених верств 

населення: 

забезпечується реалізація проекту «Картка киянина» – 

багатофункціонального інструменту, який дає змогу персоніфікувати 

громадянина (відповідно до категорій) як мешканця м. Києва та 

використовувати картку для отримання ним різних видів соціальної 

підтримки, послуг та сервісів. Станом на 01.01.2015 в системі зареєстровано 

532,8 тис. киян, 511,5 тис. осіб стали утримувачами «Картки киянина»; 

забезпечено надання житлових субсидій за спрощеним порядком; 

функціонують 1 міський та 11 районних територіальних центрів 

соціального обслуговування, в яких на обліку перебуває 30,96 тис. 

користувачів соціальних послуг.  

За 2014 рік в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам»: 

виплачено різним категоріям отримувачів державної допомоги з 

місцевого бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету на загальну 

суму видатків з початку року майже 1,74 млрд грн (станом на 01.01.2015); 

отримано 5043 заяв від учасників АТО та членів сімей киян, які 

загинули під час АТО та виплачено матеріальної допомоги                              

на суму 1818,2 тис. грн;  

профінансовано та виплачено матеріальну допомогу на поховання 

84 киян – учасників бойових дій АТО на суму 210,0 грн; 

виплачено матеріальну допомогу одній сім’ї, в якої народилося троє 

дітей на суму 3,5 тис.грн; 

отримали матеріальну допомогу на поховання особи, яка не досягла 

пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, 

не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, 1586 виконавців 

волевиявлення померлого або осіб, яка зобов’язалась поховати померлого на 

суму 1604,1 тис. грн; 

отримали матеріальну допомогу 222 малозабезпечені особи, які 

опинилися в складних життєвих обставинах на суму 49,9 тис. грн; 

профінансовано та забезпечено громадян засобами пересування і 

реабілітації на суму 200,0 тис. грн. 

Домінуючою формою обслуговування залишається надання соціально-

побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам в домашніх 

умовах. 
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На надомному обслуговуванні перебуває 11 284 одинокі непрацездатні 

громадяни, яких обслуговують соціальні робітники, що працюють у 33 

відділеннях допомоги вдома. 

Станом на 01.01.2015 одиноким непрацездатним громадянам надано                

5,3 млн соціально-побутових та інших послуг, інвалідам – майже 354,4 тис.  

Діє Регіональний штаб з питань соціального забезпечення громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів 

проведення антитерористичної операції (розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 23.07.2014 № 858), для надання консультацій та допомоги зазначеній 

категорії громадян. 

Комунальною бюджетною установою «Контактний центр міста Києва» 

за телефоном гарячої лінії здійснюється оперативний прийом телефонних 

дзвінків як громадян міста Києва, так і мешканців Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей з питань, що 

стосуються розміщення, тимчасового проживання, надання допомоги. Гарячі 

телефонні лінії відкрито і в районних в місті Києві державних адміністраціях.  
 

 

 

У Києві вживаються заходи щодо розвитку сімейних форм виховання 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Упродовж 2014 року:  

створено 7 нових прийомних сімей (загалом 53, до яких розміщено 56 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та відкрито          

5 нових дитячих будинків сімейного типу (загалом функціонує 19, в яких 

виховується 134 дітини-сироти); 

перебуває на первинному обліку в районних службах у справах дітей 

2 388 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 

90,6% дітей проживають в сімейних формах виховання (у піклувальників, в 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу); 

проведено курс навчань з підготовки кандидатів у прийомні батьки, 

батьки-вихователі, опікуни та піклувальники, за результатами яких 20 

потенційних кандидатів (особи та подружні пари) в опікуни, піклувальники, 

2 особи кандидатів в батьки-вихователі та 2 сім’ї кандидатів в прийомні 

батьки отримали довідки про проходження навчання (курсу підготовки) та 

рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї 

потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів; 

продовжувалася співпраця із ЗМІ з питання популяризації сімейних 

форм виховання, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. 

Зокрема, продовжено співпрацю з телекомпанією «Магнолія-ТВ» (проект 

«Цій дитині потрібна родина»), телеканалом «Україна» (передача «Критична 

точка») щодо влаштування дітей-сиріт старших 10 років до сімейних форм 
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виховання. Інформацію про кожну дитину розміщено на сайті «Сирітству – 

ні!». До загальнонаціональної інформаційної кампанії в рамках програми 

«Сирітству – ні!» залучено заклади охорони здоров’я м. Києва.  

Станом на 01.01.2015 в м. Києві нараховувалося 10 734 багатодітні сім’ї, 

в яких виховуються 34 090 дітей. З метою підтвердження статусу 

багатодітної родини видано 927 посвідчень батьків та 4 892 посвідчення 

дитини з багатодітної сім'ї; 1,6 тис. довідок батькам багатодітної сім’ї            

(у зв’язку з відсутністю посвідчень батьків багатодітної сім’ї тимчасово 

видаються довідки). 
 

1.8. Стан справ у закладах науки, освіти, культури, охорони 

здоров’я, розвиток фізичної культури та спорту, робота з жінками, 

молоддю та неповнолітніми 

Освіта і наука 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної шкільної та дошкільної 

освіти у 2014 році в м. Києві: 

розпочали роботу 2 загальноосвітні школи-новобудови приватної форми 

власності: ТОВ «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

«ЛІКО-ШКОЛА» та ТОВ «НВК «Новопечерська школа» (з 1 вересня); 

здійснювались заходи щодо збільшення кількості місць у дошкільних 

навчальних закладах: 

відкрито перший комунальний Центр розвитку дитини «Підростайко» у 

Деснянському районі міста Києва; 

відновлено роботу дошкільного навчального закладу № 736 Державного 

підприємства «Антонов» на 190 місць та 4 групи дошкільного 

навчального закладу № 522; 

передано до сфери управління районних в місті Києві державних 

адміністрацій будівлі 6 дошкільних навчальних закладів, які тривалий 

час використовувалися не за призначенням; 

введено в мережу 7 приватних дошкільних навчальних закладів, які 

отримали ліцензію на право провадження освітньої діяльності; 

відкрито дошкільні групи у 7 загальноосвітніх навчальних закладах; 

функціонує автоматизована інформаційна система електронного запису 

до дошкільних закладів міста «Електронний дитячий садок» (реєстрація заяв 

здійснюється районними центрами надання адміністративних послуг в 

м. Києві), продовжено запровадження електронної програми організації 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах поетапно (на теперішній 

час здійснюється тестування системи на базі 150 дошкільних навчальних 

закладів); 

розроблено електронні паспорти навчальних закладів для розміщення на 

електронній освітній карті столиці та проведено інвентаризацію будівель 

(приміщень) комунальних навчальних закладів, проведено аналіз їх 

потужностей (проектна та реальна) (на початок 2014-2015 н.р. мережа 

загальноосвітніх навчальних закладів у столиці становила 451 од.); 
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проводився оперативний моніторинг енергоспоживання навчальними 

закладами теплової енергії, електричної енергії, холодної води; здійснювався 

щотижневий клімат-контроль для вжиття необхідних заходів реагування; 

спільно з КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва» розроблено 

документацію на виконання термосанації 91 навчального закладу. На 50 

об’єктах, проекти термосанації яких пройшли процедуру погодження 

міжвідомчою робочою групою Держекоінвестагенства та японською 

стороною, розпочато будівельні роботи; 

продовжено роботи в рамках реалізації енергозберігаючих проектів за 

рахунок залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) (рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 13/9601). 

Позашкільна освіта. Забезпечено роботу 40 позашкільних навчальних 

закладів (палаців, центрів, будинків дитячої та юнацької творчості), в яких 

займається понад 73 тис. вихованців (29% загальної кількості школярів). 

Понад 25 тис. дітей займається у 57 дитячо-юнацьких спортивних школах 

(9,9% загальної кількості учнів у школах).  

Організовано зайнятість дітей в позаурочний час у загальноосвітніх 

навчальних закладах (охоплено понад 190,4 тис. учнів (75% загальної  

кількості в загальноосвітніх навчальних закладах міста)). 

У вересні 2014 року відкрито позашкільний навчальний заклад – Центр 

технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» у 

Дніпровському районі міста. 

Триває розвиток інклюзивної освіти. Для дітей з особливими освітніми 

потребами у 2014 році у 19 загальноосвітніх навчальних закладах відкрито 

78 класів з інклюзивною формою навчання (у попередньому навчальному 

році 67 класів у 18 навчальних закладах), в яких навчаються 563 учні. 

Соціальний захист дітей. На початку 2014-2015 н.р. з метою 

безперешкодного забезпечення дітей-переселенців, які прибули з тимчасово 

окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях, дошкільною освітою до 

навчальних закладів столиці зараховано відповідно 357 та 10 290 дітей цієї 

категорії, працевлаштовано 270 педагогічних працівників. Управліннями 

освіти районних в місті Києві державних адміністрацій визначено дошкільні 

навчальні заклади, які здійснюють прийом таких учнів без електронного 

запису.  

У загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2014 році навчалося: 

1 527 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 

44 дитини-сироти перебувають на повному державному утриманні у 

дитячому будинку «Малятко» та санаторній школі-інтернаті № 21; 

3 256 дитей-інвалідів, з яких 1 722 учні навчаються у спеціальних та 

санаторних школах-інтернатах.  
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В рамках патріотичного виховання у звітному році: 

відкрито у 7  загальноосвітніх навчальних закладах Києва 

меморіальні дошки героям Майдану та воєнних дій на сході та півдні 

України, які там навчалися; 

проведено благодійну акцію Київської міської ради старшокласників 

«Ім’я Героя на карті України»; 

започатковано шефську допомогу Центральному клінічному госпіталю 

державної прикордонної служби України; 

передано в зону АТО та пораненим бійцям у військових госпіталях 

матеріальну допомогу, речі (продукти харчування, одяг, засоби гігієни, 

антисептичні засоби, телефонні картки тощо; 

проведено флеш-моб у вишиванках «Шикуймося у Герб України»; 

відбулося засідання круглого столу за участю лідерів учнівського 

самоврядування міста Києва «Революція Гідності: точка відліку» у рамках 

військово-патріотичного проекту учнівської молоді столиці «Нам Україна 

вище над усе!»; 

проведено в загальноосвітніх навчальних закладах міста уроки Гідності, 

зустрічі з учасниками подій Євромайдану, уроки пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. 

Професійно-технічна освіта. Система професійної підготовки 

робітничих кадрів включає 28 державних та 108 іншої форми власності 

професійно-технічних навчальних закладів, які пропонують для опанування 

одну із 223 робітничих професій. Контингент учнів професійно-технічних 

навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році становить 16 750 осіб. 

З метою забезпечення якісної загальноосвітньої профільної та 

професійної підготовки у 2014 році: 

відкрито 2 сучасні навчально-практичні центри «Енергоефективність та 

енергозбереження будівель та споруд» (спільно з компанією «Хенкель – 

Баутехнік. Україна») та «Сучасні будівельні технології та матеріали» 

(спільно із компанією «КНАУФ Маректинг») за 11 новими сучасними 

спеціальностями;  

взято участь у: 

міжнародних освітніх проектах, зокрема: у проекті Європейського 

Союзу – МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її 

кваліфікаційними аспектами в Україні», проекті Twinning «Модернізація 

законодавчих стандартів і принципів освіти та підготовки у 

відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання 

впродовж життя», проекті Європейського фонду освіти «Туринський 

процес – 2014 в Україні»; 

конференції Європейського фонду освіти «Професійна підготовки 

кадрів с урахування місцевих потреб – роль багаторівневого управління 

та територіального партнерства» (м. Турин, Італія). 

проведено двосторонню українсько-німецьку зустріч фахівців у сфері 

професійно-технічної освіти з питань обговорення нових стандартів 
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підготовки кваліфікованих кадрів у будівельній сфері України та залучення 

до цих процесів іноземних інвестицій; 

проводився щоквартальний моніторинг дослідження потреб столичного 

ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах відповідно до замовлень 

підприємств, установ та організацій у робітничому поповненні. Укладено 

2842 двосторонні договори з підприємствами – замовниками освітніх послуг 

у сфері професійно-технічної освіти.  
 

Культура 

Діяльність міської влади була спрямована на активне втілення та 

підтримку державної культурної політики, збереження та примноження 

культурно-мистецьких цінностей, популяризацію національного мистецтва, 

створення умов і можливостей для широкого доступу населення до 

культурно-мистецьких надбань. 

За підтримки Київської міської державної адміністрації у 2014 році 

проведено низку культурних проектів міжнародного значення, серед яких: 

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», Міжнародний театральний 

фестиваль моновистав «Відлуння», Міжнародний музичний                      

фестиваль «О-FEST», Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур», 

Міжнародний фестиваль «Парад культур», які є візитною карткою міста Києва. 

Визначними подіями 2014 року стали: 

цикл заходів до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка (спільний 

проект Музею історії міста Києва, Музею гетьманства та Музею-майстерні 

І.П. Кавалерідзе «Від Подолу до Золотих Воріт», фестиваль «Кобзарська весна», 

Третя хорова асамблея української музики (хорова музика на вірші Тараса 

Шевченка), концерти в рамках фестивалю «Шевченківський березень»);  
презентація інтерактивного виставкового проекту: «Творчість свободи: 

(р)еволюційна культура Майдану» в рамках ініціативи «Музей 

Свободи/Музей Майдану» з метою збереження пам’яті про революцію 

Гідності та розвитку громадських практик, започаткованих нею. 

Помітними культурними подіями звітного року стали: 

урочиста церемонія вручення театральної премії «Київська Пектораль» у 

березні до Міжнародного дня театру; 

вручення щорічної Мистецької премії «Київ» кращим київським митцям у 

галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, журналістики та 

театрального, образотворчого і народного декоративного мистецтв у рамках Дня 

столиці і Дня Києва; 

святкування 80-річчя Київського національного академічного театру 

оперети; 

новорічно-різдвяні свята та проект «Новий рік на Софії», які 

проводились спільно з ГО «Столичні ініціативи» та ГО «Країна мрій»; 

широкомасштабний культурний проект «Тижні Німеччини в Україні» та 

свято грузинської культури «Тбілісоба» на Андріївському узвозі. 
В рамках координації державно-церковних відносин в м. Києві у 2014 

році: 



 

34 

 

проведено заходи із святкування Водохреща, Покрови Пресвятої 

Богородиці, духовно-культурних заходів та урочистих молебнів з нагоди 

відзначення у м. Києві Дня Хрещення Русі;  

надано сприяння: 

офіційному відкриттю 17 квітня Фестивалю писанок на території 

Національного заповідника «Софія Київська»; 

перебуванню на території м. Києва православної святині – Ковчега зі 

Святими і Чесними дарами волхвів;  

проведенню просвітницького заходу на Аскольдовій могилі «Тарасова 

ніч», урочистої літургії та освячення пам’ятного знака «Шевченко пише 

Аскольдову могилу»; 

відбулось покладання квітів до місця загибелі активістів Майдану, під 

час якого представниками християнських релігійних організацій м. Києва 

здійснено заупокійну літію за загиблими. 

У рамках реалізації державної політики у сфері міжнаціональних 

відносин та забезпечення прав національних меншин у м. Києві за підтримки 

міської влади протягом 2014 року організовано та проведено: виставку 

літератури та засобів масової інформації національних меншин «Мовне 

розмаїття України» в рамках Міжнародного дня рідної мови; Міжнародний 

день «Навруз»; заходи з відзначення Міжнародного дня ромів та 

Ассірійського Нового року; тематичний вечір, приурочений Дню 

слов’янської писемності; Фестиваль національних громад «Етнічний віночок 

на Майдані»; благодійний концерт «Моя країна – Україна» Ромської громади 

України у рамках всенародної допомоги Українській Армії; виставку 

«Поляки у Києві» до Дня незалежності Польщі; заходи з нагоди 73-ї річниці 

трагічних подій у Бабиному Яру та увічнення пам’яті жертв нацизму. 

Продовжувалася робота з автоматизації бібліотечних процесів; 

впровадження пілотного проекту «Електронна бібліотека. Сучасне читання».  
 

Охорона здоров’я 

У 2014 році у м. Києві продовжили функціонування: 

41 заклад нового типу – комунальні некомерційні підприємства 

(28 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) та 13 закладів 

вторинного рівня надання медичної допомоги (КДЦ) для отримання 

консультативної допомоги); 

55 стаціонарних закладів охорони здоров’я; 

4 територіальні медичні об’єднання: «Фтизізатрія», «Психіатрія», 

«Дерматовенерологія», «Санаторне лікування»; 

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва; 

Перинатальний центр м. Києва на 200 ліжок, в якому протягом звітного 

року відбулося 6 396 пологів, народилося живими 6 598 немовлят, з яких 

5414 киян. 

У рамках реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року з метою створення у м. Києві перинатальних центрів 
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другого рівня перинатальної допомоги опрацьовувалося питання щодо 

проведення у 2016 – 2018 роках робіт з: 

реконструкції будівель Київського міського перинатального центру – 

структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та 

перинатальної медицини (вул. Героїв Сталінграда, 16); 

реконструкції з розширенням Київського пологового будинку № 5 під 

перинатальний центр м. Києва (просп. Червонозоряний, 2). 

Це дасть можливість створити умови для надання акушерської та 

неонатологічної допомоги на сучасному рівні за принципами новітніх 

перинатальних технологій. 

Стаціонарна допомога 

Станом на 31.12.2014 в лікарняних закладах системи Департаменту 

охорони здоров'я налічувалося 18 114 ліжок різних профілів, в тому числі для 

обслуговування дорослого населення – 15 479 ліжок, дитячого населення – 

2 635 ліжок.  

У стаціонарах лікувально-профілактичних закладів за 2014 рік 

проліковано 512,7 тис. хворих. Потреба в наданні стаціонарної медичної 

допомоги населенню міста в межах єдиного медичного простору 

забезпечується повністю. 

Функціонує мережа денних стаціонарів при амбулаторних закладах та 

стаціонарів удома. Кількість ліжок в них, як і в минулому році, становила 

1 695. Проліковано хворих – 122,1 тис. проти 127,5 тис. за відповідний період 

попереднього року.  

В стаціонарах удома було проліковано 268,6 тис. хворих (2013 рік – 

288,8 тис.). 

Невідкладна медична допомога населенню міста на догоспітальному 

етапі надається в 36 пунктах невідкладної медичної допомоги. кількість 

виїздів на 1000 мешканців зменшилася і становить 136,6 проти 144,3 за 

минулий рік. 

В рамках реалізації Закону України «Про порядок проведення 

реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, 

Донецькій областях та місті Києві»: 

на первинному рівні надання медичної допомоги: 

сформовано мережу закладів амбулаторної ланки: 28 центрів первинної 

медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) та 13 консультативно-

діагностичних центрів (КДЦ), які підпорядкувані районним в місті Києві 

державним адміністраціям. Усі заклади функціонують як комунальні 

некомерційні підприємства; 

затверджено План заходів з удосконалення реалізації пілотного проекту 

щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби 

для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в м. Києві на 2014 рік 

(наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 липня 

2014 року № 392) та забезпечено проведення щомісячного моніторингу 

виконання кожного окремого заходу; 
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на вторинному рівні надання медичної допомоги з метою реорганізації 

структури надання вторинної медичної допомоги та самих закладів охорони 

здоров'я (планується здійснити в чотири етапи): 

забезпечено функціонування робочої групи з реформування вторинного 

рівня надання медичної допомоги в м. Києві, створеної відповідно до 

наказу Департаменту охорони здоров’я Київської 

міськдержадміністрації від 30.09.2014 № 496; 

визначено 5 закладів охорони здоров’я мережі для дорослих та 3 –  

для дітей, на базі яких буде створено лікарні інтенсивного лікування 

(ЛІЛ); 

здійснюється формування структури ліжкового фонду лікарень 

інтенсивного лікування та їх штатного розпису; 

підготовлено проекти рішень Київської міської ради щодо 

перейменування восьми багатопрофільних міських лікарень в лікарні 

інтенсивного лікування, які подано на розгляд Київській міській раді. 

Створення таких лікарень дасть можливість цілодобово забезпечувати 

ургентну медичну допомогу населенню міста за механізмом 

«Emergency», сконцентрувати кадровий і матеріальний потенціал у 

зазначених закладах та забезпечити роботу за принципом «лікар для 

пацієнта»; 
  

 на рівні екстреної медичної допомоги: 

працюють Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

міста Києва (ЦЕМД та МК міста Києва) та Єдина оперативно-

диспетчерська служба за єдиним телефонним номером «103» з 

використанням сучасних телекомунікаційних технологій та GPS-

навігацією; 

у Дніпровському районі столиці функціонує відділення об’єднаної 

диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги на базі КНП 

«Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» 

(пілотний район), яке підключено до Єдиної оперативно-диспетчерської 

служба міста Києва в рамках створення єдиної диспетчерської служби 

невідкладної медичної допомоги в кожному районі м. Києва (прийом 

викликів від населення на єдиний номер – 103); 

збільшено кількість бригад екстреної медичної допомоги з 152 до 194 у 

денний час, з 99 до 114 – у нічний час; 

переведено у підпорядкування ЦЕМД та МК міста Києва спеціалізовані 

психіатричні бригади; 

  

 в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, яка передбачає 

надання ресурсів та послуг на безоплатній та безповоротній основі, 

Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва за сприяння турецького 

урядового агентства отримано 10 ліжок Hill-Rom-900, які сьогодні активно 

використовуються в загальній, кардіологічній та урологічній реанімації, а 
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також палаті інтенсивної терапії та відділені церебро-васкулярної патології. 

У столиці діє Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для 

закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011 – 2017 роки, за якою в 

Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за кошти 

бюджету м. Києва навчаються лікарі, що в подальшому будуть 

працевлаштовані в заклади охорони здоров’я первинної ланки. 

Заходи з енергозбереження в закладах охорони здоров’я м. Києва 

Відповідними департаментами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Група впровадження 

проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях 

м. Києва» (далі – КП «ГВП») на початку 2014 року розроблено першочергові 

заходи впровадження енергозберігаючих заходів в закладах системи охорони 

здоров’я комунальної власності м. Києва, які безпосередньо підпорядковані 

Департаменту охорони здоров’я.  

У рамках забезпечення виконання першочергових заходів складено 

графік розробки енергетичних сертифікатів (паспортів) для закладів охорони 

здоров’я. На сьогодні завершується розробка енергетичних сертифікатів для 

закладів охорони здоров’я. 

Після проведення аналізу розроблених енергетичних сертифікатів буде 

визначено найбільш проблемні будівлі і споруди, які потребують 

першочергового провадження енергозберігаючих заходів, в тому числі (як 

перший етап) проведення енергетичних аудитів. 

Одночасно заклади охорони здоров’я за власні кошти виконували 

окремі енергозберігаючі заходи, зокрема щодо заміни ламп розжарювання на 

енергозберігаючі, технічно несправних змішувачів холодної та гарячої води 

на нові змішувачі, старих віконних рам на металопластикові. У 2014 році на 

виконання зазначених заходів витрачено 1 467,0 тис. грн, що дало 

можливість забезпечити економію паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 

1,869 тис. т умовного палива. 

З метою забезпечення гідного рівня надання населенню медичних 

послуг та проведення необхідних реформ у сфері охорони здоров’я м. Києва 

протягом звітного року проведено: 

засідання колегії Департаменту охорони здоров’я Київської міської 

державної адміністрації щодо з розгляду питань про: 

- виконання міської цільової програми профілактики захворювання 

населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010-2013 

роки та Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (27.06.2014); 

- стан надання психіатричної допомоги населенню м. Києва та 

шляхи її удосконалення; обговорення проекту Концепції 

реформування фтизіатричної служби міста Києва на базі Київської 

міської психоневрологічної лікарні № 1 (24.09.2014); 

акції з безоплатного тестування населення на вірусні гепатити 

(28.07.2014) та анонімного тестування на ВІЛ-інфекцію (27.05 – 06.06.2014); 
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громадські слухання з питань реформування системи охорони здоров`я: 

«Соціально-економічні передумови створення лікарень інтенсивного 

лікування, проблемні питання та шляхи їх вирішення». Під час заходу 

обговорювались питання створення лікарень інтенсивного лікування на базі 

визначених лікарень для дорослих та дітей, оптимізації ліжкового фонду 

закладів охорони здоров’я, розширення хоспісних та реабілітаційних ліжок, 

створення централізованої лабораторної служби на правому та лівому 

берегах столиці (09.09.2014); 

засідання за круглим столом «Муніципальна програма медичного 

страхування крок до реформування охорони здоров’я у м. Києві» з 

обговорення нових механізмів впровадження муніципальних програм 

добровільного медичного страхування та подальшого реформування системи 

охорони здоров’я у м. Києві (17.10.2014); 

відкрито відділення медичної допомоги підліткам та молоді на базі 

КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району 

м. Києва», в якому будь-яка особа молодого віку зможе отримати необхідну 

інформацію, комплекс лікувально-діагностичних заходів та фахову 

консультацію щодо гінекологічних, дерматовенерологічних, урологічних 

проблем, а також підвищити рівень свідомості з питань здорового способу 

життя та відмови від залежностей (26.11.2014); 

в приймальному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 1 

відкрито донорський центр прийому крові для надання медичної допомоги 

пораненим бійцям під час антитерористичної операції на сході країни 

(27.11.2014) тощо. 
 

Розвиток фізичної культури та спорту 

Згідно з календарним планом спортивно-масових заходів у 2014 році в 

місті було проведено 225 змагань з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту, як міського так і міжнародного рівня, в яких взяло участь 32 108 

спортсменів. Збірні команди міста взяли участь у 174 чемпіонатах та кубках 

України. 

У 2014 році Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

провів 23 фізкультурно-спортивні заходи, з яких 10 заходів в рамках міської 

спартакіади «Здоровий киянин», участь в яких взяло понад 18 500 осіб.  

Найбільш популярними серед населення фізкультурно-масовими 

заходами стали: 

благодійний легкоатлетичний «Пробіг під каштанами» (охоплено понад 

5 тис. осіб); 

легкоатлетичний пробіг «Київський напівмарафон» за участю понад 

5 тис. осіб, що змагалися на дистанціях 5, 10 та 21,98 км, а також відбувся 

благодійний забіг на 2 км. Крім того, до програми заходу було включено 

ролер-марофон на 20 км; 
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Всеукраїнська велоестафета «ВелоУкраїна», в якій взяло участь понад 

500 учасників з різних регіонів України з метою об’єднання українців та 

збереження миру на українській землі; 

Всеукраїнський день ходи (охоплено понад 2,5 тис. осіб) тощо. 

Більшість фізкультурно-масових заходів, які проводилися у 2014 році 

для пропагування здорового способу життя, залучення населення до занять 

фізичною культурою та спортом, були благодійними. Кошти, зібрані під час 

заходів, передано до центральної Київської міської лікарні для лікування 

поранених бійців АТО. 

Крім того, проводилася відповідна робота з розбудови та зміцнення 

об’єктів спортивної інфраструктури міста, зокрема:  

виконувалися роботи з капітального ремонту трьох міні-футбольних 

полів у Дарницькому районі м. Києва, облаштованих покриттям «штучна 

трава» 5-го покоління (встановлено огорожу, освітлення); капітального 

ремонту залу боксу та спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи 

«Ринг» у Оболонському районі м. Києва; 

поновлено роботу Комісії виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з контролю за станом спортивних 

споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів;  

розпочато роботу щодо можливості передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва учбової спортивної бази велотрек 

«Авангард» на вул. Богдана Хмельницького, 58. 
 

 

Розвиток туризму 

З метою реалізації стратегічних цілей, визначених Державною 

стратегією регіонального розвитку до 2020 року та в Стратегією розвитку 

м. Києва до 2025 року Управління туризму виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) за консультативного 

сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ 

розробило План дій (дорожню карту) щодо реалізації стратегічних напрямків 

розвитку туристичної сфери м. Києва до 2025 року.  

Ключову увагу в Плані дій приділено проведенню іміджевої кампанії 

міста, стратегічним партнерствам, популяризації бренду м. Києва, розвитку 

ділового, подієвого, зеленого туризму, а також визначено заходи, які 

потребують першочергової реалізації в 2015 році. На сьогодні основні 

положення Плану дій доопрацьовуються спільно з фахівцями профільних 

кафедр Київського університету туризму, економіки та права, Київського 

національного торгово-економічного університету та Комунальної науково-

дослідної установи «Науково-дослідний інститут розвитку міста». 

У 2014 році через з суспільно-політичні події в державі, значно 

зменшилися туристичні потоки до м. Києва, в середньому на 40 – 45% 

порівняно з попереднім роком. У зв’язку з цим Управління туризму спільно з 
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туристичною громадськістю та представниками бізнесу проводили відповідну 

роботу з пошуку шляхів подолання кризи.  

З метою популяризації туристичного потенціалу м. Києва як в Україні, 

так і за кордоном, підвищення іміджу столиці України, залучення якомога 

більше туристів до міста, перетворення столиці на потужний туристичний 

центр європейського рівня було утворено туристичне об’єднання Консорціум 

«Київ туристичний», до складу якого увійшли 20 організацій різних сфер 

діяльності (ресторани, готелі, туроператори тощо). Офіційна презентація 

Консорціуму відбулася 18 липня 2014 року.  

Налагоджено співпрацю з міжнародними організаціями, асоціаціями, 

туристичною громадськістю, спільними зусиллями та за рахунок залучених 

інвестиційних коштів і коштів міжнародної технічної допомоги на сьогодні 

реалізуються більшість заходів в туристичній сфері. В 2014 році 

650,0 тис. грн міжнародної технічної допомоги було спрямовано на 

представлення туристичного потенціалу м. Києва на Міжнародній 

туристичній виставці ITB Berlin 2014; організацію семінарів, промоакцій, 

прес-конференцій з питань розвитку туризму та маркетингу міста Києва; 

розробку та підтримку функціонування туристичного порталу м. Києва 

www.kyivcity.travel тощо. За рахунок коштів інвесторів (160,00 тис. грн) 

організовано Новорічно-різдвяне селище в грудні 2013 – січні 2014 року на 

вул. Володимирській (біля Національної опери України), святкові новорічні 

заходи на Троїцькій площі (Новорічно-різдвяне селище) з 19.12.2014 до 

19.01.2015. 

Зважаючи на значне недофінансування галузі прийнято рішення 

Київської міської ради від 09.12.2014 № 513/513 «Про звернення Київської 

міської ради до Верховної Ради України щодо туристичного збору», яким 

запропоновано залишити туристичний збір, як один з видів місцевих податків 

та зборів, у разі внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законів України.  

Для популяризації м. Києва на міжнародних ринках за підтримки 

Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) розроблено 

туристичний сайт міста www.kyivcity.travel українською, англійською, 

російською, німецькою мовами, який дає дає можливість дізнатися актуальну 

інформацію, розробити маршрут для подорожі містом тощо. Щоденно сайт 

відвідує понад 5 тис. користувачів. Триває робота з розробки мобільного 

туристичного додатка, який планується запустити в 2015 році. 

З метою покращення умов перебування туристів в м. Києві 26 вересня 

2014 року відкрито безоплатно туристично-інформаційну довідку «Київ 

туристичний» в МА «Київ» (Жуляни). Опрацьовується питання відкриття в 

2015 році стійки «Київ туристичний» в МА «Бориспіль». 

Продовжувалася робота щодо розширення мережі туристично-

інформаційних центрів (ТІЦ) та їх ребрендингу в єдиному стилі з 

використанням логотипу «Київ – місто, де все починається». 

Функціонує проект «Почесні представники міста Києва», мета якого 

полягає в залученні іноземних представників до розвитку туристичної галузі 
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столиці України. У 2014 році до проекту приєдналися США (раніше Київ у 

рамках проекту представляли почесні представники з Італії, Німеччини, 

Японії та Австрії). 

З метою заохочення як внутрішніх, так і іноземних туристів відвідувати 

наше місто спільно з туристичною громадськістю було ініційовано 

проведення різних промоакцій, зокрема: 

«Мандруй до Києва за півціни», під час якої проживання в готелях та 

хостелах міста становило на 50% дешевше, ніж зазвичай. Акцією скористалися 

понад 400 осіб (з 18.04 до 01.07.2014); 

кампанію знижок від готелів м. Києва до Всесвітнього дня туризму 

(27.09.2014 - 31.10.2014); 

«Дива починаються в Києві», головною метою якої є заохочення 

громадян країни відвідати столицю на новорічно-різдвяні свята. На цей період 

учасники промокампанії (готелі, ресторани, шопінг центри) підготували 

спеціальні пропозиції, подарунки, знижки для всіх гостей м. Києва (з грудня 

2014 до кінця січня 2015 року) тощо. 

Розпочато роботу щодо розробки спеціальних акцій для прихильників 

шопінг-туризму; опрацьовувалися пакетні пропозиції для організації                 

гастротурів до м. Київа. В рамках розвитку дитячого туризму тривала робота 

щодо запровадження системи знижок, безоплатних екскурсій, розробки 

спеціальних пакетів шкільних екскурсій, особливо під час шкільних канікул. 

Завершується робота над створенням офіційного каталогу міста Києва з 

ділового туризму (Meetings Planner Guide), презентацію якого заплановано на 

2015 рік. 

На сьогодні в місті діє 165 готелів різної категорії комфортності, що 

здатні повністю задовольнити потреби гостей міста. В 2014 році незважаючи 

на кризу відкрився готель «Хілтон» на 262 номери. Продовжується 

будівництво 2 нових готелів «Шератон Київ Олімпійський» та «Меріотт 

Ренесанс» на понад 350 номерів, відкриття яких за браком інвестиційних 

коштів перенесено на 2015 рік.  
 

Робота з молоддю та неповнолітніми 

У 2014 році Київська міська державна адміністрація проводила роботу зі 

створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримки 

творчих ініціатив молоді, талановитої та обдарованої молоді, пропагування 

та формування здорового способу життя, утвердження патріотизму, 

духовності, моральності, профілактики негативних явищ у молодіжному 

середовищі, надання підтримки молодіжним та дитячим громадським 

організаціям, органам студентського самоврядування, розвитку громадської 

активності підростаючого покоління, створення сприятливого середовища 

для забезпечення зайнятості молоді відповідно до Міської цільової програми 

підтримки сім’ї та молоді на 2012 - 2016 роки (затверджено рішенням 

Київської міської ради від 20.09.2012 року № 8289). 
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У 2014 році: 

проведено міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде 

обличчя України», молодіжні флешмоби «Free hugs and kiss» та «Молодь за 

єдину Україну»;  

проведено відбір, за результатами якого від м. Києва представлено 5 осіб 

на присудження Премії Кабінету Мініcтрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України, здійснено роботу з десятьма володарями грантів 

Президента України для обдарованої молоді;  

надано організаційну та інформаційну підтримку 16 громадським 

організаціям студентського самоврядування, налагоджено співпрацю зі 

Студентською радою м. Києва; 

спільно з Міністерством молоді та спорту України, Державним 

інститутом сімейної та молодіжної політики та Програмою розвитку ООН 

проведено Всеукраїнський семінар «Молодіжний працівник»; 

відбулися тренінги з питань працевлаштування для молодих пошукачів 

роботи (охоплено понад 500 осіб, які звернулися до Київського молодіжного 

центру праці); 

проведено зустрічі з представниками різних професій, екскурсії на 

провідні підприємства столиці (ПАТ «Оболонь», завод «Кока-Кола 

Беверіджес Україна», компанії Microsoft Україна, Ernst & Young, KPMG 

Україна) з метою підвищення кваліфікації молодих спеціалістів, формування 

уявлення молоді щодо змісту та сутності професій, специфіки процесу 

виробництва (охоплено понад 1000 осіб); 

проведено ярмарки вакансій «Твоя кар’єра», «Робота для тебе» 

(охоплено понад 2000 осіб), освітній проект на тему «Криза – час для нових 

можливостей» (охоплено понад 100 осіб), Конкурс бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді м. Києва (охоплено 296 осіб), 

зустріч представників органів студентського самоврядування із керівництвом 

міста (охоплено 50 осіб), Всеукраїнський Форум з вирішення питання 

зайнятості молоді, розв'язання проблем безробіття молоді, зокрема її 

працевлаштування на перше робоче місце (охоплено 200 осіб); 

підтримано ініціативи громадських організацій стосовно відкриття 

скейт-парку «Т.Roll Park» на території Гідропарку, проведення 

мотиваційного концерт-шоу «Навчись говорити Ні», спортивного заходу 

«Спортивний Хрещатик», молодіжного міжнародного проекту «Сміх заради 

життя»;  

проведено навчально-тренувальні збори для юнаків в спортивно-

патріотичному таборі на Трухановому острові; молодіжну ходу 

вулицею Хрещатик та акцію вшанування Героїв України «Запали свічку 

нашим Героям»; взято участь у проведенні Всеукраїнської патріотичної акції 

«Україна – це Я!», Всеукраїнської соціально - екологічної акції з прибирання 

зелених зон та благоустрою території «Зробимо Україну чистою», у 

молодіжній громадській акції «Відкриття Пластового Року» з метою 

виховання молоді в дусі патріотизму, виховання моральних та 

загальнолюдських цінностей тощо; 
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реалізовувалася програма підготовки молоді до подружнього життя 

«Щаслива сім'я» (проведено 240 занять, охоплено 2626 осіб) в рамках 

реалізації державної сімейної політики в м. Києві; 

нагороджено премією Київського міського голови за відповідальне 

батьківство в розмірі 2 тис. грн 13 одиноких батьків та одиноких матерів, які 

самі виховують дітей. 

Станом на 01.01.2015 на обліку в районних службах у справах дітей 

перебувало 506 дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, з них 

через такі причини: 

батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків – 417 дітей, 

зазнали насильства в сім’ї – 49 дітей,  

систематично самовільно залишають місце постійного проживання – 

40 дітей. 

У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 перебувало 

39 дітей; у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей за адресою: 

м. Київ, вул. Полярна, 7а цілодобово перебуває 10 дітей. 

Протягом 2014 року в 10 центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді м. Києва працювали районні спеціалізовані соціальні служби 

«Служба соціальної підтримки сімей», спеціалістами яких здійснювався 

соціальний супровід 900 сімей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної 

підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання ранньому 

соціальному сирітству, реалізується соціальна програма «Служба соціальної 

підтримки сімей». Спеціалісти надали 1 011 індивідуальну послугу з питань 

проблем сім’ї для 452 клієнтів. Також проведено 789 групових заходів для 

5 207 клієнтів, в ході яких надано 9 960 групових послуг. 
 

Оздоровлення дітей м. Києва за 2014 рік 

З метою забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення та 

відпочинку дітей міста Києва: 

внесено зміни до Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей, 

учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих 

навчальних закладів міста Києва, які зареєстровані в Головному управлінні 

юстиції в місті Києві 07.04.2014 за № 5/1058; 

прийнято розпорядження виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) від 30.05.2014 № 680 «Про організацію 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва» (із змінами). 

Відповідно до нього на оздоровчі послуги з бюджету міста виділено кошти в 

сумі 16 665,2 тис. грн та 1 459,8 тис. грн – на відпочинок дітей у дитячих 

таборах денного перебування на базі навчальних закладів міста; 

затверджено Міську цільову програму оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Києва на період до 2018 року (рішення Київської міської ради 

від 03.07.2014 № 21/21). 
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Загалом за літній період 2014 року кількість дітей, охоплених 

оздоровленням та відпочинком, становила 238 778 осіб (93,15% загальної 

кількості дітей шкільного віку), з них 13 822 – за кошти міського бюджету, 

219 534 – за рахунок залучених коштів. У тому числі за кошти міського 

бюджету оздоровлено 6 597 дітей пільгових категорій. 

Крім того, в 95 дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням на 

базі навчальних закладів міста відпочило 7 223 дитини. 

На залучені кошти оздоровленням та відпочинком було охоплено 

224 534 дитини. 

Крім того, 7 535 дітям міста Києва було забезпечено санаторно-курортне 

лікування за бюджетні кошти в санаторіях системи Департаменту охорони 

здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України за наданою для Києва 

квотою, яке здійснюється на базі Територіального медичного об’єднання  

«Санаторне лікування» у м. Києві.  

Під супроводом одного з батьків отримали санаторно-курортне 

лікування 173 дитини.  
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2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В М. КИЄВІ 

2.1. Основні заходи щодо забезпечення законності, прав, свобод            

та інтересів громадян 

Протягом 2014 року Київська міська державна адміністрація 

координувала роботу з проведення загальноміських офіційних заходів з 

нагоди державних, міських свят та знаменних дат. Головними подіями 

звітного періоду стали: проведення урочистих заходів з нагоди Дня 

Соборності (22.01.2014) та Дня пам’яті Героїв Крут (29.01.2014), 200-річчя 

від дня народження Тараса Шевченка (09.03.2014), вшанування пам'яті жертв 

політичних репресій 1937 - 1941 роки (18.05.2014) та 153 річниці від дня 

перепоховання праху Кобзаря в Україні (22.05.2014), Дня Конституції 

(28.06.2014), Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України 

(23-24.08.2014), Дня пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру (29.09.2014), Дня 

пам’яті жертв голодоморів в Україні (22.11.2014), Дня Гідності та Свободи 

(21.11.2014). 

Здійснювався контроль за дотриманням законодавства під час 

проведення політичними партіями та громадськими організаціями масових 

заходів біля адміністративних будинків у період проведення Євромайдану.  

Протягом звітного періоду організаційно забезпечено проведення 

5 засідань комісій з питань найменувань та з питань встановлення пам’ятних 

знаків у м. Києві, основними темами обговорення в ході яких стали 

перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні у 

Печерському районі міста та повернення історичних назв вулицям Києва.  

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні державної 

політики та здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади 

в м. Києві: 

введено в промислову експлуатацію електронну систему модуля 

«Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» на 

офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації та 

здійснюється її постійне адміністрування та координація роботи (на 

теперішній час в стадії обговорення перебувають 22 проекти нормативно-

правових актів, зокрема щодо перейменування вулиць, цінової політики 

тощо); 

затверджено Порядок проведення у місті Києві громадського 

обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен (псевдоімен) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій (розпорядження Київського 

міського голови від 19.08.2014 № 175). Зокрема, в рамках цієї роботи в 

системі модуля «Громадське обговорення проектів нормативно-правових 

актів» проведено: 

громадське обговорення у формі електронних консультацій та 

забезпечено організаційно-методичне сприяння у проведенні гарячої 

телефонної лінії щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю 

Героїв Небесної Сотні у Печерському районі міста Києва (з 20 серпня по 

20 жовтня 2014 року) (розпорядження виконавчого органу Київської 
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міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2014 

№ 919). За підсумками підготовлено проект розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві» та 

проект рішення Київської міської  ради щодо часткового 

перейменування вулиці Інститутської на вулицю Небесної Сотні 

(проходять погодження в установленому порядку); 

громадське обговорення проектів рішень Київради про перейменування 

13 вулиць м. Києва (з 2 жовтня по 2 грудня 2014 року); 

відбулося засідання за круглим столом з обговорення проекту плану дій 

із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відритий Уряд»                            

на 2014-2015 роки за участю представників Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської  ради (Київській міській державній 

адміністрації), громадських рад при районних в м. Києві державних 

адміністраціях, експертів із зазначеного питання. З урахуванням обговорення 

у грудні підготовлено проект плану дій із впровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відритий Уряд» на 2014-2015 роки в місті Києві, який 

розміщено на офіційному веб-порталі Київської міської державної 

адміністрації для громадського обговорення; 

проведено обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)» (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 квітня 2014 року № 451-р) та направлено пропозиції 

до Мінрегіону України; 

підготовлено проект Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю в м. Києві на 2015 рік з врахуванням пропозицій профільних 

департаментів Київської міської державної адміністрації, який розміщено на 

офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації для 

громадського обговорення.  

З метою підвищення рівня інформування населення м. Києва про 

найголовніші питання міста та діяльність органів державної влади щомісячно 

проводився єдиний для всіх структурних підрозділів Київської міської 

державної адміністраціях та районних в місті Києві державних адміністрацій 

День інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та 

організацій за участю заступників голови Київської міської державної 

адміністрації, голів районних в місті Києві державних адміністрацій, 

керівників підпорядкованих їм структурних підрозділів. 

З метою підтримки діяльності органів самоорганізації населення у 

м. Києві виконуються завдання міської комплексної програми «Сприяння 

місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у 

м. Києві на 2012 - 2016 рр.». 

Мережа органів самоорганізації населення міста (далі – ОСН) постійно 

розширюється. Станом на 01.01.2015 в м. Києві легалізовано 126 ОСН, якими 

охоплено більше 800 тис. жителів Києва (станом на 01.01.2012 - 92 ОСН). 

Фінансову підтримку з бюджету міста Києва наприкінці 2014 року 

отримували 76 ОСН.  
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Протягом звітного року: 

прийнято рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 372/372 «Про 

затвердження Положення про здійснення органами самоорганізації 

населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт у житлових 

будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва»; 

в рамках навчально-методичних та інформаційних заходів для 

працівників ОСН проводилися засідання за круглими столами, семінари та 

конференції (проведено 8 заходів, залучено 84 юридичні особи), надано 

84 консультації ініціативним групам громадян, випущено бюлетень               

№ 11 «Вісника органів самоорганізації населення» (1500 примірників); 

здійснювалися заходи щодо підвищення кваліфікації працівників ОСН, в 

рамках яких проведено 2 сесії навчань (квітень, листопад), видано 50 

сертифікатів керівникам та секретарям ОСН; 

підготовлено 5 розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) про реєстрацію ОСН. 
 

2.2. Взаємодія органів влади з політичними партіями та 

об’єднаннями громадян 

У Київській міській державній адміністрації cистематично вивчаються 

актуальні тенденції діяльності у м. Києві політичних партій і блоків, 

проводяться робочі зустрічі з активами політичних партій та громадських 

організацій щодо їх участі у громадському житті столиці та реалізації 

суспільно корисних ініціатив. Одним з основних напрямів цієї роботи є 

постійний аналіз проведення масових акцій об’єднаннями громадян. 

У місті зареєстровано 232 всеукраїнських та 205 міських осередків 

політичних партій, близько 4 тисяч громадських організацій та благодійних 

фондів. 

Найбільш впливовими у суспільно-політичному житті міста Києва є 

міські осередки політичних партій (блоків): УДАР (Український 

Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Радикальна партія 

Олега Ляшка, ВО «Свобода», ВО «Батьківщина».  

У складі Київради утворено 10 фракцій у складі: «УДАР-Солідарність» – 

77 депутатів, «Радикальна парія Олега Ляшка» – 7, ВО «Свобода» – 6, 

«Об'єднання «Самопоміч» – 5, ВО «Батьківщина» – 3, «Громадянська 

позиція» – 3, партія «Єдність» – 2, «Демократичний альянс» – 2, 

Демократична партія України – 2, «Нове життя» – 1 та 12 позафракційних.  

У звітний період 26 жовтня 2014 року проведено позачергові вибори до 

Верховної Ради України.  

Тенденціями політичного життя в м. Києві стало продовження масових 

акцій на Майдані Незалежності, зокрема проведення щонедільних Віче.  

У місті Києві протягом звітного періоду проводилися масові акції 

протесту з метою вирішення проблемних питань біля адміністративних 

приміщень органів державної, судової влади, правоохоронних органів (у 

середньому близько 200 масових заходів на місяць). Акції протестного 
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характеру стосувалися питань повернення заощаджень вкладникам банків та 

захисту валютних позичальників; проведення люстрації в органах державної 

влади, знищення архітектурних пам’яток історії та встановлення МАФів, а 

також соціального захисту населення.  

Основними чинниками суспільного невдоволення у місті Києві  

залишаються конфліктні ситуації, пов'язані із забудовою у районах столиці, 

реконструкцією окремих об'єктів, збереженням історичної забудови районів. 

Активізувалися обговорення щодо збільшення цін на проїзд у громадському 

транспорті.  

Київська міська державна адміністрація в межах наданих повноважень 

забезпечує стабільність у громадсько-політичній сфері та вживає заходів 

щодо запобігання непередбачуваним ситуаціям.  

Проведено низку заходів, спрямованих на зміцнення громадського 

сектору, створення сприятливих умов для розвитку мережі об’єднань 

громадян, пошуку шляхів партнерської взаємодії з об'єднаннями громадян, 

використання у стосунках з ними переговорів і консультацій та запобігання 

конфліктоутворюючим ситуаціям, орієнтацію політичних, громадських та 

релігійних організацій на забезпечення у столиці стабільності та громадської 

злагоди. Постійно проводиться координаційна та інформаційно-методична 

робота з громадськими організаціями національно-патріотичного 

спрямування.  

Надано сприяння: 

ГО «Київське віче» у проведенні громадської експертизи щодо 

діяльності Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) за 2013-2014 роки; 

громадським об’єднанням, волонтерським рухам та благодійним фондам 

у наданні допомоги громадянам України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до 

міста Києва. Ведеться реєстр відповідних громадських організацій та 

волонтерських об’єднань. 

Щоденно здійснювався моніторинг суспільно-політичної ситуації у           

м. Києві, в тому числі, щодо проведення масових заходів об'єднань громадян 

та окремих громадян. Крім того, проводяться щоденні консультації із 

заявниками щодо умов та вимог до проведення масових заходів. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ МІСЦЕВИХ 

ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) проводиться системна робота з комплектування 

міської державної адміністрації, її структурних підрозділів, державних та 

комунальних підприємств, установ і організацій професійно підготовленими, 

кваліфікованими кадрами, яким властива соціальна відповідальність, уміння 

працювати в сучасних умовах соціально-економічного розвитку міста. 

До складу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) входить 21 структурний підрозділ: 

16 департаментів, 3 управління, Служба у справах дітей, Державний архів 

м. Києва.  

Кількість посад керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно зі 

штатним розписом становить 21 одиницю, з яких укомплектовано 18. 

У звітному періоді: 

затверджено списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на 2015 рік 

для проходження державної служби у виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації) та районних в місті Києві 

державних адміністрацій; 

здійснювався моніторинг за проходженням навчання в Національній 

академії державного управління при Президентові України. На теперішній 

час на державній службі у виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) перебуває 183 випускники 

Національної академії державного управління при Президентові України та 

магістри державної служби: в апараті Київської міської державної 

адміністрації – 31; Київській міській раді – 7, департаментах виконавчого 

органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) – 

82 державних службовця, районних в місті Києві держадміністраціях – 63 

державних службовця. З початку нового навчального року розпочали 

навчання 23 державних службовці, з яких 10 керівників та 13 головних 

спеціалістів; 

організовано проведення спеціальної перевірки щодо 69 кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців відповідно до статті 11 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Порядку 

організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 

2012 № 33/2012; 

визначено відповідальний структурний підрозділ за проведення 

перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 

очищення влади» (управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), та 

затверджено План організаційних заходів із забезпечення виконання у 
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виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) Закону України «Про очищення влади»; 

призначено 13 керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

30 заступників, 78 спеціалістів апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); звільнено 14 керівників 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та 20 заступників, 71 спеціаліста 

апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

призначено 28 керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва; 

звільнено 38; 

погоджено призначення 96 керівників територіальних органів 

центральної влади, державних підприємств, установ, організацій, погоджено 

звільнення 40 осіб. 
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4. РОЗВ’ЯЗАННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ М. КИЄВА 
У 2014 році з метою покращення якості надання транспортних послуг у 

м. Києві:  

відкрито автомобільний рух новозбудованим тунелем в рамках 

реконструкції Поштової площі; 

здійснювалась реалізація планів з оновлення та модернізації рухомого 

складу (отримано 15 нових тролейбусів великої та надвеликої місткості за 

кредитною угодою з ЄБРР). 

У рамках проекту «Комплексна модернізація вагонів типу «Е» та його 

модифікацій з впровадженням асинхронного тягового приводу на 

КП «Київський метрополітен» введено в експлуатацію 95 модифікованих 

вагонів, прийнятих від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» після 

проведення комплексної модернізації; 

розпочато роботу з будівництва WI-FI мережі в Київському 

метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та 

гостям міста (наразі розробляється технічне завдання). У листопаді 2014 року 

завершено впровадження першого етапу проекту «Будівництво 

інфраструктури рухомого (мобільного) зв’язку в Київському метрополітені» 

– якісний мобільний зв’язок вже є на станціях «Політехнічний інститут», 

«Вокзальна» та на перегоні між ними; 

затверджено технічне завдання на створення єдиної загальноміської 

автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному та 

підземному пасажирському транспорті «Електронний квиток» (проходить 

погодження проектно-кошторисна документація). 

Крім того у 2014 році: 

у транспортній сфері: 

продовжувалось будівництво Подільського мостового переходу через            

р. Дніпро; 

продовжувалася реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій 

площі; 

продовжувалися підготовчі роботи для реконструкції транспортної 

розв'язки на Київському півкільці на ділянці км 12+240-км 14+360 

(Жулянський шляхопровід); 

продовжувалося будівництво під’їзної автомобільної дороги   від 

Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до 

Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни); 

виконувалися роботи з реконструкції проспекту Перемоги; 

продовжувалися роботи на дільниці Куренівсько-Червоноармійської 

лінії метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі 

(доведення до показників затверджених проектом); 

продовжувалися роботи з хімічного закріплення ґрунтів на окремих 

ділянках Сирецько-Печерської та Куренівсько-Червоноармійської ліній 

Київського метрополітену; 
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виконувалися роботи з реконструкції сходів до пам’ятника 

Магдебурзькому праву; 
 

у сфері житлово-комунального господарства: 

продовжувалися роботи з будівництва каналізаційних колекторів від 

Мостицького до Головного міського (І черга) (земляні роботи, влаштування 

стволів, щитова проходка) та на вул. Стеценка з метою ліквідації КНС 

«Нивки» (проходка, кріплення та заморожування грунтів стартового ствола); 

виконувалися роботи із реконструкції каналізаційного колектора 

на вул.Дегтяренка (земляні роботи, водопониження, прокладка відкритим 

способом стальних труб); 

продовжувалися роботи з реконструкції прохідного колектора 

водопроводу Д=1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської 

(виконувався антикорозійний захист тунелю);  

виконувалися роботи з реконструкції та технічного переоснащення 

полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району 

Київської області, зокрема роботи з улаштування дамби обвалування ІІ 

черги; 

проводилася реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької 

станції аерації (демонтаж дорожнього покриття, відсип грунтів, будівництво 

перепускних колодязів, нарощення дамби і перемичок навколо мулового 

поля № 2); 

продовжувалися роботи з реабілітації пішохідної зони від Поштової 

площі до Паркового (Пішохідного) мосту через річку Дніпро у м. Києві; 

введено в експлуатацію житловий будинок на вул. Милославській, 2-в у 

Деснянському районі загальною площею квартир 9,5 тис. кв м (200 квартир); 

продовжувались роботи з будівництва житлового будинку на              

вул. Теремківській, 3 (підготовка території будівництва: улаштування 

підпірної стіни, демонтажні роботи існуючих залізобетонних конструкцій, 

монтаж баштового крана, також, розроблялася робоча документація об’єкта);  

продовжувалося проектування та підготовчі роботи зі спорудження 

житлового будинку у пров. Моторному, 3-а, 4, 6, (ІІ черга); 

здійснювалося прокладання зовнішніх інженерних мереж на                         

пров. Моторному та просп. Науки: будівництво додаткового резервуару 

чистої води та станції знезалізнення, улаштування дощової каналізації, 

перекладання газопроводу, прокладання трубної каналізації та водопроводу, 

спорудження розподільного пункту і трансформаторних підстанцій у 

Голосіївському районі; 

розроблено та затверджено кошторисну частину проектної документації 

з будівництва зовнішніх інженерних мереж до об'єкта «Тренувальна база з 

баскетболу на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва»; 

розроблено та затверджено проект реконструкції квартальної котельнi 

«Санаторiй «Перемога» та її теплових мереж у Святошинському районi                  

м. Києва;                         
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виконано роботи із заміни (реконструкції) та модернізації 7 ліфтів у 

житлових будинках м. Києва відповідно до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

12.08.2014 № 898; 

тривала розробка проекту реконструкції котелень на 

вул.  Багговутівській, 36-а у Шевченківському районі та на просп. Науки, 47 

у Голосіївському районі; 

розроблено проектно-кошторисну документацію та подано на 

експертизу 3 проекти термосанації навчальних закладів: ДНЗ № 653 на 

вул. Гусовського, 2, ДНЗ № 598 на вул. Автозаводській, 47 та школи-

дитячого садка № 173 «Райдуга» на вул. Василя Блюхера, 3; 

тривала розробка проекту термосанації дошкільного навчального 

закладу № 113 на вул. Здолбунівській, 3-б з добудовою поверху; 
 

у соціальній сфері: 

здійснювалося будівництво дитячого садка на діл. 36 у 4 мікрорайоні 

житлового масиву Позняки у Дарницькому районі; 

продовжувалася реконструкція з прибудовою середньої 

загальноосвітньої школи № 128 на вул. Раїси Окіпної, 6 у Дніпровському 

районі; 

завершено роботи з реконструкції стадіону загальноосвітнього 

навчального закладу № 217 у провулку Поліському, 9 у Дарницькому районі; 

виконувалися роботи з реконструкції дитячого дошкільного закладу 

№ 268 на вул. Копилівській, 6 у Подільському районі; 

проводилися роботи з впровадження технології, яка передбачає 

використання теплових насосів для системи теплопостачання будівлі СЗШ 

№ 281 І-ІІІ ст. на бульварі Кольцова, 7 - б у Святошинському районі; 

проводилася реконструкція легкоатлетичного манежу Школи вищої 

спортивної майстерності на просп. Павла Тичини, 18 у Дніпровському 

районі; 

продовжувалося створення Алеї Воїнської Слави в Парку Вічної Слави у 

столиці України – місті-герої Києві у Печерському районі; 

продовжувалася реставрація та реабілітація з технічним 

переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного 

закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» на 

вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі; 

проводилась реставрація з пристосуванням під розміщення Дитячої 

школи мистецтв № 2 ім. М.І. Вериківського об’єкта на вул. Воровського, 2 з 

прибудовою до нього концертної зали у Шевченківському районі; 
 

у сфері містобудівної політики продовжувалися роботи з: 

розробки та реалізації Генерального плану розвитку міста Києва та його 

приміської зони до 2025 року (проект розміщення першої черги будівництва); 

розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної 

системи «Містобудівний кадастр м. Києва»; 

розробки плану зонування окремих частин м. Києва; 
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розробки та коригування матеріалів детальних планів та концепцій 

розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної 

документації, міських вузлів, розробки техніко-економічних обґрунтувань; 

розробки інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури 

м. Києва та його приміської зони. 

Протягом січня – грудня 2014 року на об’єктах капітального 

будівництва, які споруджуються на замовлення Київської міської державної 

адміністрації, за рахунок коштів міського бюджету освоєно 639,2 млн грн, 

профінансовано 674,7 млн грн, з них 82,0 млн грн спрямовано на погашення 

заборгованості за роботи, виконані в минулі роки. 
 

Основними проблемами, що потребують розв’язання на державному 

рівні, є неврегульованість законодавчих питань за окремими напрямками 

розвитку міського господарства, що перешкоджає ефективному 

виконанню органами місцевого самоврядування функцій управління 

містом. Зокрема: 

необхідність децентралізації економічних важелів управління містом: 

усунення органів місцевого самоврядування від розв’язання  соціально 

значущих проблем, пов’язаних із ціноутворенням за збереження 

відповідальності перед територіальною громадою та центральними 

органами влади; 

відсутність впливу на роботу територіальних органів виконавчої влади, 

які розташовані на території регіону (міста), що унеможливлює 

прийняття ефективних управлінських рішень на рівні міста; 

бюджетні відносини: 

заниження бази оподаткування плати за землю відповідно до норм 

підпункту 4 підпункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України; 

ускладнене адміністрування плати за землю та податку на нерухомість. 

(Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав не 

відображають реального стану справ щодо обліку земельних ділянок та 

об’єктів нерухомості, наповнюються дуже повільно, проте є основою для 

нарахування плати за землю та податку на нерухомість); 

відсутність коштів на погашення боргів на внутрішні запозичення у сумі 

1915,0 та 3250,0 млн грн та зовнішні запозичення у сумі                           

250,0 млн дол. США; 

не реформовано адміністрування єдиного соціального внеску, що гальмує 

виведення із тіні заробітних плат та збільшення бази надходжень до 

місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб; 

невирішеність питання компенсації з державного бюджету пільгового 

проїзду у міському транспорті; 

земельні відносини та розвиток територій: 

необхідність максимального спрощення процедури оформлення землі під 

існуючим нерухомим майном для його експлуатації та обслуговування; 

зменшення фінансового навантаження на бюджети шляхом виключення 

обов’язковості проведення експертної оцінки земельних ділянок; 
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неможливість здійснення комплексної реконструкції окремих територій 

через відсутність механізму примусового відселення мешканців та 

винесення об’єктів з території реконструкції з дотриманням їх майнових 

прав; 

інвестиційна діяльність: 

недосконалість законодавства щодо реалізації інвестиційних проектів 

через державно - приватне партнерство; відсутність розвитку державно-

приватного партнерства в сфері енергозбереження (невизначеність на 

законодавчому рівні реалізації енергосервісних договорів та здійснення 

закупівель енергосервісу); 

житлово-комунальне господарство: 

забезпечення обов’язковості створення ОСББ у багатоквартирних 

будинках після 100% приватизації житлових та нежитлових приміщень; 

недосконалість механізму переведення приміщень з житлового фонду в 

нежитловий; 

невизначеність на рівні держави системи медицини; 

відсутність базового фінансового освітнього стандарту на одну 

дитину; 

розвиток інфраструктури: 

неврегульованість питання організації паркувального простору, зокрема 

в частині повернення норм примусового блокування та евакуації 

транспортних засобів, впровадження солідарної відповідальності водія 

та власника транспортного засобу за порушення правил паркування. 

 

 


