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Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

Д. Луценко
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Листопад 2016 року

Шановні кияни та гості столиці!

Я радий представити нову редакцію Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року. Стратегія – це головний документ, який визначає найважливіші
пріоритети розвитку столиці.

Необхідність перегляду Стратегії, затвердженої Київською міською радою у
2011 році, була продиктована викликами нового часу. Так, економічні
реалії та потреби суспільства вимагають переоцінки стратегічних
пріоритетів, а ряд нагальних соціальних проблем, що виникли протягом
останніх років, потребують негайного розв'язання.

Крім того, важливим було питання забезпечення відповідності Стратегії
вимогам новоприйнятих нормативно-правових актів, а також її гармонізації
з державними документами стратегічного характеру, зокрема Державною
стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року.

Місто Київ – наш спільний дім і від нас залежить, як ми його збудуємо. Я
переконаний, що нова редакція Стратегії закладе якісний фундамент для
розвитку нашого міста та підвищення добробуту його мешканців.

Кияни, ми продовжуємо діалог та сподіваємося на Вашу підтримку. Перед
нами велика робота з реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року!

КЛЮЧОВІ УЧАСНИКИ 
РОБОЧОЇ ГРУПИ З 
ПІДГОТОВКИ НОВОЇ 
РЕДАКЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ МІСТА 
КИЄВА ДО 2025 РОКУ

В. Кличко
Київський міський голова
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Київ – столиця України, одне з найбільших та найдавніших міст Європи,
політичний, економічний, адміністративний та духовний центр України.

835.58 кв. кмS
Загальна площа міста: Постійне населення:

2.9 млн осіб 8.7 тис. грн/міс.

Середній рівень зарплати3:

СС4 Са4 СС4

~ 161 тис. 
грн/особу1ВРП

Рейтинг 
придатності 
для життя

132 місце серед 
140 міст світу2

1 – Прогнозні дані за даними ПЕСР м. Києва на 2016 р.
2 – За даними EIU Global Liveability Ranking 2015.
3 – Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності станом на вересень 2016 р. (останні наявні дані).
4 – Довгострокові кредитні рейтинги міста Києва за зобов’язаннями в іноземній валюті станом на 01.10.2016. Рейтингові
значення усіх агентств належать до спекулятивного класу та свідчать про труднощі з виконанням боргових зобов’язань.
Прогноз за рейтингами Standard & Poor’s та Fitch – негативний, Moody’s - стабільний.

Ключові факти про Київ:

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року – головний нормативний
документ, що визначає цілі та завдання довгострокового розвитку міста.

Першу редакцію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року було затверджено
рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року.

Стратегією було визначено концептуальне бачення майбутнього образу міста Києва до
2025 року, головні стратегічні ініціативи та пріоритети довгострокового розвитку міста
Києва, а також секторів міського господарства.

До процесу розробки першої редакції Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року було
залучено широке коло провідних профільних експертів, аналітиків, державних діячів,
активістів та громади міста в цілому.



Найважливішим принципом Стратегії є можливість вимірювання досягнутих
результатів.

Принципи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

АМБІЦІЙНІСТЬ
Стратегія розвитку міста Києва до 2025 р.
передбачає якісний прорив у розвитку міста та
наближення стандартів життя до показників
провідних східноєвропейських столиць.

ВИМІРНІСТЬ
Ключовий принцип – усі цілі Стратегії мають
чітке чисельне або якісне вираження, що дає
можливість відстежувати прогрес реалізації та
дисциплінує всіх виконавців.

ПРАГМАТИЧНІСТЬ / ПРАКТИЧНІСТЬ
Положення Стратегії амбіційні, але водночас
реалістичні та спрямовані на поліпшення
конкретних параметрів якості життя киян.
Стратегія Києва структурована у відповідності
до вимог сучасних нормативно-правових
документів та передбачає каскадування цілей
розвитку до рівня конкретних заходів,
спрямованих на їх досягнення.

СТАЛІСТЬ
Стратегія розвитку – це не програма
одноразового ривка-спринту, а марафон
довгострокового розвитку міста, який
ґрунтується на засадах сталого розвитку, що
дасть змогу передати місто прийдешнім
поколінням з ресурсною базою, яка
забезпечить подальше підвищення стандартів
життя.

ВІДКРИТІСТЬ / ПРОЗОРІСТЬ
Під час розроблення Стратегії враховано думку
всіх ключових зацікавлених сторін і насамперед
мешканців міста.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Стратегія розвитку орієнтована на залучення
всіх верств суспільства до соціально-
економічних процесів та забезпечення
належних умов життя для всіх мешканців.

Крім того, Стратегія розвитку міста Києва відповідає основним принципам
державної регіональної політики України.
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Конституційність 
та законність

Співробітництво Паритетність

Відкритість Субсидіарність Координація

Єдність Історична 
спадкоємність

Сталий розвиток

Принципи державної регіональної політики:

Відповідність Конституції, 
Законам України та обов'язковим 
міжнародним договорам.

Узгодження цілей, пріоритетів, 
завдань, заходів і дій органів влади.
Забезпечення взаємодії між ними.

Рівні можливості доступу до 
ресурсів державної фінансової 
підтримки регіонального розвитку.

Прозорість, прогнозованість, 
передбачуваність, послідовність 
діяльності органів державної влади.

Децентралізація владних 
повноважень з метою їх 
найбільш ефективної реалізації.

Взаємозв’язок та узгодженість 
довгострокових стратегій, планів та 
програм розвитку на всіх рівнях.

Зменшення соціально-
економічних диспропорцій, 
забезпечення цілісності України.

Врахування та збереження 
позитивного досвіду 
розвитку регіонів.

Ефективне використання 
ресурсів з урахуванням 
інтересів майбутніх поколінь.



Необхідність підготовки нової редакції Стратегії м. Києва зумовлена
сучасними соціально-економічними реаліями та новоприйнятою
нормативно-правовою базою.

Передумови підготовки нової редакції Стратегії:

Перша редакція Стратегії не відповідає вимогам новоприйнятих нормативно-
правових документів, що стосуються процесу стратегічного планування місцевого
розвитку, зокрема:

 Закону України «Про засади державної регіональної політики»

 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932

Перша редакція Стратегії має недостатній взаємозв'язок та повинна бути
гармонізована з положеннями актуальних на сьогоднішній день державних
документів стратегічного характеру, а саме:

 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента
України від 12.01.2015 № 5/2015

 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385

Перша редакція Стратегії потребує перегляду у відповідності до сучасних
соціально-економічних реалій та вимог суспільства:

 На сьогоднішній день частина стратегічних пріоритетів є неактуальною
через суттєву зміну соціально-економічного становища в країні та
обмеженість ресурсів для їх реалізації

 Ряд нагальних соціально-економічних проблем, що виникли протягом
останніх років, не були передбачені у першій редакції Стратегії та
потребують негайного розв'язання

 Деякі цільові індикатори, визначені в першій редакції Стратегії, потребують
перегляду через відсутність фактичної можливості їх відстеження та
розрахунку (статистичні спостереження відсутні або проводилися одноразово)

Процеси стратегічного планування розвитку міста та його операційної діяльності
повинні бути гармонізованими:

 Перша редакція Стратегії не виконує ролі орієнтира для координації дій усіх
учасників соціально-економічних відносин міста під час планування ними
своєї операційної діяльності (в рамках складання програм соціально-
економічного розвитку, річних бюджетів та міських цільових програм)
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Динаміка відповідей киян на запитання: «Як ви вважаєте, чи у правильному
напрямку розвивається Київ?»

Джерело: Центр досліджень та комунікацій: Публічний звіт «Київський омнібус», м. Київ, травень 2016 р.
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За останній рік впевненість мешканців Києва щодо правильності напрямку
розвитку міста суттєво знизилась.

Груд. 2015Вер. 2015Чер. 2015

6.2%
6.8%
9.2%

35.2%

42.6%

18.9%

Трав. 2016

20.3%

18.4%

35.5%

6.9%

Категорично НЕ 
в правильному

Швидше НЕ в
правильному

Швидше в
правильному

В правильному

Важко відповісти

Вікова структура відповідей киян на запитання «Як ви вважаєте, чи у
правильному напрямку розвивається Київ?»

16.5%

Важко 
відповісти

12.6%

22.8%

17.4%

22.1%

Швидше НЕ в 
правильному

Швидше в 
правильному

20.4% 22.9%

24.9%

16.2%

20.2%

17.4%

Категорично НЕ 
в правильному

17.9%

22.5%

23.0%

13.7%

В правильному

8.6%
6.1%
3.5%5.6%

9.0%
31.7%

38.5%

32.8%

35.9%

37.8%
18-28
29-39
40-49
50-59
60 і старше

6.9%

18.9%

35.5%

18.4%
20.3%

∑=100%



Головним завданням процесу підготовки нової редакції Стратегії було
зробити її зрозумілою та зручною для практичного використання.

Завдання, які ставилися в процесі підготовки нової редакції Стратегії:
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Використання положень першої редакції Стратегії (від 2011 р.) в якості
фундаментальної основи для підготовки нової редакції, яка буде
переглянута з урахуванням сучасних пріоритетів та вимог

Зрозумілість

Збалансованість

Основоположність

Всеохопність

Фундаментальність

Нова редакція Стратегії повинна бути націлена на максимальне
врахування актуальних інтересів усіх зацікавлених сторін, серед яких
потреби та інтереси мешканців міста Києва є першочерговими

Нова редакція Стратегії повинна бути вихідним документом для
розробки середньо- та короткострокових планів і програм розвитку
міста Києва

Нова редакція Стратегії має бути спрямована на знаходження
оптимального балансу між усіма сферами життєдіяльності міста Києва

Нова редакція Стратегії повинна позитивно сприйматися
безпосередніми виконавцями та бути зрозумілою для її ефективної
імплементації

Підхід до процесу розробки нової редакції Стратегії:

Розробка 
нової 

редакції 
Стратегії

Нова 
нормативно-
правова 
основа

Сучасні 
соціально-
економічні 
реалії

Методика / 
Структура
(Законодавство)

Наповнення
(Державні документи 
стратегічного характеру)

Потреби та 
інтереси мешканців
(Соц. опитування)

Бачення внутрішніх та 
зовнішніх зацікавлених 
сторін
(Робочі групи та інтерв'ю)

Передові світові 
практики
(Smart City)

Актуальні проблеми
(Соц.-екон. аналіз)

Ініціативи / 
сектори

Перша 
редакція 
Стратегії 
(2011 р.)

Нова 
редакція 
Стратегії 
(2016 р.)
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Логіка побудови нової редакції Стратегії розвитку міста Києва відповідає
вимогам Постанови КМУ від 11.11.2015 р. №932.

Структура нової редакції Стратегії:

Аналіз тенденцій та 
проблем соц.-екон. 
розвитку м. Києва

Результати 
соціологічного 

опитування

Робочі групи та 
інтерв'ю

Сучасні соціально-економічні реалії

Smart City

Н
ов

а 
но

рм
ат

ив
но

-п
ра

во
ва

 о
сн

ов
а

М
ет

од
ик

а 
/ С

тр
ук

ту
ра

Д
ер

ж
ав

ні
 д

ок
ум

ен
ти

 с
тр

ат
ег

іч
но

го
 х

ар
ак

те
ру

Галузеві стратегії / 
плани дій / концепції

Програма соціального і 
економічного розвиткуМіські цільові програми

Стратегічні та програмні документи нижчого рівня (у випадку релевантності)

Стратегічне 
бачення

Стратегічна ціль 1

Оперативна 
ціль 2.1

Програма 1

Проект 2.1

Стратегічна ціль 2 …

Оперативна 
ціль 2.2 …

Проект 2.2

Програма 2 …

…

Моніторинг та оцінка результативності 
реалізації Стратегії і планів заходів

≤ 5 
цілей 

Завдання 2.1.1 Завдання 2.1.2 …

План заходів
3-4 

роки



 Громадська рада при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації)

 ГО «Українська асоціація 
транспортного планування та 
моделювання»

 ГС «Українська бізнес асоціація»
 ГО «Муніципальна енергія»
 ГО «Українське товариство 

охорони пам’яток історії та 
культури»

 Професійна спілка підприємців 
та найманих працівників торгівлі, 
сфери послуг та промисловості 
«Єдність»

 Німецько-
Польсько-
Українське
товариство
в Україні

До процесу підготовки нової редакції Стратегії було залучено широке коло
зацікавлених сторін.

Ключові сторони, ідеї яких було враховано в процесі підготовки нової редакції
Стратегії:
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 Експерти програми 
«UK-UA: Підтримка 
реформ в Україні», 
що фінансується 
урядом Великої 
Британії

 Вище керівництво 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

 Представники 
структурних підрозділів 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації) 
в межах зон своєї 
відповідальності

 Київське інвестиційне 
агентство

 ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України»

 Науково-дослідний інститут 
соціально-економічного 
розвитку міста (НДІРоМ)

 КО «Інститут Генерального 
плану міста Києва»

 Національна академія 
державного управління при 
Президентові України

 Національний авіаційний 
університет

 Міський науковий 
інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики

 Інститут 
демографії та 
соціальних 
досліджень 
імені М.В. Птухи
НАН України

 Інститут 
географії НАН 
України

 Депутатська фракція 
«Солідарність»

 Депутатська фракція 
«Самопоміч»

 Депутатська фракція 
«ВО «Батьківщина»

 Депутатська фракція 
«Єдність»

 Депутатська фракція 
«ВО «Свобода»

 ВО «Київприлад»
 ПАТ «Київенерго»
 КП «Група впровадження 

проекту з енергозбереження 
в адміністративних і 
громадських будівлях 
м. Києва»

 КП Міжнародний аеропорт 
«Київ» (Жуляни)

 КК «Київавтодор»
 ПрАТ «СТЕК»
 ТОВ «Школа професійного 

росту»
 ArtBuild Hotel Group
 Арт-центр «Я Галерея»

Депутати 
Київської 

міської ради

Національні 
та 

міжнародні 
експерти

Бізнес-
середовище

Українські та 
міжнародні 
організації

КМДА

Наукове 
середовище

Мешканці 
міста Києва





НОВА РЕДАКЦІЯ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 
ДО 2025 РОКУ02
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Основна стратегічна мета довгострокового розвитку міста Києва – це
підвищення якості життя мешканців, що визначається економічним
добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією.

Комфортне, 
підвищує 

якість життя

Відкрите 
для бізнесу

Динамічне, 
стимулює 
інновації

Унікальне, 
зберігає та 

розвиває свою 
самобутність

Зелене та 
збалансоване

Підвищення рівня
конкурентоспромож-

ності економіки м. Києва

Підвищення 
комфорту життя 

мешканців м. Києва

Збереження 
історичної 

самобутності та 
розвиток культури у 

м. Києві

С
тр

ат
ег

іч
не

 б
ач

ен
ня

С
тр

ат
ег

іч
ні

 ц
іл

і
С

ек
то

ри
 м

іс
ьк

ог
о 

ро
зв

ит
ку

Київ-2025

Зрозуміле, 
із прозорим 
управлінням

1 2 3

Промисловість та 
розвиток підприємництва

1.1 Житлово-комунальне 
господарство

2.1 Історична та 
архітектурна спадщина

3.1

1.2
Інвестиції

Ринок праці
1.3

Розбудова міста і  
земельні відносини

1.4

Туризм
1.5

Транспорт та міська 
мобільність

2.2

Соціальна підтримка 
та допомога

2.3

Охорона здоров'я 
та здоровий спосіб життя

2.4

Екополітика та 
охорона довкілля

2.5

Публічний простір
2.6

Адміністративні 
послуги

2.7

Освіта
2.8

Культура
3.2

Довгострокове бачення, стратегічні цілі та сектори розвитку міста Києва:

Безпека та цивільний 
захист

2.9

Smart City



В рамках визначених стратегічних цілей керівництво міста вбачає п'ять
ключових пріоритетів розвитку.

Пріоритети розвитку міста Києва:
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 Орієнтація на споживача
 Створення комфортного публічного простору
 Доступна та надійна інфраструктура
 Реалізація знакових інфраструктурних проектів 

з метою забезпечення комфорту мешканців
 Високоякісний сервіс
 Орієнтація на європейські стандарти
 Діалог влади з громадою та бізнесом

Найкомфортніше для 
проживання місто України, 
яке ефективно вирішує 
нагальні проблеми та 
бачить своїм довгостроковим 
пріоритетом підвищення 
якості сервісу для 
мешканців

 Високооплачувані робочі місця
 Зручне транспортне сполучення
 Легкість реєстрації бізнесу
 Першокласна освіта
 Активна співпраця з прилеглими громадами

Київ – «відкрите місто»,
національний та 
регіональний центр 
тяжіння

 Інноваційна інфраструктура для «точок 
зростання»

 Дерегуляція підприємницької діяльності
 Рівні та прозорі умови ведення бізнесу
 Захист інвестицій
 Економічні стимули для залучення 

роботодавців
 Кооперація між бізнесом та НДІ
 Протидія корупції 
 Просування ділового потенціалу міста

Розвиток сфери послуг та
інноваційних галузей 
економіки з високою 
доданою вартістю:
- ІТ та комунікації
- фармацевтика та медичні 

технології
- логістичний центр
- комерційний трейдинг
- інжиніринг та точне 

машинобудування
- культура та туризм

 Збалансована структура бюджетних 
видатків (витрати розвитку та витрати 
споживання)

 Інвестиції в активи, які генеруватимуть 
майбутній дохід або збереження / економію 
коштів, а не додаткові майбутні витрати

 Екологічно чисте та зелене місто

Сталий розвиток – баланс 
економічної, соціальної та 
екологічної складових

 Пріоритетність створення нових робочих місць 
у віддалених від центру районах міста

 Обмеження будівництва в історичному центрі
 Зручна та якісна інфраструктура в кожному 

районі міста
 Впровадження сучасних принципів забудови

та планування розвитку територій міста

Поліцентричний характер 
розвитку – створення нових 
центрів міської активності
згідно наступних пріоритетів:

Інфраструктура
Нежитлова 
нерухомість
Житлова 
нерухомість

1

2

3

Реконструкція 
існуючого
Будівництво 
якісного
Будівництво 
доступного

1

2

3
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PHOTO



Нова редакція Стратегії спрямована на знаходження оптимального балансу
між ключовими сферами життєдіяльності міста Києва…

Оперативні цілі розвитку міста Києва (за секторами міського розвитку):
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Житлово-комунальне 
господарство

Транспорт та міська 
мобільність

Туризм

Розбудова міста і  
земельні відносини

Ринок праці

Інвестиції

Промисловість та розвиток 
підприємництва

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

 Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових 
підприємств міста Києва

 Перетворення Києва у місто відкрите для бізнесу

 Залучення інвестицій до міста Києва

 Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва
 Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в

місті Києві

 Збільшення кількості туристів
 Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування 

туристів
 Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму
 Підвищення ефективності управління туристичною сферою

 Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури
 Підвищення ефективності споживання енергоресурсів
 Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного 

контролю в сфері житлово-комунальних послуг
 Залучення власників квартир до управління житловим фондом

 Впровадження принципів сталої міської мобільності
 Підвищення безпеки дорожнього руху
 Розвиток громадського транспорту та простору для пересування 

пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
 Підвищення ефективності управління транспортною системою міста

 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин
 Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, 

бізнесу та влади

Соціальна підтримка та 
допомога

2.3

 Підвищення соціальної захищеності мешканців
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Історична та архітектурна 
спадщина

Безпека та цивільний 
захист

Освіта

Адміністративні 
послуги

Публічний простір

Екополітика та охорона 
довкілля

Охорона здоров'я 
та здоровий спосіб життя

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

 Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві
 Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони 

здоров'я
 Вдосконалення механізмів фінансування системи охорони здоров'я
 Просування здорового способу життя серед мешканців міста

 Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження 
негативного впливу на довкілля

 Впорядкування та розвиток публічного простору

 Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та 
її оновлення у відповідності до вимог часу

 Підвищення актуальності та якості освіти

 Зниження рівня злочинності
 Забезпечення цивільного захисту населення

 Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста 
Києва

 Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання 
адміністративних послуг європейського зразка

 Підвищення якості надання адміністративних послуг

Культура

3.2
 Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною 

інфраструктурою
 Актуалізація та просування культурної пропозиції

Оперативні цілі розвитку міста Києва (за секторами міського розвитку):

… кожна з яких містить свої цілі та завдання розвитку.



Успішність реалізації Стратегії вимірюється як розрахунковими
індикаторами, так і оцінками незалежних рейтингових агентств.

Індикатори досягнення стратегічних цілей розвитку міста Києва:
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 
У МІСТІ КИЄВІ

Підвищення рівня конкурентоспроможності 
економіки м. Києва

Підвищення комфорту життя 
мешканців м. Києва

Збереження історичної самобутності та 
розвиток культури у м. Києві

Рейтинг WB Doing 
Business2

(позиція у рейтингу)

2015 2025

83

ТОП-
30

Валовий регіональний 
продукт на мешканця
(тис. євро / мешканця)

2x

2025

13.3

2015П1

6.6

Рейтинг EIU Global 
Liveability Ranking
(позиція у рейтингу)

2015 2025

132

ТОП-
50

Рейтинг Euromonitor Top 100 
City Destinations Ranking
(позиція у рейтингу)

2015 2025

96

ТОП-
50

+21

2025

75%

20153

54%

Мешканці міста, що 
пишаються Києвом
(%)

191

100

1.9x

20252015

Розрахунковий індекс 
комфорту життя у м. Києві
(індекс)

1 – Використано прогнозне значення ВРП у розмірі 160 753 грн / мешканця – за даними ПЕСР м. Києва на 2016 рік
2 – Використано позицію України у рейтингу WB Doing Business 2016, оскільки дослідження проводиться у м. Києві
3 – За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» від імені IRI (02.03.2015 – 20.03.2015)
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До 2025 року Київ має наблизитися до розвинутих східноєвропейських
столиць за рівнем економічного розвитку та комфортом життя мешканців.

Обґрунтування стратегічних цілей розвитку міста Києва:

 На сьогоднішній день Київ продовжує суттєво 
відставати від інших східноєвропейських міст за 
рівнем валового регіонального продукту (ВРП) на 
душу населення

 Державною стратегією регіонального розвитку на 
період до 2020 року передбачено щорічне 
зростання ВРП м. Києва (на душу населення) у 
середньому на ~7%4

 Підтримка даних темпів зростання є цілком 
реальною у довгостроковій перспективі, тому 
адміністрація міста Києва вбачає перед собою 
завдання забезпечити зростання рівня ВРП на 
душу населення м. Києва у ~2 рази до 2025 року5

4 – Зі 130 185 грн / мешканця у 2016 році до 171 142 грн / мешканця у 2020 році
5 – Із 6.6 тис. євро / мешканця до 13.3 тис. євро / мешканця (для конвертації використано середній офіційний курс НБУ за 

2015 рік у розмірі 24.23 грн / євро)

 Міжнародні рейтинги є важливим інструментом 
позиціювання міста Києва на міжнародній 
арені та дозволяють об'єктивно оцінити рівень 
конкурентоспроможності міста у порівнянні з 
іншими містами

 Рейтинг WB Doing Business є одним з 
провідних міжнародних індексів, що 
характеризує умови ведення бізнесу в країні

 Враховуючи той факт, що Стратегією сталого 
розвитку «Україна-2020» визначено ціль 
досягнення позиції «ТОП-30» до 2020 року, а 
дослідження показника, згідно з методологією 
WB, відбувається у місті Києві, міська влада 
ставить перед собою завдання забезпечити 
досягнення цільового показника

 Потреби та інтереси мешканців м. Києва є 
визначальними при формуванні довгострокового 
бачення розвитку міста

 Комфорт життя у Києві, що визначається 
можливістю отримання мешканцями якісного 
рівня сервісу у всіх ключових сферах 
життєдіяльності міста, має суттєвий потенціал 
до підвищення у порівнянні з аналогічними 
містами Східної Європи

 Враховуючи той факт, що у порівнянні з 
2011 роком адаптований композитний індекс 
комфорту життя у 2015 році збільшився лише на 
6% (при цільовому значенні +21%). Є очевидним, 
що основна робота у напрямку підвищення 
комфорту життя мешканців міста Києва 
залишається попереду

 Для об'єктивної характеристики рівня комфорту 
життя у місті Києва поряд із розрахунковим 
(внутрішнім) індексом комфорту життя 
використовується незалежний (зовнішній) 
рейтинг придатності міста для життя (EIU Global 
Liveability Ranking)

 У зв'язку з погіршенням загального соціально-
економічного становища у місті Києві, його 
позиції у рейтингу EIU, що характеризує 
комфорт життя у місті, протягом 2011-2015 рр. 
суттєво погіршилися (з 91-го у 2011 році до 
132-го місця у 2015 році зі 140 міст світу)

 До 2025 року місто Київ планує увійти до «ТОП-
50» міст світу за рівнем придатності для життя

 Київ – столиця України, одне з найбільших та 
найдавніших міст Європи

 Історична та культурна ідентичність міста 
Києва формувалася протягом багатьох століть, 
що підтверджує необхідність її збереження та 
розвитку з урахуванням вимог часу

 За даними опитування, проведеного 
Соціологічною групою «Рейтинг» від імені 
Міжнародного республіканського інституту (IRI)3 у
березні 2015 року, лише 54% мешканців Києва 
однозначно пишаються своїм містом, в той час 
як серед трійки міст-лідерів цей показник 
перевищив 70%

 Місто Київ має значну кількість об'єктів історико-
культурної спадщини, які являються своєрідною 
візитівкою столиці і є широко відомими за 
межами України

 Позиціювання міста Києва у таких міжнародних 
рейтингах, як Euromonitor Top 100 City 
Destinations Ranking є надзвичайно важливим 
з точки зору популяризації ідентичності міста 
Києва на міжнародній арені

 До 2025 року місто Київ планує реалізувати свій 
унікальний потенціал та увійти до «ТОП-50» 
міст світу у рейтингу Euromonitor Top 100 City 
Destinations Ranking
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З метою об'єктивної оцінки до складу оновленого індексу комфорту життя було
включено ~50 показників, що характеризуються ключові сфери життєдіяльності
міста та мають вирішальний вплив на комфорт життя мешканців Києва.

Опис розрахункового індексу комфорту життя у місті Києві:
Індикатори стану за секторами міського розвитку                                  (вагові коефіцієнти1) 2015 2025

2.1. Житлово-комунальне господарство                                                                               (20%)
2.1.1. Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4-110 кВ, % 60 <25
2.1.2. Ступінь зношеності теплових мереж, % 66 <25
2.1.3. Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій, % 89 <25
2.1.4. Ступінь зношеності водопровідних мереж, % 81 <25
2.1.5. Ступінь зношеності каналізаційних мереж, % 72 <25
2.1.6. Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом, тис. кВт*год / мешканця 3.0 2.4
2.1.7. Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом, Гкал / мешканця 3.2 2.6
2.1.8. Загальне споживання води містом, м3 / мешканця 73 58
2.1.9. Оцінка якості надання комунальних послуг мешканцями міста Києва, бали (1-5) 2.3 4.0
2.1.10. Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді, % 7.1 30.0

2.2. Транспорт та міська мобільність                                                                                    (21%)
2.2.1. Відсоток населення, яке витрачає не більш ніж 60 хвилин на поїздки наземним громадським транспортом до центру   

міста, %                                                                           35 75

2.2.2. Коефіцієнт використання автомобіля, коефіцієнт 0.9 0.5
2.2.3. Кількість загиблих у ДТП, осіб / 100 тис. мешканців 4.6 2.3
2.2.4. Розподіл поїздок за видами транспорту (modal split), % пішоходи / % вело / % ГТ / % автомобіль 35 / 0 / 37 / 28 32 / 5 / 37 / 26
2.2.5. Протяжність ліній комунального громадського електротранспорту (трамвай, тролейбус), км / 100 тис. мешканців 43.6 51.0
2.2.6. Проведення щорічного незалежного аудиту фінансової звітності КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен»,

КК «Київавтодор», КП «Київтранспарксервіс» з подальшою публікацією аудиторського висновку на офіційних веб-сайтах                
цих підприємств, так / ні

ні так

2.3. Соціальна підтримка та допомога                                                                                   (15%)
2.3.1. Коефіцієнт диференціації загальних доходів населення (децильний), разів 3.12 2.5
2.3.2. Кількість комунальних закладів соціальної сфери, що потребують капітального ремонту, одиниць 23 <5
2.3.3. Середній термін перебування на пільговому квартирному обліку соціально-незахищених громадян (на момент 

отримання житла), років 13 5

2.3.4. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у 
загальній кількості дітей даної категорії, % 91 95

2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя       (14%)
2.4.1. Очікувана тривалість життя при народженні, років 74 77
2.4.2. Смертність населення у працездатному віці, випадків / 1 тис. мешканців 3.5 2.6
2.4.3. Індекс охорони здоров'я Numbeo, місце у рейтингу 205 <50
2.4.4. Відношення заробітної плати у галузі охорони здоров'я до середньої заробітної плати в м. Києві, % 55 100
2.4.5. Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей, осіб / 10 тис. мешканців 84 95
2.4.6. Частка НКП у структурі комунальних закладів охорони здоров'я, % 26 100
2.4.7. Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт у загальних видатках бюджету міста Києва, % 1.3 2.5
2.4.8. Кількість населення м. Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, % 13 25
2.4.9. Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 17 років, % 12 25

2.5. Екополітика та охорона довкілля                                                                                      (7%)
2.5.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік, т / км2 / рік 205 164
2.5.2. Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів), % 0 25
2.5.3. Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га 13 20
2.5.4. Забезпеченість зеленими зонами загального користування, м2 / мешканця 21.7 25.0

2.6. Публічний простір                                                                                                       (9%)
2.6.1. Кількість тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, одиниць / 1 тис. мешканців 2.4 2.1
2.6.2. Частка нелегальних тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності (від загальної кількості таких об'єктів), % 22.3 <5.0
2.6.3. Загальна площа рекламних носіїв у місті Києві, км2 518 288
2.6.4. Частка нелегальних рекламних носіїв (від загальної кількості таких об'єктів) у місті Києві, % 38 <15
2.6.5. Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин, % 12 100
2.6.6. Запроваджено інструмент «Я – інспектор благоустрою», так / ні ні так

2.7. Адміністративні послуги                                                                                                 (2%)
2.7.1. Середній час очікування заявника у черзі ЦНАП, хвилин 26 15
2.7.2. Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загального переліку адміністративних послуг,

які надаються через ЦНАП у місті Києві (станом на кінець звітного періоду), % 5.3 >50.0

2.8. Освіта                                                                                                                  (6%)
2.8.1. Кількість дітей у ДНЗ на 100 місць, дітей 125 100
2.8.2 Середня наповнюваність класів у ЗНЗ (за навчальний рік, що закінчується у звітному періоді), учнів 27 22
2.8.3. Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва за усіма предметами, балів 154.63 170.0
2.8.4. Кількість ЗНЗ м. Києва у рейтингу ТОП-100 ЗНЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури, одиниць 29 35
2.8.5. Кількість позашкільних гуртків науково-технічного спрямування, одиниць / кількість ЗНЗ 1.2 2.0

2.9. Безпека та цивільний захист                                          (5%)
2.9.1. Кількість злочинів у місті, злочинів / 1 тис. мешканців 23.1 13.7
2.9.2. Проведення інвентаризації споруд цивільного захисту міста Києва та приведення їх у належний стан (кінцевий 

термін 31/12/2017), так / ні ні так

Індекс комфорту життя                                                                                                        (100%) 100 191
1 – Вагові коефіцієнти секторів міського розвитку в розрахунковому індексі комфорту життя в місті Києві були розподілені на 

базі результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» від імені IRI (20.01.2016 – 08.02.2016).
2 – Дані за 2014 (останні наявні дані).
3 – Дані за 2016 рік (дані за 2015 рік відсутні).



 Залучення коштів державного та місцевого бюджетів
 Залучення коштів приватних інвесторів та власних ресурсів підприємств
 Використання змішаних форм фінансування (в т.ч. ДПП, співфінансування зі сторони мешканців тощо)
 Залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів
 Пошук меценатів та спонсорів для реалізації соціально значимих проектів

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року буде успішною тільки у разі
забезпечення належних умов для її імплементації.

Ключові умови успішної імплементації Стратегії:
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 Співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проектів
 Розширення переліку міст, регіонів та країн партнерів2

3  Налагодження взаємодії з ЦОВВ, АП, ВРУ та іншими органами державної влади для просування міських 
ініціатив 

 Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія)
 Забезпечення ефективної системи контролю з боку мешканців м. Києва
 Налагодження комунікацій між міською владою та зовнішніми зацікавленими сторонами

4

 Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації
 Впровадження сучасних інформаційних технологій в систему управління містом
 Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади
 Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та 

прискорення міжвідомчої взаємодії
 Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій
 Удосконалення системи збору статистичної інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських 

рішень
 Забезпечення ефективного управління активами міста

1 2 3 4 5

23

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
02 Нова редакція Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року



СЕКТОР 1.1.
ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто відкрите для бізнесу та інвестицій, яке стимулює
інновації та підтримує конкурентне середовище.



ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Розвиток економіки м. Києва в останні роки демонструє нестійку динаміку,
що підтверджує різну адаптивність галузей міського господарства до змін
соціально-економічної кон'юнктури.

Київ є важливим економічним центром України, частка якого у ВВП країни
складає ~20%.

466
357

313276224

+20%

2015 (П)2014201320122011

~20%
ВВП 

України

Номінальний ВРП міста Києва
(млрд грн)

+1% +2% +6% -4% -6% Зміна ВРП реал.

Види промислової діяльності 2011 2012 2013 2014 2015
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів -4% -3% -14% -16% -13%

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та ін. матеріалів -9% +20% -16% +4% +7%

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність +5% -25% +3% -9% -14%

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення -8% +3% - - -

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції - - -10% -3% -30%

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів -8% -6% +8% 0% -9%
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції +28% 0% -6% -14% +9%

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування +2% -13% -12% -14% +7%

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування +7% -1% -16% -27% +7%

Динаміка виробництва продукції переробною промисловістю міста Києва
(% по відношенню до попереднього року)

Малий та середній бізнес (МСБ) може стати однією з рушійних сил у
зростанні економічного потенціалу міста Києва.

38%

41%

47%

18%

15%

41%

Внесок МСБ в економіку
(%, 2015)

48%

33%

30%

17%50%

22%

Великі підприємства
Середні підприємства
Малі підприємства Київ

ЄС-28

Зайнятість Обсяги реалізованої 
продукції
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25

Валовий регіональний продукт на 
одного мешканця у 2014 / 2015 роках
(тис. євро / мешканця)

Прага Вільнюс СофіяТаллінн Київ

6.6

25.0

4.5x

25.127.830.1
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ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Розвиток інноваційних промислових точок
зростання:

 Розробка програми довгострокового економічного
розвитку міста Києва з метою визначення пріоритетних
точок зростання

 Утворення і підтримка розвитку зон стрімкого
економічного зростання з пріоритетним розташуванням за
межами історичного центру (в т.ч. шляхом створення
індустріальних парків)

 Активізація підготовки пропозицій та проектів
законодавчих актів щодо розробки механізмів підтримки
точок зростання (в т.ч. системи преференцій і пільг, вільні
зони тощо)

 Сприяння співробітництву наукових закладів з реальним
сектором економіки міста Києва

Просування продукції промислового
комплексу міста Києва на внутрішньому та
зовнішньому ринках:

 Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука
Києва» з метою популяризації продукції промислового
комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому
ринках

 Організація виставкових заходів та конкурсів (в т.ч.
«Зроблено в Києві», «Кращий експортер року»,
«Столичний стандарт якості» тощо)

 Підтримка та залучення київських виробників до участі у
міжнародних виставкових заходах, конкурсах тощо

 Забезпечення максимального використання потенціалу
торгових представництв та закордонних візитів вищого
керівництва міста Києва для просування продукції
промислового комплексу міста на зовнішніх ринках

 Розробка міських цільових програм виробництва
необхідної столичному господарству продукції
промислового комплексу м. Києва

Підготовка до роботи в умовах зближення з
країнами ЄС:

 Проведення інформаційно-консультативних заходів з
імплементації законодавства ЄС з питань промислових
стандартів та оцінок відповідності ЄС

Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових 
підприємств міста Києва1

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

Індекс промислової 
продукції міста Києва

(%)

1.1

1.3

CAGR
2015-2025:

>7%

Обсяг реалізованої 
промислової продукції у 

розрахунку на одного 
мешканця

(тис. грн / мешканця)

186

44

CAGR:
+16%

20252015

33
17

+16

20252015

Питома вага підприємств, 
що займалися інноваціями

(%)

1.2
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Частка малих підприємств 
в обсязі реалізованої 
продукції (товарах, 

послугах) міста

(%)

35

15

+20

20252015

Створення сприятливих нормативно-правових
умов для розвитку підприємництва:

 Розробка і подання до центральних органів виконавчої
влади дерегуляційних ініціатив (в т.ч. щодо спрощення
адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям,
веденням та закриттям бізнесу)

 Запровадження прозорого обговорення проектів
регуляторних актів Київської міської ради та її
виконавчого органу (КМДА), в т.ч. за рахунок залучення
суб'єктів господарювання міста Києва та їх об'єднань до
оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід»
та М-Тесту

 Активізація співпраці виконавчого органу КМР (КМДА) з
Радою бізнес-омбудсмена

Підвищення доступності та якості послуг 
міських органів влади для бізнесу:

 Розвиток та розширення напрямків діяльності
КП «Київський міський бізнес-центр»

 Проведення консультацій та навчання малого і
середнього бізнесу з питань провадження
підприємницької діяльності

 Впровадження інформаційної он-лайн служби для
підприємців з можливістю отримання переліку всіх
необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів
бізнесу (віртуальний бізнес-центр)

 Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та
влади (форуми, координаційні ради тощо)

Сприяння розвитку інноваційного 
підприємництва:

 Організація та регулярне проведення Київського міського
конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів з наданням
підтримки для розвитку бізнесу в пріоритетних для міста
напрямах

 Проведення та участь у круглих столах, бізнес-зустрічах,
семінарах, тренінгах тощо

 Підтримка створення та розвитку об'єктів інноваційної
інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм
підтримки стартапів, коворкінг-центрів), в т.ч. на базі
Смарт Сіті хабу

Перетворення Києва у місто відкрите для бізнесу2

2.1

2.2

2.3



Індикатори Од. виміру 2015 2025

Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг міста Києва % 31 50

Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної кількості зайнятих 
працівників у місті Києві % 22 40

Динаміка реального роздрібного товарообороту підприємств на душу населення (у цінах 
попереднього року) % -16 >6

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими
підприємствами м. Києва (у цінах попереднього року) % 0.3 >0.0

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податку на прибуток підприємств (у 
цінах попереднього року) % н/д >0

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від єдиного податку (у цінах попереднього 
року) % н/д >0

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:
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СЕКТОР 1.2.
ІНВЕСТИЦІЇ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – привабливе та безпечне місто для інвестування з
прозорими і зрозумілими «правилами гри».
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СЕКТОР 1.2. ІНВЕСТИЦІЇ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

2013 2014

22.7 22.6
26.6 28.0

20122011 2015

24.5

Обсяг кумулятивних прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 
в економіці м. Києві (на кінець року)
(на 31 грудня, млрд дол. США)

В поточній ситуації, яка характеризується ускладненням загального
соціально-економічного становища у місті Києві, інвестиції можуть стати
рушієм розвитку міста Києва. Для цього Місту необхідно здійснити заходи
щодо поліпшення інвестиційного клімату та просування свого
інвестиційного потенціалу.

52%
кумулятивних ПІІ 
України станом на 
кінець 2015 року

Частка найбільших країн-
інвесторів в економіку м. Києва
(на 31 грудня, млрд дол. США)

Кумулятивні прямі іноземні 
інвестиції на одного мешканця
(тис. євро / мешканця)

40

15

7

43

6х

Прага КиївБудапешт Варшава

На сьогоднішній день Київ продовжує суттєво
відставати від інших міст Східної Європи за
рівнем кумулятивних прямих іноземних
інвестицій в економіці міста.

2012

37%

13%

28.0

2013

9%

2015

10%

35%

2014

16%
9%

27%

14%

22.622.7

30%

12%

11%

38%

31%

9%

2011

26.6

39%

11%
11%

20%

12%

24.5

28%

11%

11%
11%

46%

Кіпр
Росія
Нідерланди

Австрія
Інші країни

Впродовж останніх п'яти років частка чотирьох
найбільших країн-інвесторів в економіку міста
Києва продовжувала зростати та станом на
31.12.2015 становила більше 65%.
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СЕКТОР 1.2. ІНВЕСТИЦІЇ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Поліпшення інвестиційного клімату столиці:

 Спрощення процедур інвестування в різні сфери
життєдіяльності / економіки міста

 Розробка системи преференцій / пільг для інвесторів
пріоритетних галузей розвитку міста

 Стабілізація фінансового становища міста (в т.ч. зниження
боргового навантаження на міський бюджет)

Просування інвестиційного потенціалу міста:

 Оцінка потенціалу та активне позиціонування міста Києва
на міжнародних інвестиційних заходах як інвестиційно
привабливого центру у Центральній та Східній Європі

 Проведення інформаційних кампаній (в т.ч. організація
інвестиційних форумів та інших заходів) щодо
інформування інвестиційної спільноти про можливості для
інвестування в місті Києві

 Забезпечення максимального використання потенціалу
закордонних візитів вищого керівництва м. Києва для
залучення міжнародної спільноти до інвестування

 Постійна співпраця з міжнародними рейтинговими
агентствами (в т.ч. робота над підвищенням позицій міста
Києва у міжнародних рейтингах)

Розробка нового інвестиційного процесу в
рамках виконавчих органів міста:

 Створення інформаційних баз даних муніципальних
потреб та активів

 Формування єдиного публічного реєстру інвестиційних
програм та проектів

 Розвиток «єдиного вікна» для роботи з інвесторами

 Розробка стандартів та форм для підвищення якості
підготовки інвестиційних програм і проектів

 Зміна процесу інвестиційного планування (залучення
приватного сектору, просування змішаних форм
фінансування)

 Забезпечення конкурентного та прозорого конкурсного
процесу в рамках вибору інвесторів

 Патронаж після підписання інвестиційного договору та
підтримка інвестора з боку міста

Залучення інвестицій до міста Києва1

77

31

2015

CAGR:
+10%

2025

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:1.1

1.2

1.3

Капітальні інвестиції на рік

(тис. грн / мешканця)

Кумулятивні ПІІ

(тис. дол. США /
мешканця)

14

8

CAGR:
+6%

2015 2025



Індикатори Од. виміру 2015 2025

Кредитний рейтинг міста за шкалою рейтингового агентства S&P (не нижче) кредитний 
рейтинг ССС+ ВВВ

Створення публічного реєстру інвестиційних проектів м. Києва так / ні ні так

Співвідношення кількості підписаних інвестиційних договорів до кількості заповнених анкет 
інвесторів (через єдиний інвестиційний портал КМДА) % 0 25

Співвідношення кількості укладених інвестиційних договорів до кількості інвестиційних 
проектів, включених до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій % 37 50

Співвідношення кількості інвестиційних проектів, включених до переліку об'єктів, що  
потребують залучення інвестицій, до кількості заповнених анкет ініціаторів % 13 25
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СЕКТОР 1.2. ІНВЕСТИЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

 Впровадження проектного підходу до управління
інвестиційними програмами та проектами впродовж всього їх
життєвого циклу на основі сучасних міжнародних практик



СЕКТОР 1.3.
РИНОК ПРАЦІ 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто, де активно створюються та забезпечуються
професійним кадрами високооплачувані робочі місця.
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СЕКТОР 1.3. РИНОК ПРАЦІ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

У зв'язку з ускладненням соціально-економічних умов в Україні, ситуація на
ринку праці в місті Києві протягом останніх років суттєво погіршилася, що
потребує від Міста проведення зваженої та послідовної політики, націленої
на підтримку зайнятості населення та створення умов для зростання
заробітної плати.

1 467

2013

1 491

2012

1 481

2011

1 484

-2%

2015

1 460

2014

Економічно активне населення м. Києва 
у віці 15–70 років
(тис. осіб)

-4%

2015

1 358

2014

1 400

2011

1 401

1 368

2013

1 413

2012

Зайняте населення м. Києва (15–70 років)
(тис. осіб)

Безробітне населення м. Києва (15–70 років)
(тис. осіб)

6.7
5.45.04.64.0

20152014201320122011

Номінальна середньомісячна заробітна плата
(тис. грн / місяць)

х% - зміна реальної заробітної плати
(у % до попереднього року)

+6% +8% -6% -16%-13%
17.6

12.7
9.57.66.8

2012 2014 201520132011

Кількість зареєстрованих безробітних 
(в середньому за період, тис. осіб)

Незважаючи на постійне зростання номінальної заробітної плати по місту Києву (14% - середньорічний
темп зростання за 2011-2015 роки), за останній період відбувається відчутне зменшення її реальних
значень. Крім цього, збільшується негативний розрив між наявністю вільних робочих місць та кількістю
зареєстрованих безробітних. За таких умов місто Київ, окрім розвитку економічної бази для створення
додаткового попиту на робочу силу (сектор 1.1), націлене на створення додаткових сприятливих умов
для зростання рівня зайнятості та офіційної заробітної плати в місті Києва.

~50%
постійного населення 

міста Києва у 2015 році

 103  99 
 78  81  83 

2011 20132012 20152014

+32%

0.6 1.0 1.2 2.3 4.3

х - кількість зареєстрованих безробітних на одне 
вільне робоче місце (станом на кінець року)
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СЕКТОР 1.3. РИНОК ПРАЦІ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва1

1.2

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:1.1

Створення додаткового попиту на робочу силу:

 Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення
нових робочих місць у перспективних секторах економіки
та залучення нових роботодавців до міста

 Сприяння розвитку самозайнятості мешканців

 Проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній
серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату
єдиного соціального внеску за працевлаштування
безробітних

 Створення нових робочих місць за рахунок реалізації
інфраструктурних проектів міста

 Створення тимчасових робочих місць на період літніх
канікул для студентів та старшокласників (в т.ч. із
залученням для цього спільних підприємств з іноземними
представництвами)

Підвищення рівня обізнаності населення про
можливості на ринку праці:

 Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці
(центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми
закладами, суб'єктами господарювання, які надають
послуги з посередництва у працевлаштуванні,
громадськими організаціями)

 Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва
(в т.ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг
населенню, застосування сучасних інформаційних
технологій тощо)

Підвищення кваліфікації робочої сили:

 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед
роботодавців щодо здійснення професійного навчання
працівників на виробництві

 Забезпечення організації професійного навчання
зареєстрованих безробітних

 Сприяння організації роботи з підтвердження результатів
неформального професійного навчання за робітничими
професіями

 Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним
навчанням осіб з інвалідністю

 Розробка та впровадження системи безперервного
підвищення кваліфікації, в т.ч. дистанційно

Рівень безробіття 
населення у віці
15–70 років (за 

методологією МОП)

(%)

3.9

-3.1

20252015

7.0

1.3

6
11

-5

20252015

Середня тривалість пошуку 
роботи безробітними (за 

методологією МОП)

(місяців)

Навантаження на одне 
вільне робоче місце 

(вакантну посаду) на кінець 
звітного періоду

(зареєстрованих 
безробітних / вакантну 

посаду)

1.0
4.3

-3.3 

20252015



Індикатори Од. виміру 2015 2025

Працевлаштування зареєстрованих безробітних (середньозважений за місяцями)

% до кількості 
громадян, які 
мали статус
безробітного

4 10

Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих 
безробітних (станом на кінець року) % 40 30

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від ПДФО (у цінах попереднього року) % -27 >0

37

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 1.3. РИНОК ПРАЦІ

2.1

Створення умов для зростання офіційної заробітної плати
в місті Києві2

Становлення та розвиток в столиці 
цивілізованого ринку праці (у т.ч. легалізація 
трудових відносин та виведення заробітної 
плати з «тіні»):

 Посилення координації дій між міською владою та
контролюючими і правоохоронними органами (в т.ч.
шляхом ініціювання розробки механізму взаємодії
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування із контролюючими та правоохоронними
органами з питань легалізації заробітної плати та
зайнятості населення)

 Ініціювання розробки системи економічного
стимулювання до легалізації заробітних плат
(преференції, пільги, податкова амністія тощо)

 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
громадян та роботодавців щодо негативних соціально-
економічних наслідків нелегальних трудових відносин та
виплати заробітної плати в «конвертах»

 Активізація спільної роботи між об'єднаннями профспілок
та роботодавцями на рівні міста проти використання
нелегальної зайнятості, «тіньової» виплати заробітної
плати

CAGR:
+15%

2025

> 1 100

2015

278

Рівень офіційної 
середньомісячної 

заробітної плати в м. Києві 
(у розрахунку на одного 
штатного працівника)1

(євро / місяць)

 Удосконалення професійної орієнтації населення,
особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

1 – Для конвертації використано середній офіційний курс НБУ за 2015 рік у розмірі 24.23 грн / євро



СЕКТОР 1.4.
РОЗБУДОВА МІСТА І ЗЕМЕЛЬНІ 
ВІДНОСИНИ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто із гармонійною та збалансованою забудовою, яка
розвивається у відповідності до потреб громади.
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СЕКТОР 1.4. РОЗБУДОВА МІСТА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Україна (м.Київ1) суттєво поступається сусідам у легкості отримання
дозволів на будівництво за даними рейтингу Doing Business.

Прийняття в експлуатацію загальної 
площі житла
(тис. м2)

Кількість незавершених будівель та 
інженерних споруд
(одиниць)

Індикатор Болгарія
(Софія)

Польща
(Варшава)

Угорщина 
(Будапешт)

Румунія 
(Бухарест)

Чеська 
Республіка

(Прага)

Україна
(Київ)

Отримання дозволів на 
будівництво (рейтинг) 51 52 88 105 127 140

Кількість процедур (од.) 16 16 23 15 21 10

Час (днів) 110 156 179 257 247 67

Вартість (% від доходів 
на душу населення) 4.1 0.3 0.2 2.3 0.3 15.2

Індекс якості контролю в 
будівництві (0-15) 13 12 14 13 12 8

Складна економічна ситуація та зменшення активності інвесторів призвели
до скорочення обсягів будівництва у м. Києві та зростання обсягів
незавершеного будівництва.

1 – Рейтинг WB «Doing Business» оцінює Україну на основі аналізу міста Києва.

-9%

2015

1 366

2014

1 442

2013

1 509

2012

1 503

2011

1 501 735734
596568

469

+12%

20152014201320122011

Надходження до міського бюджету 
від продажу земель
(млн грн)

Надходження до міського бюджету 
від оренди земель
(млн грн)

 79 

 187 

 53 

 125 

 341 

20152014201320122011

 1,771 

 1,251  1,244  1,225  1,155 

20152014201320122011

18 13 4 6 14 132 244 141 198 429

х - кількість укладених договорів оренди чи продажу землі (одиниць) 
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СЕКТОР 1.4. РОЗБУДОВА МІСТА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Реформування земельно-господарського
устрою території міста:

 Інвентаризація земель Міста, організація землеустрою та
ведення міського земельного кадастру (в т.ч. оновлення
Державного земельного кадастру, синхронізація міського
земельного кадастру з Державним земельним кадастром),
включаючи розміщення у публічному доступі наступної
інформації:

- реєстру земель комунальної власності та договорів
оренди / продажу землі (вкл. оприлюднення повного
тексту договорів, інформації про заборгованість зі
сплати місцевих податків та зборів)

- реєстру власників земельних ділянок і
землекористувачів (в т.ч. орендарів)

- даних щодо вільних земельних ділянок, що можуть
бути об’єктами інвестування

- даних обліку кількості і якості земельних ділянок за
категоріями

- переліку земель, що оподатковуються (в т.ч., за
пільговими ставками)

- графічного зображення ділянки, на основі
топографічних зйомок та просторової прив’язки

- даних щодо визначення на місцевості лінійних та
площинних характеристик

- даних щодо цільового призначення земельних
ділянок (в т.ч. функціональне призначення на
перспективу відповідно до Генерального плану міста)

- інформації про визначену площу під забудову

- інформації про форму права власності (власник,
користувач) як на землю, так і на об’єкти нерухомого
майна за затвердженою системою показників

- даних про оснащеність інженерними мережами

- оціночної вартості земельної ділянки тощо

 Синхронізація реєстрів / баз даних (земельний та
містобудівний кадастри)

 Розробка проекту землеустрою щодо встановлення межі
міста Києва

 Складання проектів нових та впорядкування існуючих
землеволодінь та землекористувань

 Розробка плану земельно-господарського устрою
території міста (згідно Генерального плану м. Києва)

Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин1

1.1

Динаміка реальних доходів 
місцевого бюджету від 
плати за землю (у цінах 

попереднього року)

(%)

CAGR 
2015-2025:

>0%

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:



 Оптимізація територіального розміщення промислових
підприємств (згідно положень Генерального плану міста
Києва)

 Встановлення меж територій з особливими режимами
використання (заповідники, природоохоронні території,
прибережні захисні смуги тощо)

 Вдосконалення процедур надання земельних ділянок для
будівництва (вкл. оформлення права користування
земельними ділянками, орендні відносини та
удосконалення функціонування ринку земель)

 Стимулювання формалізації титулів на земельні ділянки
(в т.ч., земельні ділянки ОСББ)

 Стимулювання ефективного використання земель та
отримання плати за землю в об'єктивному розмірі,
зокрема шляхом переходу від оренди земель під
об'єктами нерухомості до викупу / суперфіцію

 Внесення змін до місцевого законодавства у сфері
земельних правовідносин з метою автоматизації процесів
та забезпечення онлайн-доступу, в т.ч. реформування та
автоматизація процесів продажу земель / прав оренди на
землю через електронні торги (аукціони)

2.1
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Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, 
бізнесу та влади 

Підвищення якості міського планування з 
урахуванням потреб громади та сучасних 
європейських практик :

 Розробка та затвердження нового Генерального плану, а
також відповідної містобудівної документації (в т.ч. планів
зонування, детальних планів територій) з урахуванням
наявних галузевих концепцій розвитку і європейських
норм / стандартів в галузі сталого міського планування та
будівництва

 Проведення незалежної фахової експертизи проекту
Генерального плану міста Києва із залученням
міжнародних експертів

 Розробка і впровадження механізмів участі громадськості
у прийнятті містобудівних рішень відповідно до сучасних
європейських практик

 Впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки
при розробці Генерального плану міста Києва

 Розробка ландшафтного плану міста, проведення
інвентаризації ландшафтів

 Впровадження сучасної нормативної та законодавчої бази
планування міських просторів

Затверджений новий 
Генеральний план міста 

(так / ні)

Ні Так

2015 2025

2



2.3

2.2

Позиція у рейтингу WB
Doing Business за 

категорією «Отримання 
дозволів на будівництво»

(позиція в рейтингу)

2015 2025

140

ТОП-
50
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 1.4. РОЗБУДОВА МІСТА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 Розробка Концепції просторового розвитку м. Києва (вкл.
сучасні принципи забудови міста, організації зав'язків та
рекреацій)

 Запровадження конкурсного проектування в галузі
розробки містобудівної документації, архітектурного
планування та об'єктів ландшафтної архітектури

Впровадження прозорої системи розвитку
об'єктів міського простору:

 Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів
прийняття управлінських містобудівних рішень (в т.ч.
моніторинг забудови, інструменти аналізу ефективності
використання міських територій, поточний стан та
динаміка розвитку інфраструктури, моделювання
містобудівної ситуації тощо)

 Інвентаризація об'єктів міського простору та розвиток
системи містобудівного кадастру, включаючи розміщення
у публічному доступі актуальної інформації про продаж /
оренду об'єктів комунальної власності (вкл. оприлюднення
повного тексту договорів, інформації про заборгованість зі
сплати місцевих податків та зборів тощо)

 Забезпечення розвитку наявної і створення нової
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (а
не надмірного використання ресурсу існуючої)

 Реформування інституту пайової участі у створенні
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

 Удосконалення процедур отримання замовниками
документів, що дають право на виконання підготовчих та
будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів (в т.ч. супутніх документів та
процедур)

 Оприлюднення інформації щодо всіх документів
забудовників, необхідних для створення об'єктів
будівництва (в т.ч. дозволи на будівництво, містобудівні
умови та обмеження, проектно-кошторисна документація
тощо)

 Ініціювання змін до державних будівельних норм з метою
забезпечення їх відповідності сучасним вимогам

Удосконалення контролю у сфері земельних 
відносин та будівництва:

 Запровадження дієвої системи архітектурно-будівельного
контролю / будівельної поліції

 Ініціювання законодавчих змін щодо посилення
відповідальності (в т.ч. матеріальної) за неоформлення
користування земельними ділянками, самовільне заняття
земельних ділянок і самочинне будівництво, а також
наділення місцевих органів влади додатковими
повноваженнями щодо здійснення контролю

Кількість об'єктів 
будівництва, що порушують 
містобудівне, земельне або 
будівельне законодавство

(одиниць)

0

485

20252015

-485

Динаміка реальних доходів 
місцевого бюджету від 

сплати податку на 
нерухоме майно (у цінах 

попереднього року)

(%)

CAGR 
2015-2025:

>0%



Індикатори Од. виміру 2015 2025

Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та внесені до міського 
земельного кадастру (у загальній площі земель міста) % 86 100

Площа земельних ділянок м. Києва, зайнятих із порушенням законодавства га 4.5 0.0

Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на 
кінець звітного періоду) до суми, фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки 
(протягом звітного періоду)

% 13.5 <10.0

Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного 
періоду) до суми, фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду) % 24.4 <10.0

Відношення суми заборгованості по сплаті пайової участі (внесків) на розвиток соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за 
інженерну підготовку території згідно укладених договорів (станом на кінець звітного 
періоду) до суми, фактично сплаченої пайової участі (внесків) на розвиток соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за 
інженерну підготовку території згідно укладених договорів (протягом звітного періоду) без 
урахування інфляції та пені

% 223 <10

Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів забудови в буферній зоні Софії 
Київської та Києво-Печерської Лаври так / ні так так

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 1.4. РОЗБУДОВА МІСТА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень
КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив мера на ці
процеси, зокрема через механізм вето)

 Виявлення та повернення самовільно зайнятих ділянок,
приведення їх в стан придатний для подальшого
використання

 Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток Центру
моніторингу забудови міста Києва

 Розвиток потенціалу міської громади щодо контролю
порушень за допомогою сучасних технологій (мобільні
додатки, електронний портал тощо)



СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ М. КИЄВА

СЕКТОР 1.5.
ТУРИЗМ

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – привабливий туристичний центр, що є широко відомим поза
межами України.
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 1.5. ТУРИЗМ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Значне скорочення кількості туристів у м. Києві протягом останніх років
свідчить про необхідність проведення політики стимулювання туристичної
галузі в столиці, що, в свою чергу, позитивно вплине на доходи місцевого
бюджету.

Запровадження сучасних підходів до стимулювання туристичної активності
в м. Києві дозволить підвищити показник завантаження номерного фонду
колективних засобів розміщування (КЗР), який в останні роки знаходиться на
низькому рівні та має значний потенціал до підвищення.

-27%

2015

1.8

0.7

1.1

2014

1.5

0.6

0.9

2013

2.4

2011

1.8

0.5

1.3

2.1

0.6

1.5

0.8

1.6

2012

Кількість в'їзних туристів у місті Києві
(млн осіб)

Доходи міського бюджету від 
справляння туристичного збору
(млн грн)

Внутрішні туристи

Іноземні туристи

13.0

7.8

10.6
9.7

6.8

20152014201320122011

+23%

20.421.5
19.1

17.418.2

+12%

201420132012 20152011

Кількість місць у колективних засобах 
розміщування міста Києва
(тис. місць)

Середньорічне завантаження 
номерного фонду1

(%)

х - кількість колективних засобів 
розміщування у м. Києві (одиниць)

156 148 145 157 147

35%
45% 41%

26% 27%

65%
55% 59%

74% 73%

20142013 201520122011

Частка незавантажених номерів (%)

Частка завантажених номерів (%)

1 – Дані щодо середньорічного завантаження номерного 
фонду готелів та аналогічних засобів розміщування
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 1.5. ТУРИЗМ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Просування Києва як туристичного центру:

 Розробка маркетингової програми розвитку туризму в
м. Києві

 Забезпечення подальшого наповнення та просування
туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10
міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів

 Просування туристичного потенціалу та бренду міста
шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних
туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо)

Розвиток подієвого та ділового туризму:

 Сприяння проведенню у місті великих культурних,
спортивних, ділових подій та заходів (напр. фестивалів,
виставок, ярмарок, конференцій тощо), а також їх
включення до календаря подій міста Києва

 Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація
ділового потенціалу столиці на міжнародній арені

 Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (в
т.ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо)

Збільшення кількості туристів1

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

Кількість в'їзних 
відвідувачів 

(млн осіб / рік)

Удосконалення туристичної інфраструктури:

 Облаштування пішохідних зон, туристично-привабливих
місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного
транспорту в центрі міста

 Стимулювання розвитку нових та модернізації наявних
закладів розміщення (в т.ч. малих)

 Забезпечення основних туристичних місць навігацією та
об’єктами санітарно-гігієнічного призначення

 Створення туристичних центрів та встановлення
терміналів з метою інформаційного супроводу туристів

Підвищення якості сервісу обслуговування 
туристів:

 Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної
лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги
туристам у місті Києві

1.1

Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування 
туристів2

Середня тривалість 
перебування туристів

(днів)

CAGR:
+4%

2025

2.6

2015

1.8

1.2

2.1

2.2

3.0

1.9

+1.1

20252015
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 1.5. ТУРИЗМ

 Створення додатків для персональних пристроїв з метою
отримання туристичних маршрутів та інформації (в т.ч.
мобільного додатку «Kyiv City Guide»)

 Створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та
налагодження співпраці з міжнародними туристичними
картковими системами та програмами

Розвиток туристичної пропозиції:

 Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного
значення

 Розвиток екскурсійної справи (в т.ч. розробка порядку
надання екскурсійних послуг, розширення та
вдосконалення тематики екскурсій, підвищення
кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-
перекладачів, координація діяльності та підтримка
громадських об’єднань екскурсійних працівників)

Підвищення рівня безпеки:

 Створення роз’яснювального довідника по роботі з
іноземними туристами та проведення відповідних навчань
для поліції Києва

 Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice»

Розробка пропозицій щодо внесення змін до 
законодавчих актів:

 Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення
коштів, отриманих від справляння туристичного збору на
розвиток туристичної сфери

 Відновлення дозволів на право здійснення туристичного
супроводу та ліцензування турагенської діяльності

 Ініціювання передачі повноважень з ліцензування
туроператорської діяльності та категоризації закладів
розміщення до органів місцевого самоврядування

3.1

Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму3

Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від 

туристичного збору (у цінах 
попереднього року)

(%)

Загальна позиція міста у 
рейтингу Numbeo

Safety Index

(позиція у рейтингу)

2015 2025

217

ТОП-
50

CAGR 
2015-2025:

>0%
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4.1

Підвищення ефективності управління туристичною сферою4

Покращення координованості у сфері туризму:

 Створення окремого структурного підрозділу КМДА з
питань туризму та відповідної координаційної ради

2.3



Індикатори Од. виміру 2015 2025

Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР (юридичні особи) % 30 68

Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста тис. відвідувачів
/ рік 65 250

Частка доходів від туризму в ВРП міста Києва % 0.5 >2.5

Кількість міжнародних інформаційних компаній / заходів, проведених з метою просування 
туристичного потенціалу міста одиниць / рік 13 25

Кількість місць у колективних засобах розміщування тис. одиниць 20.4 25.0

Кількість завантажень мобільного додатку «Kyiv City Guide» на персональні пристрої (після 
створення) тис. одиниць 0 25

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

4.3

Обмін досвідом та співпраця:

 Створення єдиної платформи на базі КМДА для
налагодження регулярної взаємодії з представниками
приватного сектору, громадськими організаціями та
асоціаціями (в т.ч. організаторами заходів, туристичними
операторами тощо)

 Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку
туристичної галузі з міжнародними туристичними
організаціями (напр. ЮНВТО), іншими містами України та
світу

Вдосконалення системи моніторингу та аналізу 
розвитку туристичної сфери міста:

 Вдосконалення системи збору та обробки статистичних
даних, проведення аналізу і планування туристичної
діяльності

 Проведення маркетингових досліджень з метою
визначення якості послуг підприємств готельного
господарства, кількісних та якісних показників
туристичних потоків

Проведення систематичних 
щорічних маркетингових та 
аналітичних досліджень в 

сфері туризму

(так / ні)

Ні Так

2015 2025
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СЕКТОР 1.5. ТУРИЗМ

4.2





СЕКТОР 2.1.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – сучасне енергоефективне місто, що забезпечує потребу
мешканців у житлово-комунальних послугах європейської якості.



Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Сьогодні переважна більшість комунальної інфраструктури міста Києва
потребує модернізації у зв'язку із високим рівнем зносу.

В останні роки спостерігається тенденція до скорочення споживання
ресурсів (електроенергії, води та тепла), що зумовлено низкою факторів,
зокрема скороченням виробничої активності та впровадженням обліку.

Незважаючи на значний потенціал ОСББ, як інструменту контролю за якістю
надання комунальних послуг, темпи створення та загальна оцінка їх
діяльності в місті Києві залишаються низькими.

Рівень зносу комунальної інфраструктури м. Києва
(%)

Постачання електроенергії

55%

59%

60%

66%

68%Підстанції

Трансфор-ні
підстанції

Кабельні
лінії

Повітряні
лінії

Розподільчі 
пункти

Водопостачання та відведення

72%

81%

89%
Деснянський і 
Дніпровський 
водозабори

Водопровідні
мережі

Каналізаційні
мережі

66%

Теплопостачання

Теплові
мережі

2013

8.9

2012

8.7

2011

8.3

-4.2%

2015

8.5

2014

8.8

+7%
265.7

235.1

211.3
276 247.1

196.4

2011 2012 2013 2014 2015

Відпущено води
Відведено стічних вод

2011 2012 2013 2014 2015

Обсяги споживання 
електроенергії 
(млрд кВт)

Обсяги відпуску води та 
відведення стічних вод
(млн м3)

Обсяги споживання 
тепла
(млн Гкал)
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1 – Всеукраїнське муніципальне опитування, проведене «Center for insights in survey research» у січні – лютому 2016 року.
2 – Соціологічне опитування «Київський омнібус», проведене компанією «Active Group» у травні 2016 року.

Оцінка якості роботи 
комунальних служб міста2

(%)

1% 17
%

35%27%

20
%

2.5 з 5 
балів

617 693 708 751659

20152014201320122011

7.15.9 6.3 6.6 6.7

9 12 8
24

18

15

Дніпро

77
58

Київ

3

Львів

82

6

Одеса

85

6

Харків

93

4

Темпи створення ОСББ в 
місті Києві
(будинків)

«Чи сприяло створення ОСББ 
вирішенню проблемних 
питань у вашому будинку?»1

х% - Частка ОСББ у багатоквартирному житловому фонді. 5 балів4 бали

3 бали2 бали1 бал

Так Ні Важко відповісти

12.0 12.4 12.1 10.1 9.4

201320122011

-5.9%

20152014



Підвищення ефективності використання комунальної 
інфраструктури1
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Модернізація існуючої та розбудова нової 
інфраструктури:

Загальне

 Визначення та впровадження ефективних механізмів
управління теплоенергетичним господарством міста Києва
з метою забезпечення мешканців якісними та доступними
комунальними послугами

 Ініціювання розробки на національному рівні нових
методів тарифоутворення (у т.ч. стимулюючих) та участі
міста Києва у пілотних проектах щодо їх впровадження

Енергетичне господарство

 Модернізація електро- і теплогенеруючих потужностей та
ліквідація малоефективних

 Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових
інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми
енергопостачання міста)

 Впровадження інтелектуальних механізмів прогнозування
споживання енергоресурсів з метою скорочення надмірної
генерації (інформаційно-аналітичні системи та програмні
комплекси для прогнозування споживання)

 Створення сприятливих умов для розвитку та
використання альтернативних і відновлювальних джерел
енергії

Водопостачання та водовідведення

 Реконструкція Бортницької станції аерації

 Реконструкція існуючих очисних споруд Деснянської і
Дніпровської водозабірних станцій

 Заміна і санація зношених, а також розбудова нових
водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію схеми
водопостачання міста)

 Розвиток міської централізованої каналізації шляхом
подальшого будівництва та реконструкції колекторів і
мереж

 Реконструкція каналізаційних насосних станцій з
впровадженням енергозберігаючих технологій

 Будівництво свердловин малої потужності для
відновлення роботи бюветних комплексів

Житлове та ліфтове господарство

 Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і
зношених ліфтів (в т.ч. диспетчерських систем)

1.1

Ступінь зношеності 
Деснянської і Дніпровської 

водозабірних станцій

(%)

89

-64 

<25

20252015

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

Ступінь зношеності 
кабельних ліній 0.4-110 кВ 

та теплових мереж

(% / %)
60 66

<25

2015 2025

<25

Теплові мережі

Кабельні лінії 0.4-110 кВ

Ступінь зношеності 
водопровідних та 

каналізаційних мереж

(% / %)
81 72

2015

<25 <25

2025

Каналізаційні

Водопровідні



Підвищення ефективності споживання енергоресурсів

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 Запровадження комплексної програми капітального
ремонту житлового фонду із застосуванням
енергозберігаючих технологій і обладнання за принципом
співфінансування з мешканцями (власниками житла)

2.1

Енергозаощадження комунального та 
бюджетного сектору:

 Проведення комплексної термомодернізації та
термосанації (в т.ч. із застосуванням ЕСКО-механізму)

 Впровадження енергозберігаючих технологій

 Модернізація електроспоживаючого обладнання та
освітлення

 Створення систем дистанційного моніторингу та
управління енергоспоживанням

Енергозаощадження житлового господарства:

 Оснащення будинків приладами обліку енергоресурсів

 Впровадження систем регулювання споживання тепла
(індивідуальні теплові пункти)

 Комплексна термомодернізація і термосанація, в т.ч. через
застосуванням ЕСКО-механізму, співфінансування з
громадянами, впровадження системи кредитування

 Створення центру енергоефективності в м. Києві та
запровадження системи навчання та інформування з
питань енергозбереження

2.2

2

Загальне споживання води 
містом

(м3 / мешканця)

5873

-20%

2015 2025
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2.43.0 2.63.2

2015 2025
Електроенергія

Тепло

Загальне споживання 
(корисний відпуск) 

електроенергії та тепла 
містом

(тис. кВт*год / мешканця 
та   Гкал / мешканця)

Покращення якості сервісу та вдосконалення системи 
самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг 

3.1

3

Правове забезпечення регуляторної та 
контрольної діяльності житлово-комунальної 
інспекції в м. Києві:

 Створення правового підґрунтя для впровадження
системи контролю за діяльністю надавачів житлово-
комунальних послуг усіх форм власності

 Запровадження стандартів ЄС у сфері захисту прав
споживачів житлово-комунальних послуг

 Запровадження систем оцінки якості надання комунальних
послуг
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СЕКТОР 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

3.2

Забезпечення подальшого розвитку Центру 
комунального сервісу:

 Розвиток територіальних підрозділів Центру комунального
сервісу

 Перенесення послуг в електронний формат (через
електронний портал)

Забезпечення відповідності якості комунальних 
послуг затвердженим нормативам:

 Ініціювання запровадження стандартів ЄС у сфері
комунальних послуг

 Впровадження системи моніторингу та санкцій за
недотримання встановлених нормативів щодо якості
комунальних послуг

4.1 Відсоток ОСББ у 
багатоквартирному 
житловому фонді

(%)

30.0

7.1

2015

+22.9

2025

Участь власників в управлінні житловим 
фондом, у тому числі шляхом створення ОСББ:

 Ініціювання поліпшення законодавчих умов та зменшення
перешкод для створення ОСББ, формування
конкурентного середовища на ринку надання послуг з
управління житловим фондом

 Супроводження створення та діяльності ОСББ,
включаючи запровадження цільових навчальних програм
та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів

 Створення системи моніторингу і контролю за діяльністю з
управління житловим фондом

 Затвердження цільових програм щодо поліпшення
житлового фонду та проведення енергоефективних
заходів на умовах співфінансування з мешканцями
багатоквартирних будинків
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Залучення власників квартир до управління житловим фондом4

3.3

4.0
2.3

2025

+1.7

2015

Оцінка якості надання 
комунальних послуг 

мешканцями міста Києва

(бали 1-5)
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Кількість ветхих та аварійних об'єктів житлового фонду міста Києва (без урахування 
приватного сектора) станом на початок звітного періоду

одиниць 101 0

Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років % 44 <5

Частка диспетчеризованих ліфтів % 74 100

Частка втрат води від подачі в мережу % 18 5

Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років % 66 <25

Зношеність підстанцій 110; 35 кВ % 68 <25

Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ % 66 <25

Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва млн. кВт*год 2 298 1 838

Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року одиниць 1.8 1.4

Середня тривалість відключень електроенергії годин 3.5 2.1

Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку % 79.5 99.0

Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальними тепловими пунктами % 27.4 43.0

Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва тис. Гкал 1 077 862

Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання 
споживання тепла % 95 97

Частка житлового фонду, що знаходиться на обслуговуванні приватних житлово-
експлуатаційних організацій % 18.7 50.0

Середня тривалість надання послуг комунальним концерном «Центр комунального сервісу» 
(з моменту реєстрації споживача в електронній черзі) хвилин 15 7

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:



СЕКТОР 2.2.
ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА 
МОБІЛЬНІСТЬ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – комфортне та безпечне для пересування місто.
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.2. ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

2013 20152014

38.8

-5%

46.1

2012

48.5

2011

47.9

39.8

689

538511500
556

2012 2013 2014

+6%

20152011

Кількість потерпілих на 10 000 ДТП
(осіб / 10 000 випадків)

Кількість ДТП у місті Києві
(тис. випадків)

Кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у м. Києві впродовж останніх 
років має тенденцію до зниження. При цьому спостерігається зростання 
співвідношення кількості потерпілих до загальної кількості ДТП.

Поточний розподіл поїздок за видами транспорту (modal split) у місті Києві 
має значний потенціал до збільшення частки велотранспорту.

Стокгольм

100%

33

33

35

Київ

28

37

12
0

35

43

9

15

30

22

Варшава

32

2

46

Будапешт

18

47

26

15

26

20

Барселона

29

Берлін Відень

28

39

30

7

Пішоходи Велотранспорт АвтомобіліГромадський транспорт

Розподіл поїздок за видами транспорту (modal split)
(%)

3
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.2. ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Прийняття Плану сталої міської мобільності
міста Києва:
 Розробка та затвердження стратегічного документу з

розвитку міського транспорту «План сталої міської
мобільності міста Києва»

Оптимізація транспортного попиту:

 Стримування територіального розростання міста шляхом
планування забудови з високою щільністю

 Забезпечення пішохідної досяжності об’єктів
повсякденного громадського обслуговування шляхом
переходу до поліцентричної моделі планування міста
(ініціатива «Центр поруч з домом»)

 Дестимуляція використання індивідуального
автотранспорту для щоденних трудових поїздок шляхом
квотування кількості паркомісць в адміністративно-
діловому ядрі та історичних ареалах міста

 Стримування приросту рівня автомобілізації шляхом
підвищення комфорту та популяризації громадського
транспорту, а також використання індивідуального
велотранспорту для щоденних трудових поїздок

 Підвищення середньої наповнюваності приватного
автотранспорту шляхом впровадження засад
колективного використання автомобіля (Carpooling)

 Підвищення інтенсивності експлуатації наявного парку
автомобілів шляхом впровадження сервісу спільного
користування автомобілем (Сarsharing)

 Впровадження дієвого механізму дестимуляції нетрудових
транспортних поїздок у години пік

Оптимізація транспортної пропозиції:

 Розвантаження центральної частини міста від транзитного
трафіку

 Розвантаження міста від зовнішнього вантажного транзиту

 Зменшення перепробігів транспорту шляхом покращення
зв’язності вулично-дорожньої мережі (будівництво
транспортних переходів через залізницю, реорганізація
руху з розкриттям лівих поворотів у вузлах магістралей
загальноміського значення тощо)

1.1

1.2

Відсоток населення, яке 
витрачає не більш ніж 
60 хвилин на поїздки 

наземним громадським 
транспортом до центру 

міста

(%)

1.3

75

35

+40

20252015

Впровадження принципів сталої міської мобільності1
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1.4

 Підвищення транспортної ефективності мостових
переходів через р. Дніпро шляхом реалізації систем
масових пасажирських перевезень (Mass Rapid Transit), у
складі кожного з них

 Підвищення транспортної ефективності відрізків вулично-
дорожньої мережі шляхом ліквідації «порожньої»
пропускної спроможності перегонів та розподілу
надлишкового поперечного профілю вулиць між іншими
категоріями учасників дорожнього руху (влаштування
виділених та відокремлених смуг громадського
транспорту, велосмуг та велодоріжок)

 Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту
шляхом імплементації рекомендацій звіту «Дослідження
сталого розвитку міського транспорту», виконаного в
результаті спільної роботи експертів КМДА та Світового
Банку

 Покращення дорожньої навігації

Інформатизація транспортної системи:

 Розробка динамічної транспортної моделі міста Києва

 Впровадження інтелектуальних систем керування
дорожнім рухом та рухом громадського транспорту на
основі динамічної транспортної моделі

 Автоматизація диспетчерського керування міським та
приміським громадським транспортом (обладнання
транспорту GPS-трекерами та бортовими комп'ютерами,
впровадження електронних шляхових листів тощо)

 Створення єдиного транспортного інтернет-порталу Києва

Вдосконалення системи та порядку 
паркування:

 Інвентаризація існуючих паркомісць та виявлення
територіальних ресурсів для створення нових

 Ініціація законодавчих змін щодо посилення
відповідальності та невідворотності покарання за
порушення правил зупинки та паркування автотранспорту

 Створення перехоплюючих паркінгів біля ключових
пересадочних вузлів громадського транспорту (Park&Ride)
та впровадження механізмів стимулювання їх
використання

 Впровадження принципів «Розумної парковки» (перехід на
безготівковий розрахунок, створення онлайн-мапи вільних
паркомісць тощо)

 Впровадження гнучкої тарифної політики паркування

0.5

0.9

2015

-0.4

2025

Коефіцієнт використання 
автомобіля

(коефіцієнт)

1.5



Зниження кількості ДТП, смертності та 
травматизму:

 Запровадження принципу неприйнятності будь-якого рівня
смертності в ДТП (Vision Zero)

 Створення Центру безпеки дорожнього руху з функцією
розробки і впровадження превентивних заходів безпеки та
вдосконалення схем організації дорожнього руху

 Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації
порушень ПДР та системами відеоспостереження

 Збільшення частки регульованих та інженерно-
обладнаних наземних пішохідних переходів

 Збільшення частки каналізованих вузлів вулично-
дорожньої мережі

 Створення зон змішаного користування з обмеженим
швидкісним режимом

 Модернізація та розширення мереж зовнішнього
освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів,
тротуарів та прибудинкових територій

 Ініціювання змін до нормативної бази в частині
впровадження сучасних стандартів будівництва, ремонту
та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури

 Впровадження механізмів незалежного контролю якості
робіт під час будівництва, ремонту та експлуатації об’єктів
транспортної інфраструктури

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
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Зменшення негативного впливу 
автомобільного транспорту на навколишнє 
середовище:

 Збільшення частки електротранспорту в структурі
пасажирських перевезень, в т.ч. шляхом впровадження
рухомого складу, незалежного від лінійної електромережі
(тролейбус з автономним ходом, електробус)

 Популяризація приватного електротранспорту та розвиток
необхідної інфраструктури

 Впровадження дієвого механізму контролю за
дотриманням норм шумового забруднення

Підвищення безпеки дорожнього руху2

2.1

2.3

4.6

2015

-50%

2025

Кількість загиблих у ДТП

(осіб / 100 тис. мешканців)

1.6
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Розвиток пішохідного простору:

 Створення безбар‘єрного, комфортного та безпечного
пішохідного простору, доступного для всіх категорій
користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих
та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів

 Створення нових пішохідних зон та маршрутів, в тому
числі за рахунок пішоходизації окремих вулиць та площ

 Встановлення засобів фізичного обмеження паркування
транспортних засобів на тротуарах та в пішохідних зонах

 Розширення зон пішохідної доступності станцій
метрополітену, міської електрички та швидкісного
трамваю шляхом будівництва других виходів

Розвиток та популяризація велосипедного 
руху:

 Створення безбар’єрної, безпечної та зв'язаної
веломережі для щоденних трудових поїздок та активного
відпочинку

 Розвиток велопаркувального простору шляхом
будівництва: перехоплюючих велопарковок біля станцій
швидкісного рейкового транспорту та у складі транспортно-
пересадкових вузлів; велопарковок тимчасового зберігання
перед вхідними групами підприємств, установ та
навчальних закладів; місць постійного зберігання
велосипедів у складі житлових комплексів

 Підвищення інтенсивності експлуатації велосипедів
шляхом впровадження сервісу короткострокової оренди
велосипедів (Bikesharing)

 Врахування велосипедної інфраструктури при плануванні,
будівництві та реконструкції об`єктів транспортної
інфраструктури та благоустрою територій

Розвиток громадського транспорту та 
забезпечення якісної транспортної пропозиції:

 Пріоритетний розвиток систем швидкісного рейкового
транспорту:

- об’єднання ліво- та правобережної трамвайних мереж
- розширення інтеграції інфраструктури київського

залізничного вузла у транспортну систему міста
(оптимізація та розвиток маршрутної мережі,
підвищення якості послуг, оптимізація розкладу руху)

- розвиток мережі метрополітену на основі відповідних
техніко-економічних розрахунків

3.3

3.2

Розподіл поїздок за видами 
транспорту (modal split)

(% / % / % / %)

26

0
37

35

20252015

28

37

5
32

Автомобілі

Громадський транспорт

Велотранспорт

Пішоходи

3.1

Розвиток громадського транспорту та простору для пересування 
пішоходів і немоторизованих транспортних засобів3
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 Пріоритетний розвиток систем швидкісного
тролейбусного / автобусного сполучення

 Створення транспортно-пересадочних вузлів

 Якісне оновлення рухомого складу громадського
транспорту шляхом впровадження рухомого складу
підвищеної місткості з низькою підлогою

 Підвищення комфортності та безпеки зупинок
громадського транспорту, території та об’єктів
транспортно-пересадочних вузлів

 Впровадження в системі громадського транспорту нічних
маршрутів та маршрутів вихідного дня на основі аналізу
відповідного попиту

 Завершення будівництва другого залізничного вокзалу

 Створення швидкого та зручного транзитного
транспортного хабу шляхом будівництва автостанцій
приміського, міжміського та міжнародного сполучення,
інтегрованих з залізничними вокзалами та аеропортом
«Жуляни»

Впорядкування ринку таксі:

 Ініціювання змін до законодавства щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
регулювання ринку таксі

 Розробка стандартів та вимог до операторів, автомобілів,
водіїв таксі та впровадження ефективних механізмів
контролю за їх дотриманням

 Впровадження дієвого механізму легалізації тіньової
частини ринку таксі

3.4

Підвищення ефективності управління транспортною системою 
міста4

Зміна моделі управління транспортною 
інфраструктурою міста:

 Створення постійно діючого дорадчого органу з питань
розвитку транспортної інфраструктури при Департаменті
транспортної інфраструктури КМДА

 Залучення громади міста у процес реалізації принципів
сталої міської мобільності

 Реорганізація, підвищення операційної ефективності та
прозорості діяльності галузевих підприємств

 Впорядкування послуг, що здійснюються приватними
перевізниками, шляхом перегляду принципів співпраці
перевізників з містом, вдосконалення конкурсної
процедури з розподілу маршрутів тощо

4.1

Протяжність ліній 
комунального громадського 

електротранспорту 
(трамвай, тролейбус)

(км / 100 тис. мешканців)

51.0
43.6

+17%

20252015
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Індикатори Од. виміру 2015 2025

Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту
пасажирів / 

транспортний 
засіб

1 015 1 274

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, утворених транспортними засобами тон / тис. 
мешканців 676 541

Частка трамвайної і тролейбусної контактної мережі, що потребує заміни кабелів % 60 <25

Середній рівень зносу рухомого складу метрополітену % 84 <25

Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів % 26.0 <25.0

Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв % 89 <25

Середній рівень зносу рухомого складу автобусів % 59 <25

Частка виділених смуг руху для наземного громадського транспорту до загальної 
протяжності магістральних шляхів міста % 6 18

Довжина велосипедних шляхів (доріжок, велосмуг тощо) км / 100 тис. 
мешканців 0.9 16.1

Частка комунального громадського транспорту, обладнаного проточними датчиками 
споживання пального % 0 100

Частка регульованих перехресть, обладнаних засобами фіксації порушень ПДР та 
системами відеоспостереження % 3 100

Середньорічна кількість оплачених годин денного паркування годин / 
машиномісце 597 2 000

Охоплення паркомісцями зареєстрованих автомобілів в місті Києві
паркомісць / 1 тис.
зареєстрованих 

авто
1.7 8.0

Кількість ліцензованих автомобілів таксі одиниць / 10 тис. 
мешканців 0.6 4.0

Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських 
перевезень % 24 13

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

 Впровадження систем безготівкової оплати проїзду в
громадському транспорті та єдиного електронного квитка з
широким набором тарифів

 Створення єдиного диспетчерського центру керування
комунальним транспортом

 Створення ради з питань інтеграції транспортних систем
міста та приміської зони, з метою узгодження приміських
маршрутів, між профільними органами КМДА та КОДА

 Вдосконалення систем моніторингу, аналізу та
прогнозування розвитку транспортної системи міста на
основі статичної та динамічної транспортних моделей
(збір статистичних даних, оновлення геоінформаційних
даних)

 Інтеграція геоінформаційної системи обліку та управління
інфраструктурними об’єктами міста з містобудівним
кадастром

 Впровадження обов’язкової процедури узгодження планів
з реконструкції та реорганізації транспортної системи
міста, визначення пріоритету їх реалізації при складанні
галузевих програм соціально-економічного розвитку, на
підставі аналізу, проведеного з використанням актуальної
транспортної моделі міста

Проведення щорічного 
незалежного аудиту 
фінансової звітності
КП «Київпастранс», 

КП «Київський 
метрополітен»,

КК «Київавтодор»,
КП «Київтранспарксервіс» з 

подальшою публікацією 
аудиторського висновку на 
офіційних веб-сайтах цих 

підприємств

(так / ні)

Ні Так

2015 2025



СЕКТОР 2.3.
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА 
ДОПОМОГА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто щасливих людей.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

85%

12%

2% 1%

сім'ї з дітьми

інваліди з дитинства та 
діти-інваліди

малозабезпечені сім'ї

інші

147.4 
тис. осіб

Матеріальна допомога внутрішньо 
переміщеним особам
(млн грн)

Матеріальна допомога учасникам АТО 
та членам їх сімей
(млн грн)

У місті Києві щорічно проводиться політика в напрямку покращення ситуації
у сфері соціального захисту населення, зокрема нарощуються обсяги
державної допомоги жителям столиці, які цієї допомоги потребують.

Кількість отримувачів державної 
соціальної допомоги в м. Києві
(тис. осіб)

147136

20152014

+8%

Обсяг допомоги з місцевого бюджету відповідним категоріям жителів м. Києва
(млн грн)

Категорії одержувачів допомоги за соціальною ознакою 2015 рік

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 1 594.3

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 260.5

Закон України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 65.9

Інші одержувачі державної допомоги 17.4

Всього: 1 938.1

Місто Київ щорічно нарощує обсяги соціальної допомоги киянам-учасникам
АТО та членам їх сімей, а також внутрішньо переміщеним особам.

Тип допомоги 2014 2015

Одноразова матеріальна 
допомога киянам-учасникам
АТО

7.8 36.2

Щомісячна матеріальна 
допомога на покриття витрат на 
житлово-комунальні послуги

0.0 21.8

Одноразова матеріальна
допомога членам сімей киян, які 
загинули під час проведення 
АТО (у тому числі на поховання)

0.4 1.3

Всього: 8.2 59.3

49

х8.7

20152014

423

27.0 41.5

х - кількість внутрішньо переміщених осіб, які 
отримують державну допомогу (тис. осіб)
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ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Підвищення соціальної захищеності мешканців1

1.1

Підвищення забезпеченості соціальною 
інфраструктурою:

 Проведення капітального ремонту, реконструкції та
придбання предметів довгострокового користування

 Поліпшення доступності та комфортності міста для осіб з
інвалідністю (у співпраці з Комітетом доступності), зокрема
облаштування пандусами закладів соціального
обслуговування

 Створення додаткових установ із піклування про
незахищених та малозабезпечених осіб, в т.ч.:

– Формування мережі районних центрів з надання соціальних
послуг (у форматі єдиного соціального простору)

– Створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб з їх числа

– Виділення службових квартир для створення та
відкриття нових дитячих будинків сімейного типу

– Створення мережі центрів (закладів) соціальної
реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю

– Створення спеціалізованого закладу
психоневрологічного профілю для осіб з інвавлідністю

– Створення центру ресоціалізації для молоді з числа
груп ризику

– Створення комунального закладу на Лівому березі з
надання послуг для осіб без ПММ

– Створення мережі соціальних квартир для вразливих
груп населення

 Забезпечення житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов:

 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа

 Розвиток соціального житла, що безоплатно надається
городянам, які потребують соціального захисту (на
підставі договору найму на певний строк)

 Забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та
відселення з непридатних для проживання (аварійних)
приміщень

 Будівництво (придбання) доступного житла

 Забезпечення житлом на умовах оренди громадян, які
потребують поліпшення житлових умов

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

Коефіцієнт диференціації 
загальних доходів 

населення (децильний)

(разів)

2.5
3.1

-1

202520141

Кількість комунальних 
закладів соціальної сфери, 

що потребують 
капітального ремонту

(одиниць)

23
-18

2025

<5

2015

1 – останні наявні дані
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 Добудова проблемних житлових будинків/довгобудів (в
т.ч. за участю комунальних підприємств)

Підвищення ефективності функціонування 
системи соціальної допомоги:

 Підвищення професійної компетенції та якісного складу
працівників соціальної сфери міста Києва

 Проведення соціальних досліджень, моніторингу
соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи

 Впровадження альтернативних та інноваційних форм і
методів соціальної роботи (наприклад, впровадження
родинних форм догляду за дітьми, які опинились у
складних життєвих обставинах)

 Розробка і впровадження регіонального плану стосовно
збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній
основі (в т.ч. реформування інтернатних закладів у місті
Києві)

 Розширення спектру надання соціальних послуг:

 Забезпечення надання комплексної соціальної
підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам
сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО

 Соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним
особам

 Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю

 Розвиток програми «Картка киянина»

 Розв'язання нагальних проблем внутрішньо
переміщених осіб

 Організація інформаційно-просвітницьких заходів з
питань створення позитивного соціального клімату та
попередження негативних соціальних явищ у
суспільстві

 Впровадження механізму замовлення на соціальні послуги

 Підвищення рівня адресності соціальної допомоги

 Розробка та впровадження онлайн платформи надання
соціальних послуг для осіб з інвалідністю

 Підготовка спеціалістів різних сфер міського господарства
в контексті толерантного, рівноправного ставлення до осіб
з інвалідністю та взаємодії з ними

 Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи
обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні
послуги або потрапили в складні життєві обставини

1.2

5

13

-8

20252015

Середній термін 
перебування на пільговому 

квартирному обліку 
соціально-незахищених 

громадян (на момент 
отримання житла)

(років)
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Посилення співпраці з приватним сектором, 
неприбутковими та неурядовими організаціями:

 Забезпечення партнерської взаємодії державного та
громадського секторів у розвитку соціальної сфери

 Сприяння розвитку волонтерського руху

 Популяризація, підтримка та розвиток соціально
відповідального підходу у діяльності підприємств та
організацій

 Сприяння у працевлаштуванні для осіб з інвалідністю

 Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів
першого вжитку малозахищеним верстам населення (у
партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними
організаціями)

Забезпечення своєчасності  та належного рівня 
матеріальної допомоги незахищеним та 
малозабезпеченим категоріям населення:

 Спрощення та прискорення процесів отримання
затверджених пільг (в т.ч. субсидій на сплату комунальних
послуг)

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Рівень бідності в м. Києві (за відносним критерієм – 75% медіанних сукупних витрат 
населення) % 10 <5

Частка пільговиків квартирного обліку, які були забезпечені житлом (або поліпшили житлові 
умови) протягом року (у загальній кількості тих, що перебували на квартирному обліку на 
початок року)

% 0.6 5.0

Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують 
пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини так / ні ні так

Частка осіб, які були внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, 
які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві 
обставини, у загальній чисельності таких осіб (після створення)

% 0 100

1.4

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

9591

+4

20252015

Питома вага дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 
які виховуються в сімейних 

формах виховання, у 
загальній кількості дітей 

даної категорії 

(%)

1.3





СЕКТОР 2.4.
ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я                        
ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто здорових людей.
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В останні роки спостерігається тенденція до зростання навантаження на
лікарняні та амбулаторно-поліклінічні заклади м. Києва, що створює
необхідність розвитку інфраструктури охорони здоров'я столиці.

Кількість лікарів у м. Києві зростає протягом останніх років, що забезпечує
стабільний рівень навантаження на одного лікаря, але при цьому
спостерігається негативна тенденція до зростання розриву між рівнем
оплати праці у галузі охорони здоров'я та середнім рівнем по м. Києву.

Сьогодні у м. Києві спостерігається позитивна тенденція до зростання
кількості спортивних споруд та залучення дітей та молоді до занять
фізичною культурою та спортом.

Кількість ліжок у лікарняних закладах 
м. Києва на 10 000 осіб населення
(одиниць)

109 105 105 104 102

-2%

20152014201320122011

Ємність амбулаторно-поліклінічних 
закладів на 10 000 осіб населення
(відвідувань за зміну)

309 306 306 297 292

-1%

20152014201320122011

Кількість лікарів усіх спеціальностей 
(крім стоматологів) у м. Києві
(тис. осіб)

23.3 23.1 23.7 23.9 23.9

201320122011

+1%

20152014

84 82 83 84 84

х - кількість лікарів на 10 000 осіб населення

Середня заробітна плата у сфері 
охорони здоров'я у м. Києві 
(грн / місяць)

-45%
-37%

2015

6 732

3 684

2014

5 376
3 391

Середня з/п по Києву

Середня з/п в сфері охорони здоров’я

Кількість спортивних споруд у м. Києві
(одиниць)

2014 20152013

4 333 4 370

+1%

4 2834 238

2011

4 227

2012

Залучення дітей та молоді до 
занять спортом в ДЮСШ м. Києва
(%)

2015

+1.5 п.п.

11.8%

2014

12.0% 13.3%

2013

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:



Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві
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ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Приведення закладів охорони здоров'я у 
відповідність до сучасних потреб:

 Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони
здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази

 Будівництво нових закладів охорони здоров'я та їх
забезпечення сучасною матеріально-технічною базою

Розвиток первинної медичної допомоги:

 Удосконалення алгоритму наступності надання медичної
допомоги

 Чітке визначення маршруту пацієнта з урахуванням
локальних протоколів

Розвиток вторинної медичної допомоги:

 Створення єдиного госпітального округу(-ів) за
результатами проведеного аудиту медичних закладів

 Спеціалізація та визначення профілів надання медичної
допомоги (медичних послуг) для кожного закладу охорони
здоров'я

Інформатизація сектору охорони здоров’я:

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у
сфері управління та надання медичних послуг за
допомогою електронних засобів

 Вдосконалення Медичного порталу Києва

Підтримка незахищених та малозабезпечених 
верств населення:

 Створення місцевих механізмів забезпечення доступності
медикаментів для незахищених та малозабезпечених
верств населення

 Розвиток санаторно-курортного лікування для пільгових
категорій та дітей

 Медична реабілітація постраждалих від насильства в сім'ї,
торгівлі людьми, наркозалежних

1

1.2

1.1

1.3
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1.4

Смертність населення у 
працездатному віці

(випадків / 1 тис. 
мешканців)

2.6

3.5

20252015

-0.9

7774

2025

+3

2015

Очікувана тривалість життя 
при народженні

(років)

1.5

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:
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Поширення можливостей для своєчасного 
виявлення та профілактики захворювань:

 Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання
цілі «90-90-90»  безперервного каскаду заходів з
профілактики, догляду та лікування, спрямованої на
протидію епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДу

 Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування
туберкульозу

 Створення систем спостереження та контролю за
захворюваністю населення CDC Kiev

 Систематичне проведення імунізації населення м. Києва

Впровадження нових стандартів надання 
медичних послуг:

 Впровадження сучасних медичних стандартів, формулярної
системи та індикаторів якості медичної допомоги

Вдосконалення системи надання екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф:

 Оновлення автомобільного парку та дооснащення
необхідним обладнання карет швидкої допомоги

 Забезпечення необхідної кількості укомплектованих
бригад екстренної медичної допомоги

 Інтеграція електронних систем екстреної та лікарняної
допомоги

 Створення єдиної диспетчерської служби невідкладної
медичної допомоги в кожному районі м. Києва шляхом
підключення до єдиної оперативної диспетчерської
служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф (прийом викликів за єдиним номером 103)

Посилення міжнародної співпраці:

 Створення можливостей для обміну досвідом

 Допомога мешканцям міста, що потребують лікування за
кордоном (діти, учасники АТО тощо)

 Реалізація спільних проектів з іншими містами та країнами

1.7

1.6
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Розширення автономії закладів охорони здоров'я  
у фінансовій та управлінській діяльності:

 Ініціювання прийняття відповідних нормативних актів, що 
регламентують автономізацію закладів охорони здоров'я

1.8

Індекс охорони здоров'я 
Numbeo

(місце у рейтингу)

2015 2025

205

ТОП-
50

2.1

Підвищення ефективності системи управління у 
галузі охорони здоров'я2

1.9
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Створення належних організаційних умов для 
функціонування єдиного медичного простору:

 Надання гарантованого державою обсягу медичної
допомоги в закладах охорони здоров'я незалежно від
підпорядкування

 Реалізація права пацієнта на вільний вибір лікаря та
лікувального закладу

 Інтеграція приватних та відомчих закладів медицини в
єдиний медичний простір

Зміна організаційно-правової форми 
управлінської структури закладів:

 Реорганізація міських лікарень у некомерційні комунальні
підприємства (НКП)

 Виокремлення непрофільної діяльності та забезпечення
якісного харчування, послуг пралень та прибирання

 Аудит медичних закладів з подальшим визначенням нової
структури ліжкового фонду

 Впровадження систем моніторингу, контролю і аналізу
діяльності закладів охорони здоров'я та медперсоналу

Забезпечення системи охорони здоров'я міста 
професійними кадрами та зменшення їх 
плинності:

 Підготовка кадрів адміністративно-управлінського
персоналу з врахуванням основ сучасного менеджменту

 Забезпечення належного фінансування та підвищення
зарплати медичного персоналу, у т.ч. введення «подушової»
форми оплати послуг та стимулювання за якість роботи

 Підготовка та перепідготовка фахівців у сфері
громадського здоров'я

 Підвищення кваліфікації працівників екстреної медичної
допомоги до сучасних стандартів

2.2

2.3

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

3.1

Вдосконалення механізмів фінансування системи охорони здоров'я3

Впровадження нових механізмів фінансування 
на основі медичних послуг та гарантованого 
переліку медичних послуг:

 Укладання договорів про надання медичних послуг, що
входитимуть до гарантованого пакету медичних послуг

 Впровадження методики та розрахунок вартості медичних
послуг

Забезпеченість населення 
лікарями всіх 

спеціальностей

(осіб / 10 тис. мешканців)

Частка НКП у структурі 
комунальних закладів 

охорони здоров'я 
(%)

84 95

CAGR:
1%

20252015

₴

Відношення заробітної 
плати у галузі охорони 
здоров'я до середньої 

заробітної плати в м. Києві  

(%)

55

100

2015

+45

2025

2.4

100

+74

20252015

26
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Просування здорового способу життя серед мешканців міста4

Популяризація здорового способу життя:

 Підтримка та проведення професійних та аматорських
спортивних заходів

 Проведення шкільних спартакіад з різноманітних видів
спорту на рівні школа-район-місто (напр., «Шкіряний м'яч»,
«Шкільна баскетбольна ліга», «Шкільна гандбольна ліга»
та ін.)

 Формування позитивного ставлення громадян до фізичної
культури і спорту (в т.ч. шляхом поліпшення
інформаційного середовища, впровадження соціальної
реклами переваг рухової активності, організації заходів
національно-патріотичного спортивного виховання тощо)

 Пропаганда здорового харчування та відмови від
шкідливих звичок

 Просування соціальної відповідальності бізнесу, органів
влади та громадських організацій щодо підтримки
здорового способу життя власних працівників та киян
загалом

 Введення інформативних занять у програми дошкільних
навчальних закладів та розвиток дитячого спорту

 Збільшення кількості спортивних секцій з метою залучення
дітей та підлітків до систематичних занять фізичною
культурою та спортом

 Залучення людей з особливими потребами до
фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-
спортивної реабілітації

 Підтримка громадських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості та напрямку активної
мобільності (пішохідний та велосипедний рух тощо)

Розвиток інфраструктури та матеріально-
технічної бази для розвитку фізичної культури 
та спорту, активного відпочинку та 
оздоровлення:

 Створення сучасних багатофункціональних навчально-
тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів

 Створення та будівництво спортивних зон в місцях масового
відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.)

4.1

4.2

 Впровадження ефективних форм оплати на основі
методики DRG

 Ініціювання питання включення міста Києва до пілотного
проекту щодо запровадження страхової медицини

2.5

1.3

20252015

+1.2

Частка видатків бюджету 
міста Києва на фізичну 

культуру та спорт у 
загальних видатках 

бюджету міста Києва

(%)

Кількість населення 
м. Києва, охопленого всіма 

видами фізкультурно-
оздоровчої роботи

(%)

25

13

+12

20252015
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Смертність дітей у віці до 1 року
випадків / 1 тис. 
новонароджених 7.5 4.0

Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги одиниць / 10 тис. 
мешканців 0.6 1.0

Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги % 67 <25

Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до 10 хвилин на 
екстрені випадки) % 91 98

Динаміка загальної захворюваності дорослого населення в м. Києві (на 
10 000 населення у віці 18 років і вище) % -0.2 <0.0

Середні строки лікування на ліжках стаціонарів днів 10.4 6.0

Охоплення людей з особливими потребами всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи % 1 5

Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які використовуються у вільний від занять 
час для тренувань ДЮСШ % 42 70

Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні навчально-тренувальні 
бази % 19 25

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

 Ефективне використання спортивних залів та майданчиків
ЗНЗ для тренувань ДЮСШ у вільний від занять час

 Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення
дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

 Забезпечення функціонування і розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, проведення їх
реконструкції, відновлення роботи закладів, що були
закриті чи перепрофільовані

Забезпечення ефективного функціонування
галузі фізичної культури та спорту міста Києва:

 Формування багаторівневого управління діяльністю у
сфері фізичної культури і спорту м. Києва у відповідності
до європейських практик

 Покращення умов праці фахівців у галузі фізичної
культури та спорту

 Організація професійного навчання та підвищення кваліфікації
працівників у галузі фізичної культури і спорту

 Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища

 Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих
досягнень (в т.ч. підготовки спортсменів високого класу, їх
виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях)

 Підготовка спортивного резерву, підвищення ефективності
роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4.3

Частка дітей, що 
займаються в ДЮСШ, до 

загальної чисельності дітей 
віком до 17 років

(%)

25

12

+13

20252015





СЕКТОР 2.5.
ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА 
ДОВКІЛЛЯ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – чисте та зелене місто, мешканці якого бережно відносяться
до довкілля.
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.5. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Протягом останніх років рівень викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря в місті Києві скоротився до ~170 тис. тон, ~ 85% з яких
було утворено пересувними джерелами.

-33%

Пересувні
джерела

Стаціонарні
джерела

20152011

13%

87%

259

2012

13%

87%

248

2013

15%

255

87%

13%

84%
85%

214

2014

16%
171

Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря
(тис. т)

13%

14%
64%

4%
6%

Діоксид та інші
сполуки сірки

Сполуки
азоту

Неметанові леткі
органічні сполуки

Оксид
вуглецю

Інші

Викиди в атмосферне повітря за видами 
окремих забруднюючих речовин
(%, 2015)

171 
тис. т

Викиди діоксиду вуглецю
(тис. т)CO2

Викиди діоксиду вуглецю, діоксиду сірки та оксиду азоту також зменшилися,
зокрема у зв'язку зі зниженням рівня промислової активності у м. Києві.

Викиди діоксиду сірки
(тис. т)SO2

Викиди оксиду азоту
(тис. т)NO2

2015

7 057

27%

73%

2011

9 784

28%

72%

-28%

Пересувні джерелаСтаціонарні джерела

-33%

2015

8

19%

81%

2011

12

17%

83% 31%

2011

32

66%

34%

-31%

2015

22

69%

Утворення та накопичення відходів у місті Києві невпинно зростає із
середнім щорічним темпом у 6% та 4% відповідно.

 976 

+6%

2015

1 610

2014

1 548

20132012

1 342

Динаміка утворення відходів
(тис. т)

Обсяг відходів, накопичених у місцях 
видалення відходів
(тис. т)

10 038

+4%

11 280

2013

11 022

201520142012

9 930
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.5. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Зменшення негативного впливу
промисловості:

 Санація територій екологічно небезпечних підприємств та
вивезення шкідливих речовин за межі міста для
подальшої утилізації (ПАТ «Радикал», Київський
спецкомбінат УкрДО «Радон» та ін.)

 Впровадження сучасних екологічних технологій на
підприємствах міста Києва (в т.ч. систем очистки димових
газів сміттєспалювального заводу «Енергія»
ПАТ «Київенерго»)

 Впровадження локальної системи стимулювання
підприємств, що переходять на відновлювані джерела
енергії

 Створення організаційних, адміністративних та
економічних умов для забезпечення світових еколого-
економічних стандартів у діяльності суб'єктів
господарювання в м. Києві

 Забезпечення виконання зобов'язань у сфері
енергоефективності та протидії змінам клімату відповідно
до «Угоди мерів»

Впровадження сучасної системи контролю за 
станом довкілля:

 Створення регіонального центру моніторингу довкілля

 Вдосконалення системи моніторингу довкілля у м. Києві з
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій та приладів контролю

 Оновлення екологічного паспорту міста Києва

Впровадження сучасних методів переробки 
твердих побутових відходів та обмеження їх 
поховання на полігонах:

 Запобігання утворенню стихійного накопичення відходів

 Рекультивація окремих карт полігону ТПВ № 5 із
будівництвом сміттєпереробного комплексу

 Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ і
рослинних відходів

 Створення системи роздільного збору та вторинної
переробки сміття

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

1.1

164
205

-20%

20252015

Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 

повітря за рік

(т / км2 / рік)

1.3

Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження 
негативного впливу на довкілля1

1.2

25

0

+25

20252015

Частка утилізованих
відходів (від загального 

обсягу утворених відходів)

(%)
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.5. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед
населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних
компонентів побутових відходів

Підвищення екологічної свідомості мешканців 
міста:

 Інтеграція екологічної та кліматичної складової в освітній
простір міста

 Проведення інформаційних кампаній (в т.ч. соціальна
реклама, телепередачі тощо)

Охорона та раціональне використання 
природного середовища:

 Збільшення площі зелених зон загального користування та
озеленених територій (в т.ч. за рахунок культивації зелених
насаджень на прибудинкових територіях новобудов)

 Спрощення порядку визначення територій зелених зон,
закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків
гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови

 Розвиток мережі територій та об’єктів природно-
заповідного фонду (в т.ч. встановлення меж територій з
особливими режимами використання)

 Створення ефективної системи управління об'єктами
природно-заповідного фонду (в т.ч., патронаж з боку
наукових установ та громадських організацій)

 Створення геоінформаційної системи природно-
заповідних територій та об'єктів м. Києва

 Розробка та вжиття негайних заходів для забезпечення 
збереження найбільш визначних ландшафтних об'єктів

 Розвиток музеїв середовищного типу та об'єктів 
ландшафтної архітектури

 Розробка та забезпечення подальшої реалізації концепції 
розвитку долини річки Дніпро (з урахуванням містобудівної 
документації)

 Поліпшення стану основних водних об’єктів м. Києва 
(річок, озер, каналів тощо), в т.ч. забезпечення жорсткого 
контролю за скидами забруднюючих речовин у водні об'єкти

Вдосконалення нормативно-правового 
регулювання:

 Розробка спільно з промисловими підприємствами міста
Києва пропозицій щодо оновлення та наближення
існуючих стандартів викидів до європейських

 Створення передумов імплементації вимог Водної Рамкової
Директиви ЄС щодо захисту та використання водних об'єктів

1.5

1.6

Площа земель природно-
заповідного фонду

(тис. га)

20

13

+7

20252015

Забезпеченість зеленими 
зонами загального 

користування

(м2 / мешканця)

25.0
21.7

+3.3

20252015

1.4



Індикатори Од. виміру 2015 2025

Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) % 15.9 22.0

Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по 
відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму) % 10.3 <0.0

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту бали (0.1-18) 9.3 <5.0

Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану 
якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЕС % 0 100

Розробка та затвердження концепції розвитку рекреаційно-туристичної зони долини 
річки Дніпро так / ні ні так

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.5. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

82

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:





СЕКТОР 2.6.
ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто з комфортним і естетичним публічним простором, що
оберігається киянами.



85

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Результати опитування мешканців міста Києва свідчать про необхідність
вжиття заходів щодо поліпшення публічного простору міста.

Зведений індекс оцінки 
якості обслуговування та 
послуг у містах України

Оцінка мешканцями м. Києва якості ключових 
сфер публічного простору

20%

26%

41%

40%

38%

44%

40%

44%

35%

43%

41%

39%

37%

28%

18%

15%

15%

15%

3%

1% 1%

2% 1%

2%

1% 1%

3%

3% 3%

Важко відповісти

Погано або жахливо

Середньо

Добре

Відмінно

2.6

2.7

2.9

3.2

3.2

Дніпро

Київ

Львів

Харків

Одеса

Миколаїв 2.5 (min)

Вінниця 3.4 (max)

Джерело: Міжнародний республіканський інститут та Соціологічна група «Рейтинг»: Всеукраїнське муніципальне
опитування, січень-лютий 2016 р.

Більшість мешканців міста Києва підтримують політику зменшення кількості
тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, однак
вважають її недостатньо ефективною.

«Чи достатніми темпами 
відбувається процес зменшення 
кількості МАФів в Києві?»

«Чи підтримуєте ви політику 
київської влади щодо 
зменшення кількості МАФів?»

Джерело: Центр досліджень та комунікацій: Публічний звіт «Київський омнібус», м. Київ, квітень 2016 р.

Значення індексу:
 5 - «відмінно» 1 - «жахливо»

Базари та заклади
торгівлі

Тротуари

Двори і прибудинкові
території

Вуличне
освітлення

Публічні парки
та сквери

Збір сміття

12.1%

11.8%

18.6%

48.4%

9.1%

Повністю
підтримую

Швидше
підтримую

Швидше
не підтримую

Не підтримую

Важко сказати

16.7%

18.2%

7.4%

16.9%

40.8%Занадто
повільними

Кількість МАФів
тільки зростає

Цілком 
достатніми

Занадто
швидкими

Важко сказати
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ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Розвиток територій міста:

 Розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та
підтримки ініціатив мешканців, надання їм консультацій та
юридичної допомоги

 Модернізація інфраструктури міського простору (в т.ч.
системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних
пішохідних переходів тощо)

 Впровадження єдиної вуличної навігації українською та
англійською мовами (в т.ч. будинкових покажчиків)

 Розмежування та закріплення території вулиць за
окремими балансоутримувачами

 Створення комфортних умов перебування в існуючих
парках міста, а також облаштування нових парків та зон
відпочинку (в т.ч. реалізація програми «Київські парки»)

 Впорядкування міських пляжів та приведення їх у
відповідність з європейськими стандартами

 Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку
загальнодержавного значення

 Впровадження концепції «Культурний вигул тварин в місті»

 Модернізація існуючих та створення нових притулків для
тварин

Впорядкування об'єктів міського простору:

Впорядкування тимчасових споруд для ведення
підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної
торгівельної мережі, ринків та АГЗС

 Скорочення кількості тимчасових споруд для ведення
підприємницької діяльності у відповідності до комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд в місті Києві

 Посилення контролю за розміщенням пересувних засобів
дрібнороздрібної торгівельної мережі та об'єктів сезонної
дрібнороздрібної торгівельної мережі відповідно до
затверджених в місті Києві порядку та схем

 Розподіл вільних місць для розміщення тимчасових споруд
для ведення підприємницької діяльності на конкурсній основі

 Популяризація механізму переведення приміщень з
житлового до нежитлового фонду на перших поверхах для
ведення підприємницької діяльності

 Впорядкування мережі АГЗС

 Сприяння проведенню реконструкції підприємств ринкової
мережі

Впорядкування та розвиток публічного простору1

1.1

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

1.2

Кількість тимчасових 
споруд для ведення 

підприємницької діяльності

(одиниць / 1 тис. 
мешканців)

2.1
2.4

-14%

20252015

22.3
-17

2025

<5.0

2015

Частка нелегальних 
тимчасових споруд для 

ведення підприємницької 
діяльності (від загальної 
кількості таких об'єктів)

(%)

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:
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Впорядкування об'єктів зовнішньої реклами та
інформаційних носіїв

 Затвердження комплексних схем розміщення об’єктів
зовнішньої реклами в місті Києві

 Створення процедури розміщення афіш культурних
заходів на культурних закладах міста Києва

 Розробка та впровадження концепції розміщення реклами
на громадському транспорті міста Києва

 Впровадження механізмів відкритих аукціонів на право
встановлення рекламних засобів на об'єктах комунальної
власності територіальної громади міста Києва

 Впровадження електронної процедури оформлення
документів щодо встановлення інформаційних носіїв та
об'єктів зовнішньої реклами

Впорядкування прибережних територій та розміщення
стоянкових суден

 Розробка та погодження комплексної схеми розміщення
стоянкових суден із визначенням їх цільового
використання, регламенту екологічних вимог

 Розробка та впровадження процедури проведення
відкритих конкурсів щодо визначення суб’єктів
господарювання, які розміщатимуть свої стоянкові судна на
місцях, визначених комплексною схемою розміщення

Удосконалення нормативно-правового 
забезпечення:

 Ініціювання внесення змін до законодавства щодо
врегулювання питань благоустрою міста (наприклад, з
питань надання дозвільної документації, демонтажу
об'єктів, застосуванню штрафів, участі громадськості тощо)

 Вдосконалення «Правил благоустрою м. Києва» та
розробка стандартів міського середовища, прийняття
концепції «Комфортне місто»

 Ініціювання вдосконалення законодавства з питань
регулювання торгівлі (наприклад, режиму роботи, продажу
алкоголю / тютюну тощо)

 Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та
поводження з безпритульними тваринами в місті Києві

Контроль за створенням та утриманням 
міського простору:

 Посилення контролю за дотриманням комплексних схем
розміщення тимчасових споруд для ведення
підприємницької діяльності, стоянкових суден та об’єктів
зовнішньої реклами

 Посилення контролю за дотриманням «Правил
благоустрою м. Києва» та «Посібника з вуличного дизайну
м. Києва»

1.3

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

Загальна площа рекламних 
носіїв у місті Києві 

(км2)

288

518

-44%

20252015

38

-23

2025

<15

2015

Частка нелегальних 
рекламних носіїв (від 

загальної кількості таких 
об'єктів) у місті Києві 

(%)

100

12

+88

20252015

Співвідношення кількості 
місць у притулках для 

безпритульних тварин до
загальної кількості таких 

тварин 

(%)

1.4
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 Посилення відповідальності (в т.ч. матеріальної) за
порушення нормативних вимог, що стосуються
благоустрою міста Києва

 Контроль за дотриманням визначеного функціонального
призначення об’єктів міського простору

 Залучення громадськості та взаємодія з волонтерськими
та благодійними організаціями з питань організації
публічного простору

 Забезпечення публічного доступу до інформації щодо
виданих дозвільних документів на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами, тимчасових споруд для ведення
підприємницької діяльності, засобів пересувної та
сезонної торгівельної мережі через портал Містобудівного
кадастру

 Запуск інструменту «Я – інспектор благоустрою» на
порталі Містобудівного кадастру

 Посилення контролю у сфері надання дозвільних
документів, що регламентують підключення до комунікацій

 Створення системи контролю за дотриманням екологічного,
водного та містобудівного законодавства, вимог, умов,
надання права на розміщення стоянкових суден

 Запровадження щорічного 3D сканування, як інструменту
інвентаризації усіх об’єктів міського простору

 Посилення контролю за утриманням домашніх тварин та
регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами

 Створення системи контролю за порушенням правил
утримання домашніх тварин в місті Києві

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Частка модульних АГЗП у місті Києві, встановлених з порушенням вимог Правил 
благоустрою м. Києва (від загальної кількості таких об'єктів) % 100 0

Частка демонтованих модульних АГЗП у кількості виявлених модульних АГЗП, що 
встановлені з порушенням вимог Правил благоустрою м. Києва % 63 100

Кількість рекламних носіїв у місті Києві одиниць / км2 32.5 29.9

Кількість міських пляжів облаштованих інфраструктурою для людей з обмеженими 
можливостями одиниць 0 7

Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста одиниць 5 15

Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були 
зареєстровані в базі протягом звітного періоду) % 227 100

Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що 
зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду) % 35 100

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

Запроваджено інструмент 
«Я – інспектор 
благоустрою»

(так / ні)

Ні Так

2015 2025





СЕКТОР 2.7.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом
використання найсучасніших технологій.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Протягом останніх років перелік адміністративних послуг, які надаються
через ЦНАП міста Києва, значно розширився, що, зокрема, стало одним із
факторів збільшення попиту на такі послуги серед мешканців міста.

Кількість звернень до ЦНАП
(тис. звернень)

Кількість послуг ЦНАП
(одиниць)

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

486

 279  251 

+39%

201520142013

У 2015 році за рахунок збільшення кількості адміністраторів ЦНАП вдалося
зменшити навантаження на працівників на 44%, але досягнутий рівень досі
втричі вищий за оптимальний.

Рівень навантаження на одного адміністратора ЦНАП
(тис. мешканців / адміністратора)

14

2526

5

2015

-44%

2013 2014

Оптимальний рівень

135 151 316

х% - кількість адміністраторів ЦНАП

5 тисяч
мешканців є оптимальним 
рівнем навантаження на 

одного адміністратора ЦНАП

З метою зменшення навантаження на працівників ЦНАП та підвищення якості
надання адміністративних послуг необхідно розширити мережу ЦНАП та
збільшити кількість послуг, що надаються в електронному вигляді.

Прогнозний рівень навантаження на 
одного адміністратора ЦНАП
(тис. мешканців / адміністратора)

568
14

20182015 20172016

11 21 29 35
70

37

16
7

2015 20172016

+63

2018

Прогнозна кількість електронних 
послуг ЦНАП
(одиниць)

х - поточна кількість ЦНАП х - прогнозна кількість ЦНАП

88
73

50

132
107

92

201520142013

+33%
Міського рівня

Районного рівня
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Розвиток територіальних підрозділів районних 
центрів надання адміністративних послуг:

 Забезпечення передумов для створення належної
системи управління сферою надання адміністративних
послуг, взаємозв'язку та підпорядкування міського та
районного рівнів ЦНАП

 Створення нових територіальних підрозділів ЦНАП

 Реконструкція та модернізація існуючих ЦНАП (в т.ч. з
метою надання послуг особам з обмеженими фізичними
можливостями)

 Створення належної матеріально-технічної бази ЦНАП на
території міста Києва

 Формування та просування єдиного бренду (ЦНАП)

Кадрове забезпечення:

 Збільшення кількості адміністраторів ЦНАП

 Забезпечення ефективного управління людськими
ресурсами, вирішення питання кадрового забезпечення
ЦНАП за рахунок мобільної групи адміністраторів

 Впровадження сучасної та прозорої системи заохочення
працівників

 Створення платформи для навчання адміністраторів,
обміну знаннями та навичками якісного надання послуг

15

26

20252015

-11

Підвищення якості надання адміністративних послуг2

Надання адміністративних послуг в 
електронному вигляді:

 Розширення кількості адміністративних послуг, що
надаються в електронному вигляді

 Створення мобільної версії зовнішнього сайту та / або
мобільного додатку

 Розвиток та модернізація офіційного веб-порталу
адміністративних послуг міста Києва (зовнішнього сайту та
внутрішнього порталу)

 Інтеграція внутрішнього порталу та зовнішнього сайту
офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста
Києва з державними та міськими електронними реєстрами

Середній час очікування 
заявника у черзі ЦНАП

(хвилин)

Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання 
адміністративних послуг європейського зразка1

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

1.1

1.2

2.1
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Уніфікація адміністративних послуг:

 Реалізація рішення Київської міської ради «Про
визначення переліків адміністративних послуг, які
надаються через центри надання адміністративних послуг
в місті Києві»

 Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг
на рівні міста та районів

 Розмежування адміністративних та державних / публічних
послуг, які не є адміністративними, на території міста
Києва

Впровадження системи управління якістю
адміністративних послуг:

 Створення єдиного стандарту надання адміністративних
послуг на рівні м. Києва

 Мінімізація кількості документів та оптимізація процедур
надання адміністративних послуг через погодження
технологічних карток адміністративних послуг

 Систематичне проведення аудиту та дослідження рівня
якості надання адміністративних послуг і задоволеності
клієнтів рівнем їх обслуговування із залученням до цієї
роботи незалежних експертів та громадськості,
оперативне реагування на виявлені недоліки

 Формування ефективної взаємодії і комунікації, отримання
зворотного зв'язку від заявників за допомогою мобільного
додатку та / або зовнішнього веб-сайту

 Розробка та впровадження критеріїв / механізмів оцінки
роботи адміністраторів, а також суб'єктів надання
адміністративних послуг

 Розробка системи преміювання та депреміювання
працівників ЦНАП та інших суб'єктів надання
адміністративних послуг

5.3

+45

>50

20252015

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Кількість ЦНАП в місті Києві (центри та їх територіальні підрозділи) одиниць 12 35

Пропускна спроможність ЦНАП відвідувачів /
день 6 200 10 000

Відношення розміру середньої заробітної плати адміністратора ЦНАП до середньомісячної
номінальної заробітної плати по місту Києву % 84 >100

Реалізація рішення КМР «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються 
через ЦНАП у місті Києві» у міському ЦНАП % н/д 100

Частка позитивних відгуків про роботу ЦНАП % 64 >80

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

Частка адміністративних 
послуг, що надаються в 
електронному вигляді до 

загального переліку 
адміністративних послуг, 

які надаються через ЦНАП 
у місті Києві (станом на 
кінець звітного періоду)

(%)

ЦНАП

2.3

2.2



СЕКТОР 2.8.
ОСВІТА 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – флагман освітніх реформ, що забезпечує доступну, якісну
та актуальну освіту для мешканців міста.
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.8. ОСВІТА

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

Місто Київ характеризується високим рівнем якості освіти у порівнянні з
іншими регіонами України – учні столиці демонструють високі результати
ЗНО та успішно виступають на фінальних етапах учнівських олімпіад.

ТОП-5 регіонів України за результатами 
ЗНО з української мови і літератури: 
частка осіб з балом 180-2001

(%)

Актуальною проблемою освітньої сфери міста Києва є зростання
навантаження на освітні заклади, зокрема за рахунок дітей внутрішньо
переміщених осіб із районів проведення АТО та АР Крим.

В останні роки номінальна заробітна плата працівників освіти поступово
зростає, але при цьому спостерігається негативна тенденція до збільшення
розриву між рівнем оплати праці у галузі освіти та середнім рівнем по м. Києву.

Завантаженість місць у ДНЗ м. Києва
(дітей у ДНЗ / 100 місць у ДНЗ)

125127122119114

CAGR:
+2%

2015-162014-152013-142012-132011-12

Середня наповнюваність класів у ЗНЗ 
(учнів у ЗНЗ на класну кімнату)

Динаміка номінальної заробітної плати 
у сфері освіти у місті Києві
(грн / місяць)

CAGR:
+9%

2015

4 173

2014

3 793

2013

3 733

2012

3 539

2011

2 976

Середньомісячна заробітна плата 
у сфері освіти у місті Києві 
(грн / місяць)

4 173

2014

5 3763 793

-38%-29%

2015

6 732

Середня з/п по КиєвуСередня з/п в сфері освіти

Харківська
область 18.0%

Сумська
область 18.1%

Тернопільська
область 20.9%

Львівська
область 27.0%

м. Київ 31.0%

1 – За результатами ЗНО, отриманими випускниками ЗНЗ 2016 року. 

Кількість учнів ЗНЗ м. Києва – переможців 
фінального етапу учнівських олімпіад за 
навчальними роками
(осіб)

10710195
86

95

+3%

2014-152013-142012-132011-122010-11

18

212121
23

2221

242425
27

ПольщаУгорщинаНімеччинаСередній 
OECD

Франція

Початкова освіта Перший етап середньої освіти

Середній показник по м. Києву
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.8. ОСВІТА

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Розвиток мережі закладів освіти:

 Розвиток ДНЗ та ЗНЗ, у тому числі шляхом будівництва,
реконструкції, капітального ремонту та відновлення
непрацюючих закладів

 Підтримка розвитку альтернативних форм освіти (у т.ч.
приватних ДНЗ та ЗНЗ)

 Трансформація мережі інтернатних закладів, розвиток
спеціальних та інклюзивних класів ЗНЗ

 Підтримка діяльності позашкільних НЗ як центрів виховної
роботи та поширення неформальної освіти

 Створення новітніх центрів професійно-технічної освіти
для забезпечення потреб ринку праці

 Реконструкція та капітальний ремонт інших закладів освіти

Оновлення матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази навчальних 
закладів:

 Модернізація лабораторій та комп'ютерних класів,
забезпечення НЗ сучасними навчальними засобами

 Підвищення ефективності функціонування навчальних
закладів за рахунок впровадження ІКТ (в т.ч.
удосконалення і розвиток автоматизованих систем
«Електронний дитсадок», «Електронна школа» тощо)

Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її 
оновлення у відповідності до вимог часу1

1.2

Підвищення актуальності та якості освіти2

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

Забезпечення НЗ достатньою кількістю 
педагогічних кадрів:

 Підвищення рівня заробітної плати та введення систем
мотивації працівників

 Розробка і реалізація інноваційних програм професійного
розвитку педагогічних кадрів

 Професійна підготовка кваліфікованих спеціалістів та
підвищення кваліфікації працівників освіти

 Створення стимулів для залучення досвідчених
професіоналів і практиків до викладання у навчальних
закладах, у т.ч. іноземців

1.1

2.1

Кількість дітей у ДНЗ на 
100 місць

(дітей)

2227

-5

20252015

100125

-25

2015 2025

2025

+15

170.0

20161

154.6

Середній бал ЗНО серед 
випускників міста Києва за 

усіма предметами

(балів)

1 – дані за 2015 рік відсутні

Середня наповнюваність 
класів у ЗНЗ (за навчальний 

рік, що закінчується у 
звітному періоді)

(учнів)
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Реформування системи загально-середньої
освіти у відповідності до сучасних вимог:

 Реалізація концепції реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа»

Формування єдиного інформаційно-освітнього 
простору та розвиток нових освітніх форм:

 Впровадження електронних форм освіти

 Створення міського ресурсного центру для дистанційного
навчання та самоосвіти (на базі Київського університету
імені Бориса Грінченка)

 Створення школи на базі Смарт Сіті хабу (вкл.
запровадження програм з публічного адміністрування)

 Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності в
навчальних закладах

 Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою у місті

Забезпечення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Києва:

 Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення
престижу української мови, культури, історичної пам'яті

 Налагодження співпраці між навчальними закладами Києва
та іншими регіонами України з метою обміну педагогічним
досвідом для об'єктивного висвітлення української історії та
державності, популяризації української мови

 Інтеграція патріотичного виховання у навчальний процес,
підтримка молодіжних патріотичних організацій

Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби 
ринку праці:

 Посилення співпраці між навчальними закладами та
науково-дослідницькими установами / підприємствами з
метою професійного спрямування учнівської молоді

2.4

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.8. ОСВІТА

2.5

2.2

2.3

Кількість ЗНЗ м. Києва у 
рейтингу ТОП-100 ЗНЗ 

України за результатами 
ЗНО з української мови та 

літератури

(одиниць)

2015 2025

29

35

Кількість позашкільних 
гуртків науково-технічного 

спрямування

(одиниць / кількості ЗНЗ)

2.0
1.2

+0.8

20252015

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Охоплення дітей позашкільною освітою % 32 40

Частка приватних ДНЗ у загальній кількості ДНЗ м. Києва % 8 15

Частка приватних ЗНЗ у загальній кількості ЗНЗ м. Києва % 10 15

Кількість класів з інклюзивною формою навчання одиниць 101 202

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти до середньомісячної
заробітної плати в м. Києві % 62 >100

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:



СЕКТОР 2.9.
БЕЗПЕКА ТА
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ПІДВИЩЕННЯ 
КОМФОРТУ ЖИТТЯ 
МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто, в якому мешканці та гості столиці відчувають себе в безпеці.
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.9. БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

66.155.847.4
34.537.9

201320122011

+15%

20152014

5.95.75.7
9.711.2

20122011

-15%

201520142013

Кількість виявлених осіб, які скоїли злочини
(тис. осіб)

Впродовж останніх років відбувається загострення криміногенної ситуації у
м. Києві, про що свідчить зростання кількості виявлених злочинів та
зменшення кількості виявлених осіб, які вчинили ці злочини.

Кількість виявлених злочинів
(тис. одиниць)

Значне зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснених
у м. Києві протягом останніх років, створює необхідність підвищення рівня
безпеки та захисту мешканців і гостей міста.

Кількість тяжких злочинів, здійснених у місті Києві
(випадків)

81
124 103

+27%

201520142013

Умисні вбивства

223
384 417

+87%

201520142013

Розбої

Грабежі

2013

2 733

+55%

2015

4 235

2014

3 669
 555 

x3.5

2015

1 957

2014

1 662

2013

Викрадення автомобілів

У 2015 році у місті Києві запрацювала нова патрульна поліція, робота якої в
цілому позитивно вплинула на ефективність діяльності правоохоронних
органів столиці, що зокрема проявляється у зниженні середнього часу
очікування наряду поліції.

Кількість дзвінків на 102 по місту Києву
(тис. дзвінків)

722

2014 2015

+76%

409

Середній час очікування наряду поліції
(хвилин)

32
20

-38%

20152014
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.9. БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Зниження рівня злочинності1

Підвищення ефективності функціонування 
системи безпеки:

 Розробка та впровадження автоматизованої системи
відеоспостереження на вулицях та автошляхах міста

 Розвиток міжнародних зв'язків для підтримки програм
профілактики, обміну досвідом та боротьби зі злочинністю

 Створення муніципальної поліції м. Києва

Профілактика правопорушень:

 Організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань
правової освіти, попередження та профілактика
правопорушень

Забезпеченість матеріально-технічною базою:

 Покращення матеріально-технічної забезпеченості вже
існуючих об'єктів (зокрема, кінологічного центру столичної
поліції, «зелених кімнат» в управліннях поліції тощо)

 Розвиток та вдосконалення системи централізованого
управління нарядами поліції "ЦУНАМІ"

1.1

Кількість злочинів у місті

(злочинів / 1 тис. 
мешканців)

13.7
23.1

CAGR:
-5%

20252015

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

1.2

Забезпечення цивільного захисту населення2

Підвищення ефективності превентивних 
заходів у сфері цивільного захисту:

 Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту м. Києва, їх приведення у належний стан

 Поповнення матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій у місті Києві

 Створення мереж інформування населення у разі
виникнення надзвичайних ситуацій та загроз

 Проведення заходів з метою інформування мешканців
міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 Завершення створення програмно-технічного комплексу
єдиної системи оперативно-диспетчерського управління

2.1
Проведення інвентаризації 
споруд цивільного захисту 
міста Києва та приведення 

їх у належний стан

(кінцевий термін)

1.3

31/12/2017

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 2.9. БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених злочинів
у поточному році % 21 40

Довіра населення до поліції % 40-55 70-85

Середній час очікування наряду поліції хвилин 20 <10

Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я особи злочинів / 10 тис. мешканців 16 8

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:



СЕКТОР 3.1.
ІСТОРИЧНА ТА АРХІТЕКТУРНА 
СПАДЩИНА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ 
САМОБУТНОСТІ ТА РОЗВИТОК 
КУЛЬТУРИ У М. КИЄВІ

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – місто, яке цінує та плекає свій багатовіковий історичний спадок.
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 3.1. ІСТОРИЧНА ТА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

За останні роки кількість пам'яток історії, містобудування та архітектури у
місті Києві зменшилась.

Кількість пам'яток історії у м. Києві
(одиниць)

Місто Київ має багату історичну та архітектурну спадщину, про що свідчить
включення його пам'яток до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Результати відповіді респондентів на 
питання: «Що є привабливим в Києві?»
(% респондентів)

50%40%30%20%10%0%

Театри

Релігійні памятки

Історія міста

Музеї

Архітектура

Історичні пам’ятки

Парки

Джерело: Звіт про виконання міської цільової програми
розвитку туризму міста Києва до 2015 року.

 1,222  1,224  1,201 
 1,580 

-23%

201420132012 2015

Кількість пам'яток архітектури, 
мистецтва та містобудування у м. Києві
(одиниць)

 1,126  1,152  1,079  1,221 

20152014

-8%

2012 2013

Включено до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО

Кандидати на включення до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Комплекс: 
Софійський собор 
з прилеглими 
чернечими 
будівлями,
Києво-Печерська 
лавра

Кирилівська церква

Андріївська церква

Астрономічна 
обсерваторія КНУ 
ім. Тараса Шевченка 
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 3.1. ІСТОРИЧНА ТА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

Реставрація та розвиток об'єктів культурної 
спадщини:

 Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини, а
також створення умов для сучасного використання таких
об'єктів (в т.ч. їх пристосування до туристичної та музейної
діяльності)

 Створення спеціального фонду міського бюджету для
фінансування охорони культурної спадщини

 Розроблення програм із залучення грантів, благодійних
коштів та інвестицій

 Вдосконалення механізмів залучення інвесторів до
реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини
м. Києва (в т.ч. шляхом надання субсидій та пільг)

Контроль за належним утриманням та 
збереженням об'єктів культурної спадщини:

 Здійснення інвентаризації та паспортизації об'єктів
культурної спадщини, охорона та контроль за їх станом

 Систематична робота з виявлення нових об'єктів культурної
спадщини та ініціювання процедури їх включення до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України

 Створення окремого структурного підрозділу КМДА з питань
охорони культурної спадщини

 Посилення співпраці між КМДА та ЦОВВ у сфері охорони
культурної спадщини міста Києва (в т.ч. розробка єдиної
стратегії охорони культурної спадщини)

 Розвиток потенціалу територій Державного історико-
архітектурного заповідника «Стародавній Київ», музею
«Київська фортеця», об'єкта всесвітньої спадщини
«Софійський собор з прилеглими чернечими будівлями,
Києво-Печерська лавра» та його буферної зони

 Розроблення пам’яткоохоронної документації з
визначенням територій, меж та режимів зон охорони
об'єктів культурної спадщини

 Посилення відповідальності за порушення
пам'яткоохоронного законодавства суб'єктами
господарювання (в т.ч. внаслідок проведення будівельних
робіт)

Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва1

1.2

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:

1.1

Кількість об'єктів культурної 
спадщини, що потребують 

капітальних ремонтно-
реставраційних робіт

(одиниць)

4

1

+3

20252015

Кількість об'єктів культурної 
спадщини міста Києва, що 

входять до Списку 
всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО

(одиниць)

0

499
-499

20252015
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 3.1. ІСТОРИЧНА ТА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, для яких розроблено необхідну облікову 
документацію нового зразка % 86 100

Динаміка кількості об'єктів культурної спадщини м. Києва % -0.3 >0.0

Створення публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального 
мистецтва, архітектури та археології так / ні ні так

Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» та інтерактивної карти 
об'єктів культурної спадщини м. Києва так / ні ні так

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» 
(після його створення)

тис. відвідувачів
/ рік н/д 250

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, що внесена до публічного міського 
електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та 
археології 

% н/д 100

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

Популяризація культурної спадщини:

 Створення міського електронного каталогу пам'яток історії,
монументального мистецтва, архітектури та археології

 Здійснення культурно-просвітницької, науково-дослідної
діяльності у сфері охорони та популяризації історико-
культурної спадщини

 Реалізація соціально-освітнього проекту «Туристичне
ознакування Києва», встановлення охоронних дошок та
інформаційних вивісок на об'єктах культурної спадщини
міста Києва з QR кодами, що надає змогу зчитування
історичної інформації

 Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста
Києва» та інтерактивної карти об'єктів культурної
спадщини, яка серед іншого міститиме інформацію про
балансоутримувачів таких об'єктів, їх поточний стан,
фотозображення тощо

1.3



СЕКТОР 3.2.

КУЛЬТУРА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ 
САМОБУТНОСТІ ТА РОЗВИТОК 
КУЛЬТУРИ У М. КИЄВІ

Бачення майбутнього стану сектору:
Київ – культурне серце України та Центрально-Східної Європи.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА:

На сьогоднішній день в місті Києві налічується 20 театрів та 27 музеїв, що
перебувають у комунальній власності.

За останні роки кількість студентів вищих мистецьких навчальних закладів
м. Києва збільшилась на 40%, але при цьому рівень оплати праці працівників
сфери культури продовжує відставати від середнього рівня по місту.

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 3.2. КУЛЬТУРА

20

21

21

21

2013

2012

2014

2015

-1

27

27

27

27

0

 863  868  796 

2012

1 115

2015

+12%

2013 2014

 690 
 559  131 

2012 Δ зміна 2015

 570 

 748 

-178

Δ зміна 20152012

Кількість платних відвідувачів 
театрів
(тис. відвідувань)

Кількість платних відвідувачів 
музеїв
(тис. відвідувань)

Кількість студентів вищих мистецьких 
навчальних закладів м. Києва
(студентів)

Середньомісячна заробітна плата у 
сфері культури в м. Києві          
(грн / місяць)

Театри Музеї

Кількість театрів та музеїв м. Києва
(одиниць)

-19%

-30%

2014

4 7345 376

2015

6 732

4 339

Середня з/п в сфері культури Середня з/п по Києву
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 3.2. КУЛЬТУРА

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СТРАТЕГІЇ:

1.1

2.1

Створення нових об'єктів культури:

 Створення та підтримка альтернативного культурного
простору (в т.ч. створення кварталів культури, вільних
театральних майданчиків тощо)

 Створення та розвиток профільних культурних кластерів
(кіно-, образотворчих, музичних тощо) на базі державних
та міських активів, а також занедбаних підприємств

 Створення та розвиток європейського культурно-
мистецького центру

 Створення музеїв / галерей образотворчого мистецтва (в
т.ч. сучасного та актуального мистецтва)

 Створення культурних осередків на районному рівні

 Створення Київського муніципального дому національностей

 Розробка системи преференцій / пільг з метою підтримки
та заохочення розвитку нових закладів культури

Оновлення наявних об’єктів культури у
відповідності до вимог часу:

 Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в
т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази)

 Розвиток музейної справи (впровадження
автоматизованих систем обліку експонатів, покращення
умов зберігання, оцифрування найбільш цінних пам'яток)

 Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації,
формування єдиної електронної бібліотеки, використання
ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних
центрів

Забезпечення культурної пропозиції у 
відповідності до сучасних вимог:

 Організація великих культурних подій (в т.ч. шляхом
залучення приватного сектору)

 Стимулювання культурної пропозиції та просування
культурних ініціатив на районному рівні

 Проведення мистецьких конкурсів (в т.ч. з метою
залучення митців до участі в громадських проектах)

Актуалізація та просування культурної пропозиції2

1.2

Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною 
інфраструктурою1

Кількість комунальних 
закладів культури та 

мистецтва, що потребують 
капітального ремонту

(одиниць)

0

13

2015

-13

2025

Ключові індикатори 
досягнення 

оперативних цілей 
за сектором:
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
СЕКТОР 3.2. КУЛЬТУРА

 Формування довгострокового календаря культурних заходів

 Запровадження системи грантової підтримки діяльності у
галузі культури на конкурсній основі

 Надання можливості доступу через інтернет до унікальних
для міста послуг музеїв, театрів, бібліотек тощо

 Оновлення фондів бібліотек (в т.ч. на електронних носіях)

Забезпечення культурних закладів 
професійними кадрами:

 Модернізація професійної мистецької і культурознавчої
освіти на всіх рівнях згідно з європейськими практиками
(в т.ч. шляхом підвищення рівня матеріально-технічного
забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких
закладів)

 Залучення до роботи в закладах культури працівників, які
мають сучасну освіту у відповідній галузі, або успішний
фаховий досвід

 Підвищення рівня заробітної плати та введення систем
мотивації працівників закладів культури

 Залучення волонтерських організацій для проведення
культурно-мистецьких заходів

Просування культурної пропозиції:

 Популяризація сучасного та актуального українського
мистецтва

 Просування культурно-мистецьких подій міста на
туристичному порталі Києва, в соціальних мережах та
розсилках (в т.ч. іноземними мовами)

 Розширення культурних зв'язків і популяризація
культурного продукту в європейському та світовому
культурному просторі (в т.ч. шляхом впровадження
програм підтримки відповідних проектів)

2.2

2.3

Кількість платних 
відвідувань театрів

(відвідувачів /        
мешканців міста)

1.2

0.2

+1.0

20252015

Кількість концертів

(одиниць)

774
454

+320

20252015

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Чисельність киян – призерів міжнародних мистецьких та творчих конкурсів (з числа творчих 
працівників комунальних закладів культури, учнів і студентів комунальних початкових 
спеціалізованих та вищих мистецьких навчальних закладів)

осіб за рік 1 700 >3 500

Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності м. Києва) одиниць / 1 тис. 
мешканців 6 10

Кількість виставок (у музеях комунальної власності м. Києва та центральних міських 
бібліотеках)

одиниць / 100 
тис. мешканців 14 23

Співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників галузі культури до 
середньомісячної заробітної плати в місті Києві % 70 100

ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ:

2.8

0.2

+2.6

20252015

Кількість платних 
відвідувань музеїв

(відвідувачів /        
мешканців міста)
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Ключовим принципом Стратегії є вимірність – усі цілі Стратегії мають чітке 
чисельне або якісне вираження, що дає можливість відстежувати прогрес 
реалізації та дисциплінує всіх виконавців.

Система моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії:

В
ід

по
ві

да
ль

ні
 

за
 п

ро
ек

ти

I квартал II квартал III квартал IV квартал

КМ
Д

А

Оперативні звіти про 
результати реалізації 
проектів, визначених 

планом заходів

Проект 1

Оперативні звіти про 
результати реалізації 
проектів, визначених 

планом заходів

Проект 1

Оперативні звіти про 
результати реалізації 
проектів, визначених 

планом заходів

Проект 1

Оперативні звіти про 
результати реалізації 
проектів, визначених 

планом заходів

Проект 1

до 5-го числа 2-го місяця наступного кварталу

Квартал 1

Узагальнений звіт 
про виконання 
плану заходів

Квартал 2

Узагальнений звіт 
про виконання 
плану заходів

Квартал 3

Узагальнений звіт 
про виконання 
плану заходів

Квартал 4

Узагальнений звіт 
про виконання 
плану заходів

до 20-го числа 2-го місяця наступного кварталу

Оприлюднення щоквартальних узагальнених звітів про виконання 
плану заходів на офіційному веб-порталі КМДА

Звітний рік

КМ
Д

А

Звіт про результати 
моніторингу виконання 

плану заходів

Звіт з оцінки 
результативності Стратегії 

та плану заходів 

до 25-го числа 2-го місяця року, що настає за звітним

КМ
Р Затверджені звіти про результати 

моніторингу та звіти з оцінки 
результативності

Оприлюднення затверджених 
КМР звітів про результати 

моніторингу та звітів з оцінки 
результативності на офіційному 

веб-порталі КМДА

Копії затверджених КМР звітів 
про результати моніторингу та 

звітів з оцінки результативності 
подаються КМДА до Мінрегіону
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Нова редакція Стратегії включає індикатори розвитку міста Києва, визначені
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року.

Примітки:
1 – За 2016 рік
2 – За 2020 рік

Індикатори, регламентовані Державною стратегією регіонального розвитку:

3 – Станом на 31 грудня 2016 року
4 – Станом на 31 грудня 2020 року

Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2016 2020

Загальний Наявний дохід у розрахунку на одну особу грн 59 0791 77 0432

Загальний Валовий регіональний продукт (у фактичних 
цінах) у розрахунку на одну особу грн 130 1851 171 1422

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
відсотків загального обсягу реалізованої 
промислової продукції

% 7.51 102

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Експорт товарів у розрахунку на одну особу доларів 
США 4 6541 5 0072

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Кількість малих підприємств у розрахунку на 
10 тис. наявного населення одиниць 2891 3112

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Кількість середніх підприємств у розрахунку на
10 тис. наявного населення одиниць 151 182

Інвестиції Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку 
на одну особу

доларів 
США 10 7203 12 2504

Ринок праці Середньомісячна заробітна плата (номінальна) грн 6 8931 8 8252

Ринок праці Рівень безробіття за методологією Міжнародної 
організації праці % 5.11 5.12

Житлово-
комунальне
господарство

Рівень обладнання загальної площі житлового 
фонду водопроводом у міській місцевості % 99.31 99.82

Екополітика та 
охорона довкілля

Питома вага утилізованих відходів, відсотків 
загальної кількості утворених відходів % 9.51 19.22

Екополітика та 
охорона довкілля Площа земель природно-заповідного фонду тис. га 15.93 17.64

Екополітика та 
охорона довкілля

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

% 193 214

Охорона здоров'я та 
спорт

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

осіб 88.91 89.72

Охорона здоров'я та 
спорт Рівень смертності на 1 тис. населення проміле 9.51 9.12

Охорона здоров'я та 
спорт

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб 
постійного населення віком 16 - 59 років (міська 
місцевість)

проміле 489.73 487.94

Освіта Охоплення дітей дошкільними навчальними 
закладами (міська місцевість) % 611 652
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Для об'єктивної оцінки ефективності виконання заходів Стратегії
використовується широкий перелік індикаторів результативності.

Індикатори результативності, що характеризують виконання Стратегії
розвитку міста Києва (згруповані за секторами міського розвитку):

Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Загальний Валовий регіональний продукт на мешканця тис. євро / 
мешканця 6.61 9.4 13.3

Загальний Рейтинг WB Doing Business2 позиція у 
рейтингу 83 <50 <30

Загальний Розрахунковий індекс комфорту життя у м. Києві індекс 100 139 191

Загальний Рейтинг EIU Global Liveability Ranking позиція у 
рейтингу 132 <80 <50

Загальний Мешканці міста, що пишаються Києвом % 54 65 75

Загальний Рейтинг Euromonitor Top 100 City Destinations 
Ranking

позиція у 
рейтингу 96 <70 <50

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Індекс промислової продукції міста Києва % -5 >7 >7

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Обсяг реалізованої промислової продукції у 
розрахунку на одного мешканця

тис. грн / 
мешканця 44 91 186

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Питома вага підприємств, що займалися 
інноваціями % 17 24 33

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Частка малих підприємств в обсязі реалізованої 
продукції (товарах, послугах) міста % 15 25 35

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і 
послуг міста Києва % 31 40 50

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Частка працівників, зайнятих на малих 
підприємствах, до загальної кількості зайнятих 
працівників у місті Києві

% 22 30 40

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Динаміка реального роздрібного товарообороту 
підприємств на душу населення (у цінах 
попереднього року)

% -16 >6 >6

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від 
податків, сплачених промисловими
підприємствами м. Києва (у цінах попереднього 
року)

% 0.3 >0.0 >0.0

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від 
податку на прибуток підприємств (у цінах 
попереднього року)

% н/д >0 >0

Промисловість та 
розвиток 
підприємництва

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від 
єдиного податку (у цінах попереднього року) % н/д >0 >0

Інвестиції Капітальні інвестиції на рік тис. грн / 
мешканця 31 49 77

1 – Використано прогнозне значення ВРП у розмірі 160 753 грн / мешканця – за даними ПЕСР м. Києва на 2016 рік
2 – Використано позицію України у рейтингу WB Doing Business, оскільки дослідження проводиться у м. Києві
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Інвестиції Кумулятивні ПІІ
тис. дол. 

США / 
мешканця

8 12 14

Інвестиції Кредитний рейтинг міста за шкалою рейтингового 
агентства S&P (не нижче)

кредитний 
рейтинг ССС+ ВВВ ВВВ

Інвестиції Створення публічного реєстру інвестиційних 
проектів м. Києва так / ні ні так так

Інвестиції
Співвідношення кількості підписаних інвестиційних 
договорів до кількості заповнених анкет інвесторів 
(через єдиний інвестиційний портал КМДА)

% 0 15 25

Інвестиції

Співвідношення кількості укладених інвестиційних 
договорів до кількості інвестиційних проектів, 
включених до переліку об'єктів, що потребують 
залучення інвестицій

% 37 40 50

Інвестиції

Співвідношення кількості інвестиційних проектів, 
включених до переліку об'єктів, що  потребують 
залучення інвестицій, до кількості заповнених 
анкет ініціаторів

% 13 18 25

Ринок праці Рівень безробіття населення у віці
15–70 років (за методологією МОП) % 7.0 5.5 3.9

Ринок праці Навантаження на одне вільне робоче місце 
(вакантну посаду) на кінець звітного періоду

зареєстро-
ваних

безробітних / 
вакантну 
посаду

4.3 2.0 1.0

Ринок праці Середня тривалість пошуку роботи безробітними 
(за методологією МОП) місяців 11 8 6

Ринок праці
Рівень офіційної середньомісячної заробітної 
плати в м. Києві (у розрахунку на одного штатного 
працівника)

євро / місяць 2781 >550 >1 100

Ринок праці Працевлаштування зареєстрованих безробітних 
(середньозважений за місяцями)

% до 
кількості 

громадян, які 
мали статус
безробітного

4 6 10

Ринок праці
Частка безробітної молоді у віці до 35 років від 
загальної кількості зареєстрованих безробітних 
(станом на кінець року)

% 40 35 30

Ринок праці Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від 
ПДФО (у цінах попереднього року) % -27 >0 >0

Розбудова міста 
і земельні відносини

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від 
плати за землю (у цінах попереднього року) % 1 >0 >0

Розбудова міста 
і земельні відносини Затверджений новий Генеральний план міста так / ні ні так так

Розбудова міста 
і земельні відносини

Позиція у рейтингу WB Doing Business за 
категорією «Отримання дозволів на будівництво»

позиція у 
рейтингу 140 <80 <50

Розбудова міста 
і земельні відносини

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від 
сплати податку на нерухоме майно (у цінах 
попереднього року)

% н/д2 >0 >0

1 – Для конвертації використано середній офіційний курс НБУ за 2015 рік у розмірі 24.23 грн / євро
2 – Відповідно до змін, внесених до ст. 64 Бюджетного кодексу України, починаючи з 2015 року податок на нерухоме 

майно почав зараховуватися до бюджету міста Києва 
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Розбудова міста 
і земельні відносини

Кількість об'єктів будівництва, що порушують 
містобудівне, земельне або будівельне 
законодавство

одиниць 485 0 0

Розбудова міста 
і земельні відносини

Частка площі земель міста, які були охоплені 
інвентаризацією та внесені до міського 
земельного кадастру (у загальній площі земель 
міста)

% 86 100 100

Розбудова міста 
і земельні відносини

Площа земельних ділянок м. Києва, зайнятих із 
порушенням законодавства га 4.5 0.0 0.0

Розбудова міста 
і земельні відносини

Відношення суми заборгованості зі сплати 
орендної плати за земельні ділянки (станом на 
кінець звітного періоду) до суми, фактично 
сплаченої орендної плати за земельні ділянки 
(протягом звітного періоду)

% 13.5 <12.0 <10.0

Розбудова міста 
і земельні відносини

Відношення суми заборгованості зі сплати 
земельного податку (станом на кінець звітного 
періоду) до суми, фактично сплаченого 
земельного податку (протягом звітного періоду)

% 24.4 <16.0 <10.0

Розбудова міста 
і земельні відносини

Відношення суми заборгованості по сплаті пайової 
участі (внесків) на розвиток соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста 
Києва та за договорами компенсації за інженерну 
підготовку території згідно укладених договорів 
(станом на кінець звітного періоду) до суми, 
фактично сплаченої пайової участі (внесків) на 
розвиток соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва та за договорами 
компенсації за інженерну підготовку території
згідно укладених договорів (протягом звітного 
періоду) без урахування інфляції та пені

% 223 <100 <10

Розбудова міста 
і земельні відносини

Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання 
режимів забудови в буферній зоні Софії Київської 
та Києво-Печерської Лаври

так / ні так так так

Туризм Кількість в'їзних відвідувачів млн осіб / рік 1.8 2.2 2.6

Туризм Середня тривалість перебування туристів днів 1.9 2.4 3.0

Туризм Загальна позиція міста у рейтингу Numbeo Safety
Index

позиція у 
рейтингу 217 <100 <50

Туризм Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від 
туристичного збору (у цінах попереднього року) % 21 >0 >0

Туризм
Проведення систематичних щорічних 
маркетингових та аналітичних досліджень в сфері 
туризму

так / ні ні так так

Туризм Середньорічне завантаження номерного фонду 
КЗР (юридичні особи) % 30 45 68

Туризм Кількість унікальних відвідувачів туристичного 
порталу міста

тис. 
відвідувачів / 

рік
65 130 250
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Туризм Частка доходів від туризму в ВРП міста Києва % 0.5 >1.0 >2.5

Туризм
Кількість міжнародних інформаційних компаній / 
заходів, проведених з метою просування 
туристичного потенціалу міста 

одиниць / рік 13 18 25

Туризм Кількість місць у колективних засобах 
розміщування тис. одиниць 20.4 23.0 25.0

Туризм
Кількість завантажень мобільного додатку «Kyiv 
City Guide» на персональні пристрої (після 
створення)

тис. одиниць 0 10 25

Житлово-
комунальне 
господарство

Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4-110 кВ % 60 <40 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Ступінь зношеності теплових мереж % 66 <40 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської 
водозабірних станцій % 89 <45 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Ступінь зношеності водопровідних мереж % 81 <45 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Ступінь зношеності каналізаційних мереж % 72 <40 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Загальне споживання (корисний відпуск) 
електроенергії містом

тис. кВт*год / 
мешканця 3.0 2.7 2.4

Житлово-
комунальне 
господарство

Загальне споживання (корисний відпуск) тепла 
містом

Гкал / 
мешканця 3.2 2.9 2.6

Житлово-
комунальне 
господарство

Загальне споживання води містом м3 / 
мешканця 73 65 58

Житлово-
комунальне 
господарство

Оцінка якості надання комунальних послуг 
мешканцями міста Києва бали (1-5) 2.3 3.0 4.0

Житлово-
комунальне 
господарство

Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому 
фонді % 7.1 15.0 30.0

Житлово-
комунальне 
господарство

Кількість ветхих та аварійних об'єктів житлового 
фонду міста Києва (без урахування приватного 
сектора) станом на початок звітного періоду

одиниць 101 50 0

Житлово-
комунальне 
господарство

Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років % 44 <15 <5

Житлово-
комунальне 
господарство

Частка диспетчеризованих ліфтів % 74 86 100

Житлово-
комунальне 
господарство

Частка втрат води від подачі в мережу % 18 10 5
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Житлово-
комунальне 
господарство

Частка центральних теплових пунктів, термін 
експлуатації яких перевищує 25 років % 66 <40 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Зношеність підстанцій 110; 35 кВ % 68 <40 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Зношеність електричних трансформаторних 
підстанцій 10 кВ % 66 <40 <25

Житлово-
комунальне 
господарство

Споживання електроенергії комунально-
побутовими споживачами міста Києва млн. кВт*год 2 298 2 055 1 838

Житлово-
комунальне 
господарство

Середня кількість відключень електроенергії на 
одного споживача впродовж року одиниць 1.8 1.6 1.4

Житлово-
комунальне 
господарство

Середня тривалість відключень електроенергії годин 3.5 2.7 2.1

Житлово-
комунальне 
господарство

Рівень оснащеності житлового фонду приладами 
обліку % 79.5 89.0 99.0

Житлово-
комунальне 
господарство

Рівень оснащеності житлового фонду
індивідуальними тепловими пунктами % 27.4 34.3 43.0

Житлово-
комунальне 
господарство

Споживання теплової енергії бюджетними 
установами та організаціями міста Києва тис. Гкал 1 077 964 862

Житлово-
комунальне 
господарство

Рівень оснащеності бюджетних установ та 
організацій міста Києва системами регулювання 
споживання тепла

% 95 96 97

Житлово-
комунальне 
господарство

Частка житлового фонду, що знаходиться на 
обслуговуванні приватних житлово-
експлуатаційних організацій

% 18.7 30.0 50.0

Житлово-
комунальне 
господарство

Середня тривалість надання послуг комунальним 
концерном «Центр комунального сервісу» (з 
моменту реєстрації споживача в електронній 
черзі)

xвилин 15 10 7

Транспорт та міська 
мобільність

Відсоток населення, яке витрачає не більш ніж 
60 хвилин на поїздки наземним громадським 
транспортом до центру міста

% 35 50 75

Транспорт та міська 
мобільність Коефіцієнт використання автомобіля коефіцієнт 0.9 0.7 0.5

Транспорт та міська 
мобільність Кількість загиблих у ДТП

осіб / 
100 тис. 

мешканців
4.6 3.3 2.3

Транспорт та міська 
мобільність

Розподіл поїздок за видами транспорту (modal
split)

% пішоходи / 
% вело / % 

ГТ/ % 
автомобіль

35 / 0 / 
37 / 28

33 / 3 / 
37 / 27

32 / 5 / 
37 / 26

Транспорт та міська 
мобільність

Протяжність ліній комунального громадського 
електротранспорту (трамвай, тролейбус)

км / 100 тис. 
мешканців 43.6 47.2 51.0

Транспорт та міська 
мобільність

Проведення щорічного незалежного аудиту 
фінансової звітності КП «Київпастранс», 
КП «Київський метрополітен», КК «Київавтодор»,
КП «Київтранспарксервіс» з подальшою 
публікацією аудиторського висновку на офіційних 
веб-сайтах цих підприємств

так / ні ні так так
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Транспорт та міська 
мобільність

Середньоденна кількість пасажирів нерейкового
громадського транспорту

пасажирів / 
транспорт-
ний засіб

1 015 1 137 1 274

Транспорт та міська 
мобільність

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, утворених 
транспортними засобами

тон / тис. 
мешканців 676 605 541

Транспорт та міська 
мобільність

Частка трамвайної і тролейбусної контактної 
мережі, що потребує заміни кабелів % 60 <40 <25

Транспорт та міська 
мобільність

Середній рівень зносу рухомого складу 
метрополітену % 84 <45 <25

Транспорт та міська 
мобільність

Середній рівень зносу рухомого складу 
тролейбусів % 26.0 <25.5 <25.0

Транспорт та міська 
мобільність Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв % 89 <45 <25

Транспорт та міська 
мобільність Середній рівень зносу рухомого складу автобусів % 59 <40 <25

Транспорт та міська 
мобільність

Частка виділених смуг руху для наземного 
громадського транспорту до загальної протяжності 
магістральних шляхів міста

% 6 10 18

Транспорт та міська 
мобільність

Довжина велосипедних шляхів (доріжок, велосмуг
тощо)

км / 100 тис. 
мешканців 0.9 4.7 16.1

Транспорт та міська 
мобільність

Частка комунального громадського транспорту, 
обладнаного проточними датчиками споживання 
пального

% 0 50 100

Транспорт та міська 
мобільність

Частка регульованих перехресть, обладнаних 
засобами фіксації порушень ПДР та системами 
відеоспостереження

% 3 20 100

Транспорт та міська 
мобільність

Середньорічна кількість оплачених годин денного 
паркування

годин / 
машиномісце 597 1 100 2 000

Транспорт та міська 
мобільність

Охоплення паркомісцями зареєстрованих 
автомобілів в місті Києві

паркомісць / 
1 тис. 

зареєстрова-
них авто

1.7 4.0 8.0

Транспорт та міська 
мобільність Кількість ліцензованих автомобілів таксі

одиниць /      
10 тис. 

мешканців
0.6 2.0 4.0

Транспорт та міська 
мобільність

Частка перевезень автобусами малої місткості від 
загальної кількості пасажирських перевезень % 24 18 13

Соціальна підтримка 
та допомога 

Коефіцієнт диференціації загальних доходів 
населення (децильний) разів 3.11 2.7 2.5

Соціальна підтримка 
та допомога 

Кількість комунальних закладів соціальної сфери, 
що потребують капітального ремонту одиниць 23 <10 <5

Соціальна підтримка 
та допомога 

Середній термін перебування на пільговому 
квартирному обліку соціально-незахищених 
громадян (на момент отримання житла)

років 13 8 5

Соціальна підтримка 
та допомога 

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які виховуються в 
сімейних формах виховання, у загальній кількості 
дітей даної категорії 

% 91 93 95

1 – Дані за 2014 (останні наявні дані)
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Соціальна підтримка 
та допомога 

Рівень бідності в м. Києві (за відносним критерієм 
– 75% медіанних сукупних витрат населення) % 10 <7 <5

Соціальна підтримка 
та допомога 

Частка пільговиків квартирного обліку, які були 
забезпечені житлом (або поліпшили житлові 
умови) протягом року (у загальній кількості тих, що 
перебували на квартирному обліку на початок 
року)

% 0.6 2.0 5.0

Соціальна підтримка 
та допомога 

Створення єдиної інформаційно-аналітичної 
системи обліку громадян, які отримують пільги, 
виплати, соціальні послуги або потрапили в 
складні життєві обставини

так / ні ні так так

Соціальна підтримка 
та допомога 

Частка осіб, які були внесені до єдиної 
інформаційно-аналітичної системи обліку 
громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні 
послуги або потрапили в складні життєві 
обставини, у загальній чисельності таких осіб 
(після створення)

% 0 100 100

Охорона здоров'я та
здоровий спосіб 
життя

Очікувана тривалість життя при народженні років 74 75 77

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Смертність населення у працездатному віці
випадків / 

1 тис. 
мешканців

3.5 3.0 2.6

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Індекс охорони здоров'я Numbeo місце у 
рейтингу 205 <100 <50

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Відношення заробітної плати у галузі охорони 
здоров'я до середньої заробітної плати в м. Києві  % 55 75 100

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Забезпеченість населення лікарями всіх 
спеціальностей

осіб / 
10 тис. 

мешканців
84 90 95

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Частка НКП у структурі комунальних закладів 
охорони здоров'я % 26 50 100

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну 
культуру та спорт у загальних видатках бюджету 
міста Києва

% 1.3 1.8 2.5

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Кількість населення м. Києва, охопленого всіма 
видами фізкультурно-оздоровчої роботи % 13 18 25

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до 
загальної чисельності дітей віком до 17 років % 12 17 25

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Смертність дітей у віці до 1 року
випадків /

1 тис. ново-
народжених

7.5 5.5 4.0

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Забезпеченість бригадами екстреної медичної 
допомоги

одиниць / 
10 тис. 

мешканців
0.6 0.8 1.0

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної 
допомоги % 67 <40 <25



Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
03 Система моніторингу та цільові індикатори Стратегії

120

Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Своєчасність надання екстреної медичної 
допомоги (частка доїзду до 10 хвилин на екстрені 
випадки)

% 91 94 98

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Динаміка загальної захворюваності дорослого 
населення в м. Києві (на 
10 000 населення у віці 18 років і вище)

% -0.2 <0.0 <0.0

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Середні строки лікування на ліжках стаціонарів днів 10.4 8.0 6.0

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Охоплення людей з особливими потребами всіма 
видами фізкультурно-оздоровчої роботи % 1 2 5

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які 
використовуються у вільний від занять час для 
тренувань ДЮСШ 

% 42 55 70

Охорона здоров'я та 
здоровий спосіб 
життя

Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, 
які мають власні навчально-тренувальні бази % 19 22 25

Екополітика та 
охорона довкілля 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за рік т / км2 / рік 205 183 164

Екополітика та 
охорона довкілля 

Частка утилізованих відходів (від загального 
обсягу утворених відходів) % 0 10 25

Екополітика та 
охорона довкілля Площа земель природно-заповідного фонду тис. га 13 16 20

Екополітика та 
охорона довкілля 

Забезпеченість зеленими зонами загального 
користування

м2 / 
мешканця 21.7 23.0 25.0

Екополітика та 
охорона довкілля 

Частка спалених відходів (від загального обсягу 
утворених відходів) % 15.9 19.0 22.0

Екополітика та 
охорона довкілля 

Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених 
у спеціально відведених місцях, по відношенню до 
попереднього року (розраховується по об'єму)

% 10.3 <5.0 <0.0

Екополітика та 
охорона довкілля 

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по 
місту бали (0.1-18) 9.3 <7.0 <5.0

Екополітика та 
охорона довкілля 

Частка водних об'єктів міста Києва, на яких 
здійснюється моніторинг екологічного стану якості 
води відповідно до вимог Водної Рамкової 
Директиви 2000/60/ЕС

% 0 50 100

Екополітика та 
охорона довкілля 

Розробка та затвердження концепції розвитку 
рекреаційно-туристичної зони долини річки Дніпро так / ні ні так так

Публічний простір                                                                                                            Кількість тимчасових споруд для ведення 
підприємницької діяльності

одиниць /
1 тис. 

мешканців
2.4 2.3 2.1

Публічний простір                                                                                                            
Частка нелегальних тимчасових споруд для 
ведення підприємницької діяльності (від загальної 
кількості таких об'єктів)

% 22.3 <5.0 <5.0

Публічний простір                                                                                                            Загальна площа рекламних носіїв у місті Києві км2 518 386 288

Публічний простір                                                                                                            Частка нелегальних рекламних носіїв (від 
загальної кількості таких об'єктів) у місті Києві % 38 <15 <15

Публічний простір                                                                                                            
Співвідношення кількості місць у притулках для 
безпритульних тварин до загальної  кількості таких 
тварин

% 12 35 100
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Публічний простір Запроваджено інструмент «Я – інспектор 
благоустрою» так / ні ні так так

Публічний простір 

Частка модульних АГЗП у місті Києві, 
встановлених з порушенням вимог Правил 
благоустрою м. Києва (від загальної кількості 
таких об'єктів)

% 100 0 0

Публічний простір 
Частка демонтованих модульних АГЗП у кількості 
виявлених модульних АГЗП, що встановлені з 
порушенням вимог Правил благоустрою м. Києва 

% 63 100 100

Публічний простір                                                                                                            Кількість рекламних носіїв у місті Києві одиниць / км2 32.5 31.2 29.9

Публічний простір
Кількість міських пляжів, облаштованих 
інфраструктурою для людей з обмеженими 
можливостями

одиниць 0 3 7

Публічний простір Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста одиниць 5 10 15

Публічний простір 
Кількість проведених стерилізацій безпритульних
тварин (до кількості  тварин, що були 
зареєстровані в базі протягом звітного періоду)

% 227 100 100

Публічний простір 
Частка прилаштованих безпритульних тварин у 
загальній кількості тих, що зареєстровані в базі 
(станом на кінець звітного періоду)

% 35 60 100

Адміністративні 
послуги Середній час очікування заявника у черзі ЦНАП хвилин 26 20 15

Адміністративні 
послуги 

Частка адміністративних послуг, що надаються в 
електронному вигляді до загального переліку 
адміністративних послуг, які надаються через 
ЦНАП у місті Києві (станом на кінець звітного 
періоду)

% 5.3 >20.0 >50.0

Адміністративні 
послуги 

Кількість ЦНАП в місті Києві (центри та їх 
територіальні підрозділи) одиниць 12 20 35

Адміністративні 
послуги Пропускна спроможність ЦНАП відвідувачів / 

день 6 200 7 900 10 000

Адміністративні 
послуги 

Відношення розміру середньої заробітної плати 
адміністратора ЦНАП до середньомісячної
номінальної заробітної плати по місту Києву

% 84 >90 >100

Адміністративні 
послуги 

Реалізація рішення КМР «Про визначення 
переліків адміністративних послуг, які надаються 
через ЦНАП у місті Києві» у міському ЦНАП

% н/д 100 100

Адміністративні 
послуги Частка позитивних відгуків про роботу ЦНАП % 64 >70 >80

Освіта Кількість дітей у ДНЗ на 100 місць дітей 125 112 100

Освіта
Середня наповнюваність класів у ЗНЗ (за
навчальний рік, що закінчується у звітному 
періоді)

учнів 27 24 22

Освіта Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва 
за усіма предметами балів 154.61 161.0 170.0

Освіта
Кількість ЗНЗ м. Києва у рейтингу ТОП-100 НЗ 
України за результатами ЗНО з української мови 
та літератури

одиниць 29 32 35

1 – дані за 2016 рік (дані за 2015 рік відсутні)
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Освіта Кількість позашкільних гуртків науково-технічного 
спрямування

одиниць / 
кількості ЗНЗ 1.2 1.5 2.0

Освіта Охоплення дітей позашкільною освітою % 32 36 40

Освіта Частка приватних ДНЗ у загальній кількості ДНЗ 
м. Києва % 8 11 15

Освіта Частка приватних ЗНЗ у загальній кількості ЗНЗ 
м. Києва % 10 12 15

Освіта Кількість класів з інклюзивною формою навчання одиниць 101 143 202

Освіта
Рівень середньомісячної заробітної плати 
працівників галузі освіти до середньомісячної
заробітної плати в м. Києві

% 62 >80 >100

Безпека та 
цивільний захист Кількість злочинів у місті

злочинів /
1 тис. 

мешканців
23.1 17.8 13.7

Безпека та 
цивільний захист 

Проведення інвентаризації споруд цивільного 
захисту міста Києва та приведення їх у належний 
стан (кінцевий термін 31.12.2017)

так / ні ні так так

Безпека та 
цивільний захист 

Питома вага розкритих злочинів у загальній 
кількості виявлених злочинів у поточному році % 21 30 40

Безпека та 
цивільний захист Довіра населення до поліції % 40-55 55-70 70-85

Безпека та 
цивільний захист Середній час очікування наряду поліції хвилин 20 <14 <10

Безпека та 
цивільний захист 

Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та 
здоров'я особи

злочинів / 
10 тис. мешк. 16 11 8

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Кількість об'єктів культурної спадщини, що 
потребують капітальних ремонтно-реставраційних 
робіт

одиниць 499 250 0

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Кількість об'єктів культурної спадщини міста 
Києва, що входять до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО

одиниць 1 2 4

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, 
для яких розроблено необхідну облікову 
документацію нового зразка

% 86 100 100

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Динаміка кількості об'єктів культурної спадщини
м. Києва % -0.3 >0.0 >0.0

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Створення публічного міського електронного 
каталогу пам'яток історії, монументального 
мистецтва, архітектури та археології

так / ні ні так так

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Створення інтернет-порталу «Культурна 
спадщина міста Києва» та інтерактивної карти 
об'єктів культурної спадщини м. Києва

так / ні ні так так

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу 
«Культурна спадщина міста Києва» (після його 
створення)

тис. 
відвідувачів / 

рік
н/д 125 250

Історична та 
архітектурна 
спадщина

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва,
що внесена до публічного міського електронного 
каталогу пам'яток історії, монументального 
мистецтва, архітектури та археології 

% н/д 100 100

Культура Кількість комунальних закладів культури та 
мистецтва, що потребують капітального ремонту одиниць 13 5 0

Культура Кількість платних відвідувань музеїв
відвідувачів / 

мешканців 
міста

0.2 0.7 2.8
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Сектори міського 
розвитку Індикатори Од. виміру 2015 2020 2025

Культура Кількість платних відвідувань театрів
відвідувачів / 

мешканців 
міста

0.2 0.5 1.2

Культура Кількість концертів одиниць 454 593 774

Культура

Чисельність киян – призерів міжнародних 
мистецьких та творчих конкурсів (з числа творчих 
працівників комунальних закладів культури, учнів і 
студентів комунальних початкових спеціалізованих 
та вищих мистецьких НЗ)

осіб за рік 1 700 >2 500 >3 500

Культура Кількість екскурсій (у музеях комунальної 
власності м. Києва)

одиниць / 
1 тис. 

мешканців
6 8 10

Культура Кількість виставок (у музеях комунальної власності 
м. Києва та центральних міських бібліотеках)

одиниць / 
100 тис. 

мешканців
14 18 23

Культура
Співвідношення середньомісячної заробітної 
плати працівників галузі культури до 
середньомісячної заробітної плати в місті Києві

% 70 85 100

Умови реалізації 
Стратегії

Відсоток виконання планових показників 
фінансування міських цільових програм, 
розроблених з метою виконання Стратегії розвитку 
м. Києва до 2025 р.

% 61 80 100

Умови реалізації 
Стратегії

Співвідношення бюджетних та позабюджетних 
джерел фактичного фінансування міських цільових 
програм, розроблених з метою виконання 
Стратегії розвитку м. Києва до 2025 р.

% / % 85 / 15 80 / 20 75 / 25

Умови реалізації 
Стратегії

Коефіцієнт обслуговування боргу (витрати з 
обслуговування боргу у відсотках від доходів з 
власних джерел міста)

% 7.1 5.3 4.0

Умови реалізації 
Стратегії

Частка доходів з власних джерел міста (у 
відсотках від загальних доходів міста) % 70.1 72.5 75.0

Умови реалізації 
Стратегії Коефіцієнт фактичного збору податків % 103.3 100.0 100.0

Умови реалізації 
Стратегії

Запровадження сервісу он-лайн оцінювання 
діяльності КМДА так / ні ні так так

Умови реалізації 
Стратегії

Схвалення діяльності міського голови (за 
результатами соціологічного опитування)

%
«схвалюю» 29 >50 >50

Умови реалізації 
Стратегії

Схвалення діяльності виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) (за результатами 
соціологічного опитування)

%
«схвалюю» 20 >50 >50

Умови реалізації 
Стратегії

Частка розглянутих електронних петицій (на які 
надано офіційні відповіді КМДА) серед тих, що 
були підтримані (пройшли встановлений бар'єр)

% 100 100 100

Умови реалізації 
Стратегії

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу 
КМДА

тис. 
відвідувачів / 

рік
565 650 750

Умови реалізації 
Стратегії

Кількість штатних одиниць у структурних підрозділах 
КМДА та РДА (на кінець звітного періоду)

осіб / 10 тис. 
мешканців 18 16 14

Умови реалізації 
Стратегії

Впровадження системи внутрішнього контролю 
COSO так / ні ні так так

Умови реалізації 
Стратегії

Рівень зносу основних засобів, що перебувають у 
власності територіальної громади м. Києва, згідно 
комбінованої / консолідованої фінансової звітності 
м. Києва (станом на кінець звітного періоду)

% 47 35 25

Умови реалізації 
Стратегії Створення публічного реєстру активів м. Києва так / ні ні так так
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Нова редакція Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року буде
реалізовуватися у три етапи.

Етапи реалізації Стратегії:

 Обсяг завдань та заходів нової редакції Стратегії є значним. Саме тому для успішного досягнення
стратегічних та оперативних цілей Стратегії процес її реалізації є поетапним.

 Перша контрольна точка – погодження і затвердження Київською міською радою нової редакції
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Наступні дві контрольні точки — 2020 і 2025 роки.

 Орієнтири на 2020 і 2025 роки відцифровані у вигляді індикаторів результативності, що
характеризують виконання Стратегії розвитку міста Києва за секторами міського розвитку. Важливо
відзначити, що, незважаючи на цю прив'язку, моніторинг прогресу здійснюється на щорічній основі.

2016 2020 2025

Етап 1: 

«Стабілізація позицій»

Стабілізація соціально-економічного становища

 Підвищення ефективності та прозорості 
роботи міських органів влади і служб

 Забезпечення виконання містом покладених 
на нього функцій та зобов'язань з метою 
стабілізації соціально-економічного 
становища

 Ініціація реформ та досягнення «швидких 
перемог» у ключових секторах міського 
розвитку

Етап 3: 

«Зростання»

Перетворення у східноєвропейський діловий центр

 Реалізація потенціалу міста Києва на 
міжнародній арені як ділового центру

 Стимулювання та розвиток конкурентних 
точок зростання

 Концентрація фінансових ресурсів на 
пріоритетних напрямках розвитку

 Реалізація ключових проектів, націлених на 
поліпшення економічного добробуту та 
комфорту життя мешканців столиці

Етап 2: 

«Закріплення»

Створення основ для довгострокового зростання



Успішна імплементація оновленої Стратегії розвитку міста Києва залежить
від виконання міською владою ряду ключових умов.

Створення умов для успішної імплементації Стратегії:

Фінансове 
забезпечення

Умови

1  Гармонізація міських цільових програм з 
положеннями Стратегії розвитку м. Києва до 
2025 року

 Впровадження системи середньо- та  
довгострокового бюджетного планування із 
пріоритезацією заходів та моніторингом 
результатів

 Налагодження взаємодії з центральними 
органами виконавчої влади з метою залучення 
коштів державного бюджету до фінансування 
міських ініціатив

Залучення коштів 
державного та місцевого 
бюджетів

Завдання Заходи

 Створення економічних стимулів для інвесторів
 Ініціювання спрощення нормативно-правової 

бази з метою заохочення приватних інвесторів
 Ініціювання внесення змін до законодавства 

щодо захисту прав інвесторів

Залучення коштів 
приватних інвесторів та 
власних ресурсів 
підприємств

Використання змішаних 
форм фінансування (в т.ч. 
державно-приватне 
партнерство, 
співфінансування зі 
сторони мешканців тощо)

 Ініціювання законодавчих змін щодо 
вдосконалення порядку здійснення державно-
приватного партнерства

 Спрощення процедур співфінансування, 
гармонізація конфліктних моментів в існуючому 
законодавстві

Залучення коштів 
міжнародних фінансових 
організацій та донорів

 Проведення та участь у заходах, направлених 
на посилення співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями і донорами

 Створення тендерної та грантової служби з 
метою залучення крупних організацій (донорів)

Співробітництво з 
громадами прилеглих до 
міста Києва територій для 
реалізації спільних 
проектів

 Розробка взаємовигідних механізмів реалізації 
спільних проектів з громадами територій, 
прилеглих до м. Києва

Розширення переліку міст, 
регіонів та країн партнерів

 Активізація роботи з існуючими партнерами та 
пошуку нових на національній та міжнародній 
арені для реалізації спільних проектів та обміну 
досвідом (в т.ч. через співпрацю з асоціаціями, 
містами-побратимами тощо)

Пошук меценатів та 
спонсорів для реалізації 
соціально значимих 
проектів

 Нормативно-правове врегулювання порядку 
залучення меценатів/спонсорів та проведення 
благодійної діяльності (в т.ч. ініціювання 
внесення змін до законодавства)

Міжнародне, 
міжрегіональне 
співробітництво 

та обмін 
досвідом

2

126

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
04 Реалізація Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року



Умови Завдання Заходи

Залучення 
громадян до 

процесів 
формування, 
реалізації та 

контролю 
міської політики

4  Реалізація проекту «Бюджет участі» з метою 
залучення жителів до прийняття рішень, 
поліпшення діалогу між місцевою владою та 
громадськістю шляхом співпраці в рамках 
процесу формування бюджету

 Стимулювання розвитку громадських ініціатив та 
проектів шляхом створення біржі проектів Київ 
Смарт Сіті

 Впровадження платформи електронної 
демократії: е-петиції, е-громадські слухання, 
публічні дискусії, е-сервіси

 Створення мобільних додатків для участі в 
голосуванні, подання петицій тощо

 Впровадження інструментів масових опитувань 
(у тому числі в електронній формі) при прийнятті 
владою рішень, що становлять суспільний 
інтерес

Розвиток інноваційних 
форм участі для киян 
(відкрите урядування та 
електронна демократія)

 Запровадження сервісу он-лайн оцінювання 
діяльності КМДА

 Вдосконалення системи моніторингу 
використання бюджетних коштів (проект 
«Відкритий бюджет»)

 Інтеграція системи державних електронних 
закупівель з проектом «Відкритий бюджет»

 Використання сучасних геоінформаційних та 
інформаційних систем для надання доступу до 
муніципальних даних (інформація про об'єкти 
комунальної власності, земельного кадастру 
тощо)

 Організація системи відстеження роботи окремих 
служб, можливість своєчасної та 
незаангажованої оцінки їх результатів

Забезпечення ефективної 
системи контролю з боку 
мешканців м. Києва

 Створення та впровадження Комунікативної 
стратегії м. Києва

 Створення Центру публічної комунікації з метою 
координації та контролю за проведенням 
громадських консультацій, розширення співпраці 
місцевих органів влади з неурядовими 
організаціями та ефективної реалізації 
міжвідомчих проектів

 Розвиток єдиного веб-порталу Києва для 
інформування мешканців та забезпечення 
зворотного зв'язку із органами влади у столиці

 Розвиток проекту інформування киян через 
СМС-повідомлення та електронну пошту 

Налагодження комунікації 
«влада-громадськість»

Взаємодія з 
іншими органами 

влади

3
Налагодження взаємодії з 
ЦОВВ, АП, ВРУ та іншими 
органами державної 
влади для просування 
міських ініціатив

 Постійний моніторинг існуючого законодавства 
та проактивна розробка законодавчих ініціатив, 
що мають визначальний вплив на соціально-
економічне становище в місті, але знаходяться 
поза межами повноважень міської влади та 
потребують узгодження на центральному рівні

 Налагодження координації зі всіма органами 
влади для реалізації спільних завдань

127

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
04 Реалізація Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року



Умови Завдання Заходи

Підвищення 
ефективності та 

прозорості 
роботи міських 
органів влади і 

служб

5  Проведення публічних та прозорих конкурсів на 
заміщення керівних посад в органах влади

 Забезпечення привабливих умов праці в органах 
міської влади з метою залучення 
висококваліфікованих спеціалістів

Підготовка та інтеграція в 
систему управління 
містом службовців нової 
генерації

 Реалізація концепції Kyiv Smart City
 Консолідація електронних інформаційних баз і 

реєстрів, забезпечення публічного доступу до 
них та надання на їх базі послуг населенню в 
електронному вигляді

 Впровадження інформаційно-аналітичних систем 
управління в структурних підрозділах КМДА

 Навчання та підвищення кваліфікації персоналу 
(в т.ч. із використанням нових IT-технологій)

Впровадження сучасних 
інформаційних технологій 
в систему управління 
містом 

Реорганізація та 
підвищення ефективності 
внутрішніх процесів 
органів міської влади

 Оптимізація організаційної структури органів 
міської влади (в т.ч. скорочення рівнів ієрархії, 
оптимізація кількості персоналу) та процесів 
управління містом з метою виключення 
дублювання повноважень управліннями та 
відділами, централізації / децентралізації 
адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з 
персоналом, закупівлі, ІТ тощо)

 Впровадження системи управління якістю в рамках 
структурних підрозділів КМДА (стандартів ISO)

 Вдосконалення електронного документообігу для 
прискорення інформаційного обміну та контролю 
проходження документів

 Впровадження проектного підходу до управління 
містом (у відповідності до міжнародних стандартів)

Інтеграція та координація 
окремих функцій і служб 
міста задля оптимізації 
вирішення комплексних 
проблем та прискорення 
міжвідомчої взаємодії

 Створення єдиної системи оперативного 
диспетчерського управління для інтеграції та 
підвищення якості й ефективності діяльності 
комунальних підприємств та служб міста

 Створення єдиного міського ситуаційного центру 
для оперативного моніторингу, реагування та 
управління містом у сферах безпеки (аварії, 
надзвичайні ситуації, транспортний рух, 
забезпечення якості комунальних послуг) 

Удосконалення системи 
контролю за діяльністю 
комунальних підприємств 
та бюджетних організацій

 Розробка і впровадження системи управлінської звітності 
для комунальних підприємств міста Києва у відповідності 
до сучасних міжнародних практик

 Створення наглядових рад у комунальних підприємствах 
та обрання до їх складу незалежних директорів

 Проведення внутрішнього / зовнішнього аудиту 
(забезпечення незалежної оцінки фінансової діяльності 
та системи контролю за нею)

 Забезпечення контролю фінансової відповідності 
(розробка правил і процедур, контроль їх дотримання)

 Впровадження системи внутрішнього контролю COSO

 Налагодження процесу управління даними у 
структурних підрозділах КМДА шляхом аналізу 
повного переліку наявної інформації та її 
структурування з метою забезпечення ефективного 
пошуку та прийняття управлінських рішень

 Ідентифікація інформації, що наразі відсутня у 
розпорядженні структурних підрозділів КМДА та 
ініціювання її збору на періодичній основі (в т.ч. у 
співпраці з Державною службою статистики 
України) 

Удосконалення системи 
збору статистичної 
інформації для підвищення 
ефективності прийняття 
управлінських рішень

128

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
04 Реалізація Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року



129

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
04 Реалізація Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Індикатори Од. виміру 2015 2025

Відсоток виконання планових показників фінансування міських цільових програм, 
розроблених з метою виконання Стратегії розвитку м. Києва до 2025 р. % 61 100

Співвідношення бюджетних та позабюджетних джерел фактичного фінансування міських 
цільових програм, розроблених з метою виконання Стратегії розвитку м. Києва до 2025 р. % / % 85 / 15 75 / 25

Коефіцієнт обслуговування боргу (витрати з обслуговування боргу у відсотках від доходів з 
власних джерел міста) % 7.1 4.0

Частка доходів з власних джерел міста (у відсотках від загальних доходів міста) % 70.1 75.0

Коефіцієнт фактичного збору податків % 103.3 100.0

Запровадження сервісу он-лайн оцінювання діяльності КМДА так / ні ні так

Схвалення діяльності міського голови (за результатами соціологічного опитування) %
«схвалюю» 29 >50

Схвалення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами 
соціологічного опитування)

% 
«схвалюю» 20 >50

Частка розглянутих електронних петицій (на які надано офіційні відповіді КМДА) серед тих,
що були підтримані (пройшли встановлений бар'єр) % 100 100

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА тис. відвідувачів 
/ рік 565 750

Кількість штатних одиниць у структурних підрозділах КМДА та РДА (на кінець звітного 
періоду)

осіб / 10 тис. 
мешканців 18 14

Впровадження системи внутрішнього контролю COSO так / ні ні так

Рівень зносу основних засобів, що перебувають у власності територіальної громади 
м. Києва, згідно комбінованої / консолідованої фінансової звітності м. Києва (станом на 
кінець звітного періоду)

% 47 25

Створення публічного реєстру активів м. Києва так / ні ні так

ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
ВИКОНАННЯ УМОВ УСПІШНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ:

 Розробка політики управління / розпорядження 
активами міста Києва (в т.ч. створення публічного 
реєстру активів міста)

 Проведення публічних прозорих конкурсів на 
заміщення керівних посад ключових комунальних 
підприємств міста Києва

 Забезпечення ринкових умов оплати праці з 
прозорою системою мотивації та оцінки персоналу

 Підвищення фінансової та операційної ефективності 
діяльності комунальних підприємств міста Києва

 Впровадження системи довгострокового 
планування діяльності комунальних підприємств 
міста Києва

Забезпечення
ефективного управління 
активами міста

Умови Завдання Заходи

Підвищення 
ефективності та 

прозорості 
роботи міських 
органів влади і 

служб

5
Удосконалення системи 
збору статистичної 
інформації для підвищення 
ефективності прийняття 
управлінських рішень
(продовження попереднього пункту)

 Створення системи моніторингу виконання 
показників передбачених Глобальними цілями 
сталого розвитку ООН до 2030 року з метою 
проведення порівняльного аналізу з іншими 
містами світу

 Використання інструментів аналізу великих даних 
(Big data) з метою обробки великих масивів 
інформації та прийняття зважених управлінських 
рішень



Стратегія є високорівневим документом, тому визначені у ній цілі, завдання
та заходи повинні деталізуватися за допомогою таких інструментів, як плани
заходів з реалізації Стратегії, програми та проекти міського розвитку.
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• Описує тенденції та основні проблеми соціально-
економічного розвитку міста Києва

• Визначає стратегічні та оперативні цілі, пріоритети
розвитку на відповідний період, основні завдання, етапи
та механізми їх реалізації, систему моніторингу та оцінки
результативності

• Інструмент реалізації Стратегії, який передбачає заходи
у середньостроковій перспективі (від трьох до чотирьох
років) у рамках передбачених Стратегією завдань

• Визначає відповідальних виконавців, строки виконання,
обсяги і джерела фінансування з визначенням
індикаторів результативності їх виконання

• Є основою для розроблення інвестиційних програм
(проектів), спрямованих на розвиток міста

• Описує передумови для ефективного впровадження
проектів міського розвитку та ризиків, які можуть
загрожувати успішному виконанню програми

• Складається з комплексу взаємопов’язаних завдань та
заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених
Стратегією

• Реалізується через окремі проекти розвитку, об’єднані
спільною метою та відібрані на конкурсній основі

• Комплекс взаємопов’язаних заходів для розв’язання
окремих проблем міського розвитку

• Оформлений у вигляді документу (за встановленою
законодавством формою), що визначає спільні дії
учасників проекту, а також ресурси, необхідні для
досягнення цілей проекту протягом установлених
строків
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Інструменти реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

Усі зазначені інструменти реалізації Стратегії використовуються в тісній
взаємодії з метою уникнення дублювання передбачених ними заходів. Крім
того, проводиться постійне порівняння результатів їх реалізації з позиції
досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва.

ПРОЕКТ 
РОЗВИТКУ

ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ

ПЛАН ЗАХОДІВ З 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЇ

СТРАТЕГІЯ
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Ефективність реалізації заходів Стратегії розвитку міста Києва залежить від
її належного інституційно-організаційного забезпечення.

Організаційне забезпечення реалізації Стратегії розвитку міста Києва:

 Забезпечення урахування спільних 
інтересів територіальної громади під час 
розробки нової редакції Стратегії 
розвитку міста Києва

 Затвердження нової редакції Стратегії 
розвитку міста Києва

 Затвердження звітів щодо результатів 
моніторингу та оцінки реалізації 
Стратегії розвитку міста Києва та 
виконання планів заходів щодо 
реалізації Стратегії

 Забезпечення розробки проекту нової 
редакції Стратегії розвитку міста Києва

 Розробка планів заходів щодо реалізації 
Стратегії розвитку міста Києва

 Здійснення оцінки реалізації Стратегії та 
виконання планів заходів щодо її 
реалізації, підготовка та подання 
відповідних звітів на затвердження до 
Київської міської ради, подальша 
публікація затверджених звітів

 Подання Мінрегіону звітів про 
результати оцінки реалізації Стратегії та 
виконання планів заходів щодо 
реалізації Стратегії 

КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

Інституційне забезпечення реалізації Стратегії розвитку міста Києва
передбачає такі складові:

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
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КИЇВСЬКА МІСЬКА 
РАДА

Взаємодія з ЦОВВ, АПУ, ВРУ та іншими органами державної влади

1 Завершення розроблення та оновлення існуючих схем територіального планування
(Генеральний план розвитку) на рівні міста Києва

2 Координація заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва, зокрема чіткий розподіл
повноважень, усунення їх дублювання, налагодження ефективної співпраці всіх учасників процесу

3 Створення системи середньо- та короткострокового прогнозування і планування
економічного та соціального розвитку міста Києва

4 Створення системи взаємопов’язаних прогнозних і програмних документів щодо розвитку
міста Києва, їх узгодження з відповідними планами територіального розвитку
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5 Визначення на законодавчому рівні механізму залучення органів влади районів міста,
громадських об’єднань, представників приватного сектору до процесу реалізації,
моніторингу та оцінки ефективності виконання Стратегії, програм та проектів розвитку міста
Києва



Фінансове забезпечення реалізації Стратегії:

• інвестиційна програма міста Києва має охоплювати як бюджетні проекти, так і проекти, які
фінансуються з позабюджетних джерел

• робота органів місцевої влади повинна оцінюватися у тому числі за результатами реалізації
програм заходів, що включатимуть проекти із позабюджетним фінансуванням
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Залучення нових джерел фінансування заходів Стратегії розвитку міста Києва
передбачає, що:

Державний фонд регіонального розвитку

Кошти державних цільових програм та бюджетних програм
розвитку центральних органів виконавчої влади

Субвенції, інші трансферти з державного бюджету до бюджету
міста Києва

Кошти бюджету міста Києва

Кошти технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів,
міжнародних фінансових організацій

Кошти приватних інвесторів та власні ресурси підприємств

Змішані форми фінансування (в т.ч. державно-приватне
партнерство та співфінансування зі сторони мешканців)

Меценати та спонсори

Міська влада націлена на пошук та залучення додаткових (альтернативних)
джерел фінансування, у тому числі за рахунок інвестицій приватного
сектора.



2. Базові та соціально-орієнтовані проекти
• Забезпечують належну якість життя мешканцям міста або створюють умови, необхідні для

подальшого залучення інвесторів та стимулювання розвитку бізнесу (напр., реконструкція
інфраструктурних потужностей)

• Не є комерційно привабливими та фінансуються за рахунок бюджетних коштів

1. Проекти, направлені на визначену групу мешканців
• Мають прямий та значний ефект на якість життя визначеної групи мешканців (напр.,

термомодернізація будинків, реконструкція/побудова нових спортивних майданчиків тощо)
• Передбачають часткову участь мешканців у цих проектах (в т.ч. фінансову)
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З метою комплексного охоплення всіх аспектів розвитку міста необхідне
залучення різних джерел фінансування, які в свою чергу слугуватимуть
різним цілям міського розвитку.

Джерела фінансування проектів Стратегії розвитку міста Києва:

Фінансування за участі 
мешканців

Бюджетне та донорське 
фінансування

Приватне фінансування

Проекти, що мають 
загальнодержавне значення

Базові та соціально-
орієнтовані проекти 

Комерційно-привабливі 
проекти, що мають 

стратегічну пріоритетність

Проекти, направлені на 
визначену групу мешканців

Проекти, що мають високу 
стратегічну пріоритетність 

та соціальну значущість

1

2

3

4

5

Джерела фінансування проектів Стратегії розвитку міста Києва:

3. Проекти, що мають загальнодержавне значення
• Мають загальнодержавний ефект та стосуються підпорядкованих державі органів влади,

частково або повністю не відносяться до повноважень міста (напр. проекти у співпраці із ЦОВВ)
• Фінансуються за рахунок бюджетних коштів

4. Проекти, що мають високу стратегічну пріоритетність та соціальну значущість
• Участь міста необхідна через високу пріоритетність та наявність соціальної складової в таких

проектах (напр., будівництво приватних навчальних закладів)
• Місто забезпечує дозвільну підтримку та виступає гарантом ризиків за проектами
• Є комерційно-привабливими та можуть передбачати змішане фінансування (бюджетне та приватне)

5. Комерційно-привабливі проекти, що мають стратегічну пріоритетність
• Місто створює сприятливі умови для реалізації таких проектів (напр., розвиток інноваційних

точок зростання), формує дозвільне середовище та здійснює просування проектів серед
інвесторів та представників бізнесу

• Фінансуються за рахунок приватних коштів інвесторів
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Стратегія сталого 
розвитку 
«Україна-2020»

Стратегія 
розвитку 
м. Києва 
до 2025 р.

Державна 
стратегія 
регіонального 
розвитку на 
період до 2020 р. 
(ДСРР-2020)

План заходів 
з реалізації 
Стратегії 
розвитку м. 
Києва

Постанови КМУ №821, 
№931 та №932

ЗУ «Про засади державної 
регіональної політики»

План 
заходів з 
реалізації 
ДСРР-2020

Рішення КМР 
№370/1804

Розпорядження КМДА №311

ЗУ «Про засади державної 
регіональної політики»

Постанови КМУ 
№385 та №931

Рішення КМР №824/7060

Постанова КМУ №932

Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку м. 
Києва

Рішення КМР №60/60

Міські цільові 
програми

Рішення КМР №520/2589

ЗУ «Про державне 
прогнозування та розроблення 
програм екон. і соц. розвитку»

ЗУ «Про державні цільові 
програми»

Наказ Міністерства економіки 
№367

Постанова КМУ №621

Генеральний 
план м. Києва

Указ Президента 
України №5/2015

План роботи 
КМДА з 
виконання
завдань 
ДСРР-2020

Наказ Мінрегіону №79

Положення Стратегії в системі інших програмних документів та її нормативно-
правова основа:

Стратегія м. Києва є важливою складовою в системі стратегічних документів
загальнодержавного та регіонального рівня.
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Додаток 1.  Положення Стратегії розвитку м. Києва в системі інших документів 
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Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
Додаток 2. Ключові положення ДСРР

Державна стратегія регіонального розвитку спрямована на підвищення
соціальних стандартів якості життя та розвиток бізнес-середовища.

ДСРР
 Цілі
 Завдання
 Заходи

2

Підвищення 
рівня 
економічного 
потенціалу 
територій

3

Підвищення 
рівня 
продуктив-
ності
економіки 
територій

5

Підвищення 
рівня доходів 
населення

4

Підвищення 
рівня 
прибутковості 
бізнесу

1

Розв'язання 
соціальних 
проблем

Підвищення 
соціальних 
стандартів

Підвищення 
якості життя

Розвиток 
бізнес-
середовища

Ключові положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року:



Стратегія розвитку міста Києва відповідає положенням Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року.

Розділ 4

Розділ 4

Розділ 4

Розділ 4

Розділ 4

Основні завдання:
 Розвиток інтелектуального капіталу
 Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів
 Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на товарних 

ринках
 Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, 

збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій
 Розвиток транскордонного співробітництва
 Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 

енергоефективності

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
Додаток 3. Відповідність Стратегії м. Києва положенням ДСРР
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Сектор 1.1

Сектор 2.8
Сектор 2.3

Сектори 3.1, 3.2
Сектор 2.4

Сектор 2.2
Сектори 2.1, 2.3

Операційна ціль 1.1
Підвищення ролі та 
функціональних можливостей 
міст у подальшому розвитку 
регіонів

Основні завдання:
 Забезпечення розвитку інфраструктури міст
 Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та 

соціального розвитку

Операційна ціль 1.2 
Створення умов для 
поширення позитивних 
процесів розвитку міст 
на інші території

Основні завдання:
 Поліпшення транспортної доступності в межах регіону

Операційна ціль 1.3 
Підвищення ефективності 
використання внутрішніх 
факторів розвитку регіонів

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Операційна ціль 2.2 
Забезпечення комфортного 
та безпечного життєвого 
середовища для людини 
незалежно від місця її 
проживання

Основні завдання:
 Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців
 Модернізація системи освіти
 Створення умов для формування здорового населення
 Соціокультурний розвиток
 Надання якісних послуг транспорту та зв’язку
 Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

Операційна ціль 2.3 
Розвиток міжрегіонального 
співробітництва

Основні завдання:
 Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та 

територіальними громадами

Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

Операційна ціль 3.1
 Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою

Операційна ціль 3.2
 Удосконалення системи стратегічного планування регіонального 

розвитку
Операційна ціль 3.3
 Підвищення якості державного управління регіональним розвитком

Операційна ціль 3.4
 Посилення міжгалузевої координації

Операційна ціль 3.5
 Інституційне забезпечення регіонального розвитку

Операційна ціль 2.1 
Запобігання зростанню 
диспропорцій, що 
гальмують розвиток регіонів

Основні завдання:
 Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання»
 Створення умов для продуктивної праці населення

Операційні цілі, 
спрямовані на 
ефективну реалізацію 
Державної стратегії 
регіонального розвитку

Сектор / розділ 
Стратегії 

Сектор 2.2

Усі сектори 
Усі сектори

Сектори 1.1, 1.2

Сектори 2.5, 3.1

Сектор 2.1

Сектор 1.1
Сектор 1.3

Розділ 4

Розділ 4

Усі сектори

Цілі та завдання Державної стратегії регіонального розвитку у Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року:



Результати аналізу сильних і слабких сторін Києва, а також можливостей та
загроз свідчать про наявність потенціалу розвитку міста.

SWOT-аналіз:

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
Додаток 4. SWOT-аналіз міста Києва 
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SWOT-
аналіз

СИЛЬНІ СТОРОНИ (STRENGHTS)

 Соціально-економічний, політичний та 
освітньо-науковий центр країни

 Місце найбільшої концентрації капіталу і 
ресурсів у країні

 Високий рівень кваліфікації спеціалістів 
(значна частка з вищою освітою)

 Висока концентрація науково-дослідного 
персоналу

 Відносно невисока вартість життя у 
порівнянні з іншими столицями Східної 
Європи

 Київ – одне з найзеленіших міст Європи

СЛАБКІ СТОРОНИ (WEAKNESSES)

 Недостатня прозорість органів влади 

 Високий рівень бюрократичних перешкод, 
які гальмують розвиток бізнесу 

 Зношена інженерна та транспортна 
інфраструктура

 Відсутність чіткого фокусу на розвитку 
пріоритетних галузей

 Неконтрольована та хаотична забудова, 
що призводить до втрати історичного 
обличчя міста

 Слабко диференційована база надходжень 
до міського бюджету

 Недостатня популярність активного та 
здорового способу життя

МОЖЛИВОСТІ (OPPORTUNITIES)

 Можливість збільшення надходжень          
до міського бюджету шляхом виводу 
економіки з тіні

 Значний потенціал розвитку ринку послуг

 Безпосередня близькість до ЄС та вільний 
візовий режим для країн ЄС з боку України

 Значний нереалізований туристичний 
потенціал, включаючи велику культурно-
історичну спадщину міста

 Наявність територій міста, які нині 
використовуються неефективно, зокрема 
занедбаних промислових і відомчих зон

 Впровадження антикорупційних та 
дерегуляційних реформ

 Проєвропейський та демократичний вектор 
розвитку

ЗАГРОЗИ (THREATS)

 Непередбачуваність економічної та 
політичної ситуації в країні

 Відсутність належного позиціонування та 
просування міста у світі

 Недотримання пріоритетів розвитку та 
розподілу відповідальності при реалізації 
Стратегії

 Недосконалість роботи державних 
регуляторних механізмів (непрозорі 
процедури надання ресурсів, відсутність 
інформації тощо)

 Погіршення стану здоров’я мешканців

 Неактуальність освітніх програм, 
відсутність кадрового забезпечення для 
зростаючих галузей

 Тенденція до зростання рівня злочинності
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Додаток 5. Список використаних скорочень

Термін Визначення Термін Визначення

АГЗП автомобільний газозаправний пункт млрд мільярд

АГЗС автомобільна газозаправна станція МОП Міжнародна організація праці

АП Адміністрація Президента МСБ малий та середній бізнес

АТО антитерористична операція НАН Національна академія наук

ВВП валовий внутрішній продукт НБУ Національний банк України

ВО всеукраїнське об'єднання НДІРоМ Науково-дослідний інститут соціально-економічного 
розвитку міста

ВРП валовий регіональний продукт НЗ навчальний заклад

ВРУ Верховна Рада України НКП неприбуткові комунальні підприємства

га гектар од. одиниця

Гкал гігакалорія ООН Організація Об'єднаних Націй

ГО громадська організація ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

грн гривні (п) прогноз

ГС громадська спілка ПАТ публічне акціонерне товариство

ГТ громадський транспорт ПДР правила дорожнього руху

ДНЗ дошкільні навчальні заклади ПДФО податок на доходи фізичних осіб

дол. долар ПЕСР програма економічного і соціального розвитку

ДПП державно-приватне партнерство ПІІ прямі іноземні інвестиції

ДСРР Державна стратегія регіонального розвитку на 
період до 2020 року ПММ постійне місце мешкання

ДТП дорожньо-транспортна пригода ПрАТ приватне акціонерне товариство

ДУ державна установа р. рік

ДЮСШ дитячо-юнацька спортивна школа РДА районна державна адміністрація

ЕСКО енергосервісний контракт реал. реальний 

ЄС Європейський Союз Стратегія оновлена Стратегія розвитку міста Києва до 2025 
року

ЄС-28 28 країн Європейського Союзу т тонна

з/п заробітна плата ТВП тверді побутові відходи

ЗНЗ загальноосвітній навчальний заклад тис. тисяча

ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю

ЗУ Закон України УкрДО українське державне об'єднання

ІЗА індекс забруднення атмосфери ЦНАП центр надання адміністративних послуг

ІКТ інформаційно-комунікаційні технології ЦОВВ центральні органи виконавчої влади

ІТ інформаційні технології ЦУНАМІ система централізованого управління нарядами 
поліції

кВ кіловольт ЮНВТО Всесвітня туристична організація

кВт кіловат ЮНЕСКО Організація Об‘єднаних Націй з питань освіти, науки 
і культури

кВт*год кіловат-година CAGR сукупний середньорічний темп зростання

КЗР колективні засоби розміщування CDC centres for disease control and prevention

КК комунальна корпорація COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission

км2 квадратний кілометр DRG diagnosis related groups

КМДА Київська міська державна адміністрація EIU Economist Intelligence Unit

КМР Київська міська рада GPS Global Positioning System

КМУ Кабінет Міністрів України IRI International Republican Institute

КО комунальна організація ISO International Organization for Standardization 

КОДА Київська обласна державна адміністрація OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development

КП комунальне підприємство Park + Ride перехоплююча автостоянка (паркінг)

м3 кубічний метр PR зв'язки з громадськістю

М-тест інструмент оцінки втрат малого бізнесу від 
запровадження нового регуляторного акта Smart City Концепція «Київ Смарт Сіті 2020»

МАФ мала архітектурна форма S&P рейтингове агентство «Standard & Poor's»

млн мільйон WB World Bank
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