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Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 - 

2020 роки базується на модернізації системи управління міським 

господарством, боротьбі з корупцією, прозорій містобудівній 

політиці, підвищенні якості послуг та рівня життя населення.

 

В зв’язку з вище викладеним, а також керуючись пунктами реалізації 
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

на КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд 

м. Києва» (надалі – КП Дирекція БШТС), покладені відповідальні 
функції по забезпеченню сталого розвитку транспортної 

інфраструктури столиці.
 

КП Дирекція БШТС - комунальне підприємство, засноване на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва і входить 

до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації).

 

Головна мета діяльності КП Дирекція БШТС – це організація 

замовлення нового будівництва, реконструкції та ремонту (в тому 

числі капітального) шляхово-транспортних споруд міста, нових 

дільниць та об’єктів метрополітену, інженерних мереж, інженерних 

магістральних трубопроводів (в тому числі каналізаційних 

колекторів, водопроводів, газопроводів, тепломереж) тощо.





ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

РЕГУЛЮЮТЬ:

 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV;

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997  № 280/97-ВР;

 

Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992  

№2780-XII;

 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

17.02.2011 № 3038-VІ;
 

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 

№ 687-XIV;

 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від  25.08.1998 

№1752.

 

 



Для покращення фінансово-господарської діяльності 
КП Дирекція БШТС  пропонується покрокове вдосконалення 

діяльності Дирекції.
 

ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ПЛАН РЕФОРМУВАННЯ КП ДИРЕКЦІЯ 

БШТС  БАЗУЄТЬСЯ НА:

 

Створенні ефективної моделі управління підприємством.

 

Зосередженні уваги на отриманні прибутку шляхом впровадження 

комерційної та інноваційної діяльності юридичним та фізичним особам 

на території України та поза її межами.

 

Забезпеченні внутрішнього контролю в підприємстві щодо 

раціонального використання  матеріальних витрат та замовленні 
побутових послуг.

 

За рахунок впровадження нових комерційних послуг, забезпечити 

ефективну систему стимулювання працівників.

 



СЕРЕДНЬОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА РЕФОРМУВАННЯ 

КП ДИРЕКЦІЯ БШТС  БАЗУЄТЬСЯ НА:

 

Проведенні заходів по включенню підприємства в інноваційні 
програми розвитку м. Києва коштом міста та іноземними 

інвестиційними програмами.

 

Підвищенні кваліфікації працівників шляхом відвідування 

відповідних семінарів, тренінгів та отримання ними 

кваліфікаційних сертифікатів виконання робіт та послуг, 

пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

 

 

Оперативному інформуванні громадськості щодо основних 

напрямків діяльності КП Дирекція БШТС та налагодженні 
системної співпраці зі ЗМІ.

 

З метою впровадження нових комерційних послуг, брати участь 

у тендерних закупівлях «Прозорро» по всій території України.

 



ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ 

МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НЕ 

ПОТРЕБУЮТЬ ЗНАЧНИХ 

ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ТА 

ВЕДУТЬ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ 

ДОХОДІВ І БІЛЬШ 

ПРИБУТКОВОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА


