Звіт Департаменту економіки та інвестицій про діяльність
у 2017 році
21 травня 1930 року на засіданні Президії Міської Ради Х скликання була
створена Міська Планова комісія, нащадком якої у ХХІ віці є
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), який відіграє провідну роль у
визначенні політики економічного і соціального розвитку м. Києва, плануванні
та програмуванні механізмів її реалізації.
Положення про Департамент економіки та інвестицій затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (зі змінами).
Департамент економіки та інвестицій є структурним підрозділом
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та
підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функції державної
виконавчої влади – Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
Основними завданнями Департаменту є:

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

реалізація державної регіональної політики на території міста Києва;

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

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

забезпечення реалізації державної цінової політики на території
міста Києва.
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Організаційна схема Департаменту має наступний вигляд:

Директор

Управління з питань
капітальних
вкладень та
розвитку
інфраструктури

Управління з питань
інвестиційної та
зовнішньоекономічної
політики

Управління
координації
регіональної
економічної політики

Управління цінової
політики

Відділ з адміністрування
пайової участі

Юридичний відділ
Зведений відділ з
питань капітальних
вкладень
Відділ з питань
розвитку
соціальної
інфраструктури
Відділ з питань
розвитку житловокомунального
господарства

Відділ
залучення
інвестицій

Відділ з питань
регіонального
розвитку

Відділ тарифів на
житлові послуги

Відділ бухгалтерського
обліку та звітності

Відділ
супроводження
інвестиційних
проектів

Відділ
з
питань
стратегічного
розвитку та міських
цільових програм

Відділ тарифів на
комунальні послуги

Сектор закупівель

Відділ
зовнішньоекономічної
діяльності

Відділ
з
питань
діяльності
комунальних
підприємств

Відділ
ціноутворення на
соціально значущі
товари та послуги

Відділ управління
персоналом та
запобігання
виникненню корупції
Відділ з питань
контрольно-аналітичної
та організаційної
роботи
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Загальна штатна чисельність Департаменту складає 109 осіб
Структура включає 4 управління:
Управління координації регіональної економічної політики (18 штатних
одиниць):
- відділ з питань регіонального розвитку (7 штатних одиниць),
- відділ з питань стратегічного розвитку та міських цільових програм
(6 штатних одиниць),
- відділ з питань діяльності комунальних підприємств (4 штатні одиниць)
Управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури
(17 штатних одиниць):
- зведений відділу з питань капітальних вкладень (6 штатних одиниць),
- відділ з питань розвитку соціальної інфраструктури (5 штатних одиниць),
- відділ з питань розвитку житлово-комунального господарства (5 штатних
одиниць)
Управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики
(18 одиниць):
- відділ залучення інвестицій (7 штатних одиниць),
- відділ супроводження інвестиційний проектів (4 штатні одиниці),
- відділ зовнішньоекономічної діяльності (7 штатних одиниць)
Управління цінової політики (18 штатних одиниць):
- відділ тарифів на житлові послуги (6 штатних одиниць),
- відділ тарифів на комунальні послуги (6 штатних одиниць),
- відділ ціноутворення на соціально значущі товари та послуги (5 одиниць).
5 самостійних відділів:
Юридичний відділ (7 штатних одиниць);
Відділ з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи
(8 штатних одиниць);
Відділ бухгалтерського обліку та звітності, сектор закупівель (7 штатних
одиниць);
Відділ управління персоналом та запобігання виникненню корупції
(5 штатних одиниць);
Відділ з адміністрування пайової участі (8 штатних одиниць).
Керівництво Департаменту: директор та перший заступник директора
(2 штатні одиниці).
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Управління персоналом та запобігання виникненню корупції
1.

Склад Департаменту, рух кадрів та підбір персоналу:
Підрозділ

Рух персоналу
Штатна
Фактична
чисельність чисельність Прийняті Звільнені

Керівництво

4

4

1

1

Юридичний відділ

6

6

0

0

Відділ з питань контрольноаналітичної та організаційної
роботи

8

8

3

2

Відділ бухгалтерського обліку
та звітності

7

7

2

2

Відділ управління персоналом
та запобігання виникненню
корупції

5

5

1

0

Відділ адміністрування
пайової участі

8

8

6

2

Управління туризму

0

0

0

14

Управління координації
регіональної економічної
політики

18

16

2

3

Управління з питань
інвестиційної та
зовнішньоекономічної
політики

18

18

5

6

Управління цінової політики

18

17

0

1

Управління з питань
капітальних вкладень та
розвитку інфраструктури

17

17

1

1

Всього

109

106

21

32

У 2017 році звільнилось 32 працівника, за різними підставами. Плинність
кадрів складає 29 % від штатної чисельності. Основними причинами звільнення є
переведення у інші органи державної влади.
На кінець 2017 року налічувалось 5 вакантних посад (4 % від штатної
чисельності).
Впродовж 2017 року проведено 17 конкурсів на заміщення вакантних посад
державної служби категорій «Б» та «В», за результатами яких призначено на
посади призначено на посади 22 особа. Забезпечено проведення 1 спеціальної
перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають
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зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком (категорія «Б»).
2.
Якісний склад працівників Департаменту
За розподілом посад:
- керівництво (директор, перший заступник та заступники) – 4 штатні
одиниці (3,3%);
- керівники управлінь, відділів, сектору та їх заступники - 31 штатна
одиниця (28%);
- головні, провідні спеціалісти – 72 штатні одиниці (66%);
- старші інспектори – 3 штатні одиниці (2,4%)
Гендерна структура працівників Департаменту:
- жінки – 87 працівників (85%);
- чоловіки – 19 працівників (15%)
Вікова структура працівників Департаменту:
- до 35 років – 37 працівників (34%);
- до 45 років – 43 працівника (39%);
- до 55 років – 18 працівників (16%);
- понад 55 років – 11 працівників (11%)
Освітня структура працівниківДепартаменту:
- вища економічна – 81 працівник (74%);
- вища технічна – 7 працівників (6%);
- вища юридична – 17 працівників (15%);
- інша вища – 6 працівників (5%)
3.
Забезпечення розвитку персоналу, заохочення працівників до
службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності:
У 2017 році підвищення кваліфікації пройшли 80 працівників
Департаменту(73% від штатної чисельності). Серед них: в КМЦПК – 45
працівників, за договорами про надання освітніх послуг – 32 працівника, за межами
України 3 працівника.
Призначено на посади державної служби категорії «Б» 8 працівників
(просування по службі).
4.
Загальні питання управління персоналом:
Протягом 2017 року поновлено положення про структурні підрозділи
Департаменту та посадові інструкції працівників.
Розроблені завдання, ключові показники результативності, ефективності та
якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної
служби категорії «Б» та «В».
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5.

Участь у мобілізаційному плануванні

Підготовлено інформацію про стан мобілізаційної готовності міста Києва у
2017 році на підставі узагальненої інформації районних в місті Києві державних
адміністрацій, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА),
підприємств, установ та організацій.
Документообіг
Загальній документообіг по
36 506 документи, в тому числі :
- вхідні - 24367
- вихідні - 10958
- внутрішні - 1181

Департаменту

за

2017

рік

становив

Структура вхідної кореспонденції:
Вид документа

Кількість,
шт.

%

18549

76,13

Запити від правоохоронних органів

417

1,72

Звернення, які надійшли з Саll-центру

431

1,77

Депутатські запити та звернення

727

2,98

Проекти розпоряджень

718

2,94

Запити від засобів масової інформації

67

0,28

Звернення громадян

1799

7,38

Запити на отримання публічної інформації

257

1,05

Розпорядження Київської міської державної адміністрації

681

2,80

Розпорядження Київського міського голови

117

0,47

Рішення Київської міської ради

604

2,48

24 367

100,00

Службова кореспонденція (доручення Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, профільних міністерств, голови та
заступників Київської міської державної адміністрації,
тощо)

Всього
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Структура вихідних документів:
Категорія кореспондента

Кількість,
шт.

%

Правоохоронні та військові установи

343

3,13

Центральні органи виконавчої влади

261

2,38

Районні в м. Києві державні адміністрації

414

3,78

Структурні підрозділи Київської міської державної
адміністрації

2618

23,9

Київський міський голова

34

0,30

Органи юстиції та суди

265

2,41

Органи державної фіскальної служби України

12

0,11

Адвокати та адвокатські об'єднання

30

0,28

Депутати Верховної Вади України та Київської міської ради

512

4,68

Відповіді на звернення громадян

1782

16,25

Зауваження до проектів розпоряджень

129

1,18

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

4558

41,60

Всього

10958

100

Кількість,
шт.

%

Акти

-

-

Аналітичні довідки

7

0,60

Доручення

54

4,57

Листи

550

46,57

Накази

11

0,94

Окремі доручення

13

1,10

-

-

498

42,17

Заяви

2

0,16

Звіти

7

0,60

Доповідні записки

26

2,20

Структура внутрішніх документів:
Вид документа

Протоколи
Службові записки

7

Довідки

10

0,85

Нагадування

1

0,08

Звіти про відрядження

1

0,08

Пояснювальна записка

1

0,08

1181

100,00

Всього

Впродовж року розглянуто 1799 звернень громадян, з них 471колективних.
Усі звернення були відпрацьовані у визначені законодавством терміни та, за
результатами опрацювання, були надані відповіді в межах компетенції.
Під час прийомів, що проводяться співробітниками відділу контрольноаналітичної та організаційної роботи, було прийнято 1059 громадян та
739 звернення були отримані поштою.
Протягом 2017 року директором Департаменту економіки та інвестицій було
прийнято особисто 13 громадян.
Всім заявниками надані в межах компетенції роз'яснення.
Використання коштів за 2017 рік
I.
Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері економіки та
інвестицій»
Статті витрат

Асигнування
на рік,
тис.грн.

Питом
а
вага%

Заробітна плата та
нарахування на неї

26 412,7

88,3

Адміністративні
витрати
Придбання основних
засобів
Придбання
нематеріальних
активів
Всього

Фактичн Викое
нання
використ
%
ання за
рік
тис.грн.
26 386,9

Примітка

99,9

2 850,8

9,5

2 046,3

71,8

215,1

0,7

202,6

94,2

440,0

1,5

438,6

99,7

29 918,6

100

29 074,4

97,2

Економія коштів
за результатами
проведених
закупівель
Економія коштів
за проведеними
закупівлями
Економія коштів
за проведеними
закупівлями
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II.

Бюджетна програма «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
Статті витрат

Організація та
проведення заходів з
питань економічного
потенціалу та
інвестиційних
можливостей м. Києва
Розробка незалежного
комплексного річного
звіту за 2016 рік

Юридичне супровід (в
т.ч. стягнення)

Асигну- Питом
вання
а
на рік, вага%
тис.грн.

5 414,0

5 107,0

2 800,0

Розроблення
прогнозних та
програмних
документів, пов’язаних 19 718,7
з соціальноекономічним
розвитком міста

15,5

14,6

8,0

56,5

Фактичн Викое
нання
використ
%
ання за
рік
тис.грн.

4 410,6

2 940,0

1 013,4

18 164,4

Примітка

81,5

Участь у заходах
з питань
інвестиційної
діяльності за
рахунок коштів
організаторів,
економія коштів
за проведеними
закупівлями

57,6

Економія коштів
за проведеними
закупівлями

36,2

Неможливо
точно
спрогнозувати
розмір судового
збору у зв’язку з
залежністю від
суми
заборгованості

92,1

Економія коштів
за проведеними
закупівлями

Публікація оголошень,
отримання
статистичних
показників, переклад та
друк Стратегії
розвитку м. Києва

293,9

0,9

255,5

86,9

Економія коштів
за проведеними
закупівлями

Супровід, розміщення
існуючих та розробка

505,1

1,4

308,4

61,1

Економія коштів
за проведеними
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Статті витрат

Асигну- Питом
вання
а
на рік, вага%
тис.грн.

Фактичн Викое
нання
використ
%
ання за
рік
тис.грн.

Примітка

вимог до нових
програмних модулів

закупівлями,
супроводження
модулів за
рахунок
гарантійного
обслуговування

Придбання основних
засобів для КНДУ
«НДІРОМ»

1 080,9

3,1

974,3

90,1

Економія коштів
за проведеними
закупівлями

Всього

34 919,6

100

28 066,6

80,4

III.

Бюджетна програма «Фінансова підтримка об’єктів житловокомунального господарства»
IV.

Статті витрат

Асигнування
на рік,
тис.грн.

Стягнення коштів з
28 575,1
ДЕІ, згідно рішень суду
щодо різниці в тарифах

Всього

28 575,1

Питом Фактичн Викоа
е
нання
вага% використ
%
ання за
рік
тис.грн.
100

25 545,8

89,4

100

25 545,8

89,4

Примітка

Направлення на
новий розгляд
справу щодо
відшкодування
різниці в
тарифах по
підприємству
«Спеціалізоване
ремонтноналагоджувальне
управління №7»
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IV. Бюджетна програма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади»
Статті витрат

Асигнування на
рік,
тис.грн.

Питом Фактичн Викоа
е
нання
вага% використ
%
ання за
рік
тис.грн.

Стягнення коштів з
ДЕІ, згідно рішень
суду по інвестиційним
договорам

91 235,9

100

91 235,9

100

Всього

91 235,9

100

91 235,9

100

РАЗОМ

184 649,2

Примітка

173 922,7

Проведення публічних закупівель
У 2017 році Департаментом було проведено 15 тендерних закупівель.
При цьому, при очікуваних витратах у 17,98 млн. грн, за результатами проведених
тендерних
закупівель,
фактично
укладено
договорів
на
суму
14,65 млн грн.
Економія бюджетних коштів склала 3,33 млн. грн (18,5 %).
Також, через систему електронних закупівель проведено 23 допорогових
закупівель на очікувану вартість 1,9 млн. грн, за результатами яких укладено
договори на суму 1,6 млн. грн.
Економія бюджетних коштів склала 0,3 млн. грн. (16 %).
В 2017 році планові та позапланові перевірки не проводились.
Координації регіональної економічної політики
І. Розробка та моніторинг програмних документів розвитку м. Києва
- підготовлено узагальнений звіт про виконання Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва за 2016 рік;
- щоквартально проводився моніторинг виконання Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, результати якого подавалися на
Київську міську раду;
- підготовлено Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018-2020 роки, яка затверджена рішенням Київради від 21.12.2017 № 1042/4049.
ІІ. Аналіз стану і тенденцій економічного та соціального розвитку
м. Києва, прогнозування.
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Забезпечено підготовку:
- рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку м. Києва
Мінрегіону України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики» (щоквартальну та щорічну);
- щомісячних інформаційно-аналітичних матеріалів Мінрегіону України та
Мінекономрозвитку України щодо соціально-економічного розвитку м. Києва;
- щомісячного моніторингу соціально-економічного розвитку м. Києва за
статистичними показниками (розміщується на Єдиному веб-порталі територіальної
громади міста Києва);
- прогнозних показників соціально-економічного розвитку м. Києва:
• для формування бюджету м. Києва на 2018 рік та Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки разом з
аналітичними матеріалами до них;
• для проведення моніторингових досліджень кредитного рейтингу
м. Києва (Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's);
- переліку проблемних питань розвитку міста Києва, які потребують
вирішення на державному рівні, та пропозиції щодо шляхів їх розв'язання для
подання:
•

Адміністрації Президента України;

•

Мінрегіону України та Мінекономрозвитку України;

•

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

- пропозиції та зауваження до нормативно-правових актів України:
• до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики» (березень та липень 2017 року);
- щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій за окремими показниками.
ІІІ. Стратегічний розвиток
1. Реалізація завдань Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року
- підготовлено та затверджено Київським міським головою Кличком В. В.
звіти за 2016 рік та І півріччя 2017 року про виконання завдань Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року;
- підготовлено та затверджено Київським міським головою Кличком В. В.
звіт за 2016 рік з оцінки результативності Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року.
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2. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
- підготовлено нову редакцію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
(затверджено рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886);
- підготовлено та затверджено звіти за 2016 рік про результати проведення
моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності її реалізації
(рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 723/2885).
ІV. Координація роботи з розробки міських цільових програм та
моніторинг їх виконання
- підготовлено 72 експертні висновки до проектів міських цільових
програм;
- опрацьовано 34 проекти рішень Київради про затвердження міських
цільових програм;
- підготовлено щоквартальну узагальнену інформацію про стан виконання
міських цільових програм.
V. Моніторинг діяльності комунальних підприємств
- Забезпечено підготовку Річного звіту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ,
організацій територіальної громади міста Києва за 2016 рік;
- Розглянуто контрактів/додаткових угод – 83 (із повторно поданими), з них
погоджено – 65;
- Розглянуто проектів розпоряджень КМДА про внесення змін до статуту
КП – 9, зокрема надано зауваження – до 8, погоджено – 3;
- Проведено засідання балансових комісій по розгляду фінансовогосподарської діяльності, підпорядкованих Департаменту економіки та інвестицій,
комунальних підприємств за 2016 рік та І півріччя 2017 року.
- Взято участь у:
• 25 засіданнях балансових комісій по розгляду фінансово-господарської
діяльності 287 підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва;
• 12 засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат в м. Києві;
• 5 засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення в м. Києві;
• 3 засіданнях комісії з розгляду документів щодо надання дозволу
підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право
користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги
та дотацій.
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VІ. Звітні матеріали - підготовлено:
- щорічний звіт Адміністрації Президента України «Звіт про результати
діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за 2016 рік» та щомісячні доповіді Президенту України про стан
справ у м. Києві;
- щорічний звіт Кабінету Міністрів України голови КМДА про результати
діяльності за 2016 рік;
- щорічні паспорти м. Києва Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України;
- результати оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціальноекономічного розвитку м. Києва за 2015-2016 роки Мінекономрозвитку України.
Капітальні вкладення та розвиток інфраструктури
1. Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, була
затверджена рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557.
Показники Програми були доведені до головних розпорядників бюджетних коштів
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3.
Загальна сума бюджетних асигнувань на фінансування капітальних видатків
на початок 2017 року становила 6 323,1 млн грн, а на кінець року склала
9 498,5 млн грн (в 1,5 рази більше) і налічувала 8 035 об’єктів капітального
будівництва (реконструкції) та капітального ремонту.
Освоєно 8 086,7 млн грн (85,2% від запланованого рівня).
2. Протягом року вносились зміни в Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік, а саме було підготовлено :
- 6 проектів рішень Київради з відповідними розпорядженнями Київської
міської державної адміністрації;
- 15 розпоряджень Київської міської державної адміністрації, якими
здійснено перерозподіл коштів, у тому числі в межах передбачених асигнувань.
3. Щомісячно здійснювався контроль за станом освоєння капітальних
видатків на об’єктах, передбачених Програмою економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік:
- аналіз звітів головних розпорядників бюджетних коштів щодо освоєння
капітальних видатків;
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- аналіз стану оформлення замовниками необхідної документації
(розпорядчих документів, проектно-кошторисної документації, дефектних актів,
укладених договорів) та здійснення процедур закупівель;
- підготовка зведеної аналітичної інформації щодо стану виконання та
фінансування робіт на об’єктах, яка щомісячно розглядалась на нарадах з питань
забезпечення життєдіяльності м. Києва, та щоквартально на засіданнях постійної
комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та сесіях
Київської міської ради.
4. Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки :
- опрацьовані пропозиції, подані головними розпорядниками бюджетних
коштів;
- підготовлено проект Програми на 2018-2020 роки з адресним переліком
об’єктів капітального будівництва відповідно до визначеного ліміту, який
11.12.2017 було подано на розгляд Київській міській раді та, після презентації,
прийнято до розгляду на засіданні сесії Київради 14.12.2017;
- за висновками постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку Київради підготовлено доопрацьований проект рішення
Київради «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 –
2020 роки» з додатком «Перелік об’єктів будівництва (реконструкції), які
передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів», який
21.12.2017 затверджено на сесії Київської міської ради (рішення від 21.12.2017
№ 1042/4049);
- розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 05.01.2018
№ 8 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020
роки» до головних розпорядників бюджетних коштів доведено показники
Програми на 2018 рік.
5. Реалізації проектів і програм регіонального розвитку за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку:
реалізувалися 7 проектів за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку;
проведено попередній конкурсний відбір проектів та затверджено
рейтинговий список з 15 проектів на 2018 рік.
6. Підготовка проектів розпоряджень Київської міської державної
адміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва:
- видано 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації на
здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією та запобіганням виникненню
надзвичайних ситуацій;
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- надано 4 висновки щодо можливості виділення коштів з резервного фонду
бюджету м. Києва.
Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика
І. Проведення інвестиційних конкурсів:
За результатами проведених інвестиційних конкурсів забезпечено
укладення 4 (чотирьох) інвестиційних договорів за проектами на загальну суму
понад 506 млн грн з урахуванням ПДВ, а саме:
- «Про облаштування підземного переходу між вулицями Костьольною,
Михайлівською, Софіївською та Майданом Незалежності в Шевченківському
районі» (25.04.2017 №050-13/і/163) з орієнтовним обсягом інвестицій –
4 395 528,00 грн;
- «Про будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного
призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих
від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр») на вул.
Оноре де Бальзака (вул. Польова) в Деснянському районі» (30.05.2017 № 05013/і/164) з орієнтовним обсягом інвестицій – 225 194 553,5 грн;
- «Про будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна
в Деснянському районі» (27.06.2017 № 050-13/і/165) з орієнтовним обсягом
інвестицій – 273 035 532,00 грн;
- «Про облаштування футбольного поля із штучного покриття та супутньою
спортивною інфраструктурою ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул.
Голосіївській, 12 у Голосіївському районі» (10.10.2017
№ 050-13/і/166)
з орієнтовним обсягом інвестицій – 3 609 474,30 грн.
ІІ. Супровід інвестиційних договорів:
- укладено 16 додаткових угод до інвестиційних договорів;
- у 2017 році відповідно до умов інвестиційних договорів до цільового
фонду спеціального фонду міського бюджету надійшло 9 099,4 тис. грн (план –
9 000,0 тис. грн).
ІІІ. Надання адміністративних послуг:
Протягом 2017 року забезпечено надання 5 адміністративних послуг:
 держаної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за
участю іноземного інвестора
 видачі дублікату картки державної реєстрації договору
 видачі ліцензій на імпорт товарів
 видачі ліцензій на експорт товарів
 видачі разових (індивідуальних) ліцензій.
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Зокрема:
- зареєстровано 3 Договори (контракти) про спільну інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора;
- оформлено 34 разові (індивідуальні) ліцензії на імпорт та експорт
товарів суб’єктам ЗЕД, до яких застосовано індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності;
- надано 149 консультацій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності
з питань реєстрації іноземних інвестицій, видачі разових (індивідуальних) ліцензій,
ліцензій на експорт/імпорт товарів та державної реєстрації договорів про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора;
- повідомлено 328 суб’єктів підприємницької діяльності м. Києва щодо
застосування (скасування), зміни виду спеціальних санкцій, передбачених ст.37
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» на підставі наказів
Мінекономрозвитку України.
ІV. Просування м. Києва на міжнародній арені у сфері інвестицій:
26.09.2017 року організовано та проведено щорічний Інвестиційний форум
міста Києва. У 2017 році Форум був присвячений розвитку туристичної та
рекреаційної інфраструктури. Забезпечено участь понад 600 учасників із 27 країн.
У рамках Форуму представлено 40 міських проектів, на суму понад 9 млрд грн. та
приватних проектів на суму майже 20 млрд. грн.
Забезпечено представлення міста Києва на Міжнародній виставці
нерухомості MIPIM-2017 (14-17 березня 2017 року, м. Канни, Республіка
Франція). У рамках заходу Київ отримав нагороду рейтингу видання Foreign Direct
Investment Magazine «Global cities of the future 2016-2017» у номінації «Cost
effectiveness».
Забезпечено участь у 22 міжнародних заходах, які проходили у Франції,
Німеччині, Польщі, Грузії, Китаї, в тому числі:
Міжнародній інвестиційній виставці Investment Management Exhibition
(ІМЕ) (м. Франкфурт, ФРН, 07-08.04.2017);
Семінарі щодо сприяння залучення інвестицій та розвитку співробітництва,
(мм. Фучжоу, Чанша, Сямень, Путянь, КНР, 05-29.04.2017);
9-му Європейському економічному конгресі (м. Катовіце, Польща, 812.05.2017);
10-му Міжнародному форумі місцевого та економічного розвитку (м.
Тбілісі, Грузія, 12-15.09.2017).
Забезпечено
наповнення
інформацією
та
просування
сайту
investinkyiv.gov.ua.
Виготовлено відеоролик та буклет «Invest in Kyiv».
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V. Координація роботи із залучення міжнародної донорської допомоги:
Розроблений та затверджений розпорядженням КМДА від 14.11.2017 р.
№1431 Порядок взаємодії між структурними підрозділами КМДА, районними в
місті Києві держадміністраціями, комунальними підприємствами, установами та
організаціями щодо залучення МТД, грантів та інших форм підтримки на
безоплатній та безповоротній основі.
Проведено презентацію проектів структурних підрозділів КМДА для
представників посольств та донорських організацій з залученням Київської школи
економіки.
Проведено 18 зустрічей з представниками міжнародних фондів та організацій.
Пайова участь
Загальна сума укладених договорів пайової участі складає 766,9 млн. грн.
(502 договори).
До бюджету міста в 2017 році сплачено коштів пайової участі в сумі
793,4 млн. грн, що перевищило планові завдання в 3,2 рази (250 млн.грн.) та суму
надходжень за 2016 року в 1,4 рази (563,7 млн.грн).
Департаментом розроблено Проект рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року
№ 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста
Києва». Проект Рішення розміщено 01.08.2017 року в мережі Інтернет за адресою:
www.kievcity.gov.ua
(розділ:
«Адміністрація»,
підрозділ:
«Регуляторна
діяльність»).
Розроблено електронний сервіс подачі звернення та підписання договору по
сплаті пайової участі на базі програмного модулю обліку договорів по сплаті
пайової участі м. Києва інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим
комплексом територіальної громади міста Києва» (Модуль «Пайова Участь»), який
прийнято в дослідну експлуатацію 22.12.2017.
Юридичний супровід
Юридичним відділом у 2017 році проводилась координація правової роботи,
спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання
невиконанню вимог законодавства, здійснювалась робота з опрацювання
підготовки договорів (контрактів) та вжиття заходів, спрямованих на виконання
договірних зобов'язань Департаменту, належним чином готувалися за дорученням
керівника проекти відповідей на запити органів державної влади, органів
виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій та
громадян (опрацьовано 3830 документів).
Проведено юридичну експертизу 193 проектів розпоряджень Київської
міської державної адміністрації, 789 проектів наказів Департаменту.
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Опрацьовано 502 договори про пайову участь, 4 інвестиційні договори та
16 додаткових угод, пов’язаних з реалізацією інвестиційних договорів.
Претензійно-позовна роботи робота здійснювалася відповідно до вимог
чинного законодавства, забезпечено представництво у 77 судових справах, а саме:
у 25 справах - з питань пайової участі;
у 9 справах - з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;
у 41 справах - з питань цінової політики;
у 2 справах – трудові спори.
З 77 судових справ: у 35 справах юридичний відділ здійснював
представництво інтересів Департаменту та у 42 - представництво інтересів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
За результатами проведених юридичним відділом заходів по стягненню
заборгованості за договорами пайової участі в 2017 році отримано судових рішень,
що набули законної сили, про стягнення заборгованості на загальну суму
34 622 360,93 грн, до бюджету міста Києва у 2017 році фактично надійшло
16 126 923, 15 грн.
Цінова політика
Управлінням цінової політики у 2017 році:
- опрацьовано розрахункових матеріалів 214 суб’єктів господарювання щодо
встановлення 50003 тарифів;
- видано 87 розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА) з питань ціноутворення (із яких 83 розпорядження є нормативноправовими актами), якими встановлено 44085 цін та тарифів для 141 суб’єктів
господарювання;
- проведено 19 експертиз проектів рішень Київської міської ради,
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та
райдержадміністрацій, які містять питання ціноутворення та (або) застосування цін
на товари і тарифів на послуги;
- проведено 108 моніторингів тарифів на комунальні послуги.
- проведено 60 особистих прийомів громадян щодо тарифів на житловокомунальні та медичні послуги.
З 1 липня 2017 року в місті Києві запроваджено тарифи на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для 8327 будинків
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комунальної власності на економічно обґрунтованому рівні, які встановлені
виконавцям послуг- Керуючим компаніям з обслуговування житлового фонду
міста Києва.
Протягом 2017 року опрацьовано розрахункові матеріали, що надані
46 суб’єктами господарювання для встановлення 1024 тарифів. За результатами
опрацювання видано 18 розпоряджень, якими встановлено 364 тарифи на
виробництво, постачання, транспортування теплової енергії, централізоване
водопостачання і водовідведення, комунальні послуги з централізованого опалення
та постачання гарячої води для ліцензіатів КМДА для 18 суб’єктів господарювання,
з них 9 суб’єктам господарювання - вартість витрат з проведення періодичної
повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, та
8 розпоряджень, якими визнано такими, що втратили чинність 232 раніше
встановлених тарифів для 14 суб’єктів господарювання.
Також у 2017 році діяльність Управління спрямовувалась на встановлення
інших тарифів на послуги, що підлягають державному регулюванню.
В межах наданих повноважень проводилась робота щодо встановлення КП
«Київводфонд» тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями та
щодо встановлення КП «Київтранспарксервіс» вартості абонементних талонів на
послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування
легкових автомобілів, яка буде продовжена у 2018 році.
Результатом роботи у 2017 році є видання 45 розпоряджень, з яких
40 розпорядженнями встановлено 8 660 тарифів на платні послуги, які надають 47
державних і комунальних закладів охорони здоров’я. Окремо слід зауважити, що
кожне із виданих розпоряджень пройшло громадське обговорення, а також 19
розпоряджень із цієї кількості, на виконання Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пройшли
процедуру видання регуляторного акту.
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