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ЗМІСТ 

 

Суть і значення гендерного паспорта у міському плануванні та 

розробці стратегій 

3 

Унікальність гендерного паспорта м. Києва 4 

Методологічні особливості створення Гендерного паспорта м. Києва 5‒6 

Опис блоків кількісних даних:  

1. Населення 7–20 

2. Добробут, соціальне забезпечення/допомога 21‒30 

3. Сім’я, діти 31‒40 

4. Охорона здоров’я 41‒45 

5. Зайнятість, безробіття, праця 46‒65 

6. Освіта і кадри науки 66‒70 

7. Правопорушення 71‒76 

8. Управлінські кадри 77‒80 

Висновки і рекомендації 81‒90 

Додатки 91‒99 

Перелік скорочень 100‒101 
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СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАСПОРТА  

У МІСЬКОМУ ПЛАНУВАННІ ТА РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ 

 

Гендерний паспорт міста Києва – сучасний інструмент впровадження 

ґендерної політики, який надає інформацію про соціально-демографічну ситуацію 

у гендерному вимірі. 

Гендерний паспорт: 

- надає аналіз відмінностей між жінками та чоловіками у соціально-

економічному становищі, потребах, рівнях участі, доступу до ресурсів, 

повноваженнях щодо прийняття рішень на місцевому рівні; 

- проявляє існуючі гендерні розриви, демонструє динаміку міського 

контексту в різних суспільно-економічних, соціокультурних, політичних, 

побутових та інших сферах; 

- надає ґендерно дезагреговані дані за різними сферами діяльності,  

з урахуванням статі, віку, соціального статусу та інших гендерних характеристик. 

Розробники Гендерного паспорту взяли до уваги широковідомий Індекс 

гендерної рівності (Gender Inequality Index) – робота, гроші, знання, час, влада, 

здоров’я, який складається зі статистичної інформації, вторинного аналізу 

індикаторів, даних опитувань релевантної групи респондентів тощо. У країнах ЄС 

досліджують також дві супутні групи показників: насильство і нерівність. Вони 

мають статус супутніх і не включені в основний індекс, тому що зосереджені на 

конкретних явищах, які характерні лише окремим специфічним групам населення. 

Фактор насильства застосовується для фіксації насильства щодо жінок, а фактор 

нерівності розглядає гендерні розриви серед конкретних груп населення (інваліди, 

неповні сім’ї, ВПО, мігранти тощо).  

Приймаючи за основу такий підхід до створення Гендерного паспорта, 

розробники врахували вітчизняні особливості збору і аналізу статистичної 

інформації та інших джерел даних, а в подальшому рекомендували запровадити 

гендерні індикатори у міські реєстри.  

На завершальному етапі роботи розпорядженням голови КМДА був 

затверджений План дій з досягнення рівності та імплементації Європейської Хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті територіальної громади міста Києва на 2021‒2023 

роки, що зобов’язує виконавчі органи забезпечити «урахування інтересів і потреб 

соціально-демографічних груп на основі статистичних даних, розподілених за 

статтю», а базовим документом для цього визначає Гендерний паспорт міста Києва. 

Аналіз та статистика Гендерного паспорту ‒ є допоміжною інформацією для 

планування міських політик, підготовки бюджетних запитів, розроблення міських 

бюджетних та цільових програм, проведення моніторингу та оцінки діяльності з 

реалізації політики гендерної рівності. Гендерний паспорт відкриває можливості 

підвищити якість послуг з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків, 

забезпечити раціональне використання коштів платників податків у місті Києві. 



4 

 

УНІКАЛЬНІСТЬ ГЕНДЕРНОГО ПАСПОРТА м. КИЄВА 

 

Особливий статус та унікальність Києва, населення (3,7 млн), ускладнювали 

завдання розробки Гендерного паспорту на основі апробованих методик.  

Дослідницька команда на першому етапі сконцентрувала увагу на зборі 

максимально можливої і досяжної кількісної інформації про населення (резидентів 

та нерезидентів, отримувачів найрізноманітніших послуг, студентів, пенсіонерів, 

працюючих тощо) і аспекти його соціально-економічної діяльності. У Києві, як 

найбільшому місті країни – фактично міській агломерації – проявляється вся 

складність управління, проектування і планування. Різні виміри міста не завжди 

можуть виступати компонентами єдиної системи через свою різномасштабність і 

незіставність. Адже м. Київ є адміністративною одиницею, самоврядною 

соціально-територіальною спільністю, соціально-культурним організмом, 

економічною системою (суб’єктом господарської діяльності), будівельно-

архітектурно-ландшафтним комплексом, екологічним організмом, 

інфраструктурним комплексом, туристичним продуктом, місцем для життя, освіти, 

бізнесу, інвестування, «місцем зосередження всіляких зручностей і вигод», 

вузловим центром національної мережі міст. 

Незважаючи на те, що діяльність міської адміністрації та її підрозділів в 

частині реалізації міських політик і програм орієнтована на залучення всіх верств 

суспільства до соціально-економічних процесів та забезпечення належних умов 

життя для всіх мешканців, зміст більшості завдань та заходів розраховані на 

«середньостатистичну» людину. Тому корекція існуючих планів та створення 

нових мають обов’язково враховувати гендерний аспект. 

Крім того, статус столиці вирізняє м. Київ з-поміж інших великих міст 

України. З одного боку, розташування усіх найвищих органів влади країни і 

виконання адміністративно-управлінських функцій концентрують значну частину 

специфічного людського капіталу, який формує унікальний ринок праці. З іншого 

– виключний фінансово-економічний статус і можливості найбільш ємного і 

багатогалузевого ринку праці приваблюють до Києва сотні тисяч чоловіків і жінок 

з прилеглих і дальших територій, що значно змінює і перерозподіляє місцеві 

ресурси, збільшує навантаження на міську інфраструктуру, загострює соціальну 

проблематику. Розбіжності у кількості населення зареєстрованого і наявного (з 

урахуванням маятникових та інших міграцій (у т.ч. нелегальних), внутрішнього 

переміщення через військову агресію на Сході тощо) сягають великих значень, 

вони важко обліковуються і неминуче впливають на якість міського життя. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ  

ГЕНДЕРНОГО ПАСПОРТА м. КИЄВА 
 

Створення гендерного паспорту – ємний ресурсний багатокомпонентний 

проект. На першому етапі збиралася статистика за ключовими блоками. Особливий 

акцент ‒ збирання гендерно-сегрегованої статистики для гендерного аналізу.  

При формуванні системи показників, за якими збиралася первинна 

інформація для гендерного аналізу, взято за основу методичні розробки Офісу віце-

прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 2018 р., 

розроблені для оцінки поточного стану забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на виконання статей 12 та 13 Закону України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» для складання гендерних профілів 

областей України.  

Крім того, розробники враховували індикатори до окремих статей 

Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, розроблені 

у 2009 р. Радою європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR) для надання 

підтримки місцевим і регіональним органам влади в моніторингу виконання їхніх 

планів дій для досягнення рівності: з-поміж  

30 статей Хартії було опрацьовано 14 тих, які містили конкретні, вимірювані, 

досяжні індикатори. 

Таким чином було сформовано запити щодо отримання статистичної 

інформації за 73 показниками, згрупованими у сім блоків:  

 населення; 

 добробут, соціальне забезпечення/допомога; 

 сім’я, діти; 

 охорона здоров’я; 

 зайнятість, безробіття, праця; 

 освіта і кадри науки; 

 правопорушення; 

 управлінські кадри. 

 

Збором і перевіркою даних займалися експерти зі статистичних і 

адміністративних даних проекту «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах»1. А 

                                                 
1Проект «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах» засновано у липні 2016 р. (https://rating.zone/). Засновники та 

ідеологи проекту – Павло Полікарчук та Марія Данюк. Командою проекту накопичено великий досвід збору 

та аналізу економічних, демографічних та інших даних, отриманих за запитами з адміністративних або 

відкритих джерел Цей досвід став у нагоді при участі команди у робочій групі по оцінці чисельності наявного 

населення України, проведеною за підтримки Кабінету Міністрів України наприкінці 2019 року. У результаті 

спільної з Державною службою статистики України роботи з аудиту інформаційних потоків, скорочено 

частину неактуальних статистичних спостережень та розпочато процес переходу зі збирання статистичних 

форм звітності на використання адміністративних даних. З початку карантину командою було ініційовано 

створення інструменту для моніторингу за соціально-економічними показниками на період дії карантину та 

протягом часу, потрібного для відновлення роботи економіки.  (https://q.rating.zone/). З липня 2020 р. команда 

працює над збором даних для кількох соціально-демографічних досліджень для міжнародних організацій. 

https://rating.zone/
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описом і тлумаченням отриманої інформації – експертка ГО «Бюро соціальних і 

політичних розробок»2. 

На другому етапі зібрана і проаналізована інформація пройшла експертизу 

науковців з Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН 

України. За результатами експертизи були додатково сформульовані уточнюючі 

запити на отримання статистичної та відомчої інформації. Після отримання 

відповідей за запитами весь масив оновлених даних було відформатовано і звірено, 

окрім інформації за базовий 2019 рік, зроблені порівняння даних в межах 5-річного 

інтервалу (2015‒2020 роки) для побудови динамічних рядів.  

Унікальність способу збору первинної інформації полягала в застосуванні (в 

разі необхідності і можливості) кількох джерел інформації, перепровірки і оцінки 

достовірності. Однак не всі заплановані показники вдалося зібрати в тому вигляді, 

в якому передбачалося – на запити щодо конкретно сформульованих показників 

часто приходили відповіді, які містили неповну інформацію, або інформацію дещо 

іншого змісту. Обмеженнями і бар’єрами збору якісної достовірної докладної 

інформації були:  

- усталений набір індикаторів статистичного обліку та форм секторальної 

адміністративної звітності; 

- неуніфікованість однієї і тієї ж інформації, збирачами і розпорядниками якої 

є кілька джерел (установ/департаментів/управлінь тощо); 

- відсутність електронних реєстрів інформації (досі часто інформація 

продовжує збиратися і зберігатися на паперових носіях, що не дає змогу 

оперативно відстежувати динаміку показників і вносити корективи); 

- традиційність збору інформації загалом без урахування гендерної складової 

або розбивки за віковими групами/районами міста тощо. 

Відповідно ці обмеження і бар’єри не дали змоги зробити повноцінний 

гендерний аналіз і в повній мірі описати існуючі гендерні розриви.  

На третьому етапі роботи над гендерним паспортом на основі аналізу даних 

було підготовлено висновки та рекомендацій для врахування при розробці міських 

цільових програм та інших стратегічних документів, а також роботи над 

удосконаленням системи моніторингу гендерної рівності. 

 

 

  

                                                 
2ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» була заснована у червні 2013 р. шляхом об’єднання експертів 

з різних галузей для створення майданчика по виробленню спільного бачення щодо реформ у соціальній сфері. 

Експерти Бюро беруть участь у виробленні науково-обґрунтованих стратегій та розрахунків результатів 

реформування різних проектів і програм / громадському обговоренні основних проблем соціальної сфери / 

проведенні досліджень щодо ситуації в сфері соціального захисту, соціального діалогу тощо. 
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1. НАСЕЛЕННЯ 
 

Була зібрана інформація у розділі «Населення» (загалом 23 показники), а також 

спорідненому з ним розділі «Добробут, соціальне забезпечення/допомога» (загалом  

16 показників). При подальшому аналізі отриманих даних стало очевидним виокремлення 

підрозділу «Сім’я, діти» з акумулюванням в ньому деяких показників з обох попередніх 

розділів. 

В розділі «Населення» в кінцевому рахунку було проаналізовано 13 показників. 

Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 січня 2020 року у м. Києві за 

даними Держстату України становила 2,93 млн осіб, у т.ч. чоловіки – 1,35 млн осіб (46%), 

жінки – 1,57 млн осіб (54%) (див табл. 1.1). 
 

Таблиця 1.1. Чисельність постійного3 населення (за оцінкою)4 на 1 січня 2020 року 

(Дані: Державна служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 

райони 
Усього, осіб 

за статтю 

 чоловіки жінки 

Україна* 41 732 779 19 343 440 22 389 339 

м. Київ 2926053 1351962 1574091 

Голосіївський 252726 117870 134856 

Дарницький 340586 156291 184294 

Деснянський 366862 167238 199624 

Дніпровський 357061 158938 198123 

Оболонський 316553 143122 173431 

Печерський 158363 76432 81931 

Подільський 204553 94702 109851 

Святошинський 336848 154784 182064 

Солом´янський 381047 191711 189336 

Шевченківський 211454 90874 120581 
 

*Примітка щодо даних по Україні: без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

Розподіл постійного населення за основними віковими групами представлено у 

таблиці 1.1.а. Частка осіб у найбільш чисельній віковій групі населення (25‒54 роки) 

становить 45,7%, у молодшій і старшій вікових групах – 26,6% та 27,7% відповідно. 

Співвідношення чоловіків (яких народжується більше) і жінок вирівнюється у віковій 

групі 27‒28 років, а потім частка чоловіків скорочується і в найстарших вікових групах 

становить лише 1/3.  

                                                 
3Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи 

тимчасово відсутніх (осіб, які постійно проживають у цьому населеному пункті, але на момент перепису 

населення перебувають за його межами (за умови, якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців). 
4Розрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене визначення чисельності населення на території̈ 

країни або її частини без проведення перепису населення. Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення 

на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення (Всеукраїнський перепис 2001 р.) з урахуванням 

природного і міграційного рухів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-

територіальних змін. 
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Таблиця 1.1.а. Чисельність постійного населення за статево-віковою структурою та окремими 

віковими групами на 1 січня 2020 по м. Києву (Дані: Державна служба статистики України) 
 

Вік (років) Обид. ст. Чоловіки Жінки  Вік (років) Обид. ст. Чоловіки Жінки 

Усього 2 926 053 1 351 962 1 574 091  40 50 519 23 652 26 867 

до 1 року  29 918 15 673 14 245  41 50 052 23 405 26 647 

1 31 561 16 241 15 320  42 47 761 22 146 25 615 

2 34 201 17 812 16 389  43 49 230 23 412 25 818 

3 36 245 18 709 17 536  44 47 625 22 499 25 126 

4 35 504 18 473 17 031  45 45 465 21 312 24 153 

5 35 107 18 163 16 944  46 42 843 20 305 22 538 

6 33 554 17 292 16 262  47 43 629 20 542 23 087 

7 34 446 17 759 16 687  48 41 773 19 904 21 869 

8 32 717 16 880 15 837  49 39 730 18 773 20 957 

9 32 689 16 754 15 935  50 35 252 16 680 18 572 

10 33 351 16 998 16 353  51 34 282 15 987 18 295 

11 32 685 16 692 15 993  52 33 015 15 597 17 418 

12 29 170 14 973 14 197  53 33 209 15 208 18 001 

13 29 002 14 772 14 230  54 32 141 14 853 17 288 

14 27 129 14 011 13 118  55 33 884 14 988 18 896 

15 27 273 14 059 13 214  56 35 992 15 674 20 318 

16 25 053 12 929 12 124  57 37 284 15 615 21 669 

17 29 862 15 186 14 676  58 38 099 15 919 22 180 

18 30 158 15 194 14 964  59 38 417 16 182 22 235 

19 27 215 13 679 13 536  60 37 780 15 471 22 309 

20 26 195 13 693 12 502  61 37 734 15 338 22 396 

21 28 305 14 752 13 553  62 35 918 14 483 21 435 

22 29 371 15 299 14 072  63 36 371 14 477 21 894 

23 31 753 16 558 15 195  64 34 385 13 468 20 917 

24 33 477 17 349 16 128  65 35 497 13 896 21 601 

25 34 904 17 806 17 098  66 31 552 11 993 19 559 

26 34 513 17 570 16 943  67 33 744 12 818 20 926 

27 35 998 18 217 17 781  68 32 464 12 221 20 243 

28 38 591 19 035 19 556  69 31 268 12 032 19 236 

29 40 093 19 470 20 623  70 30 915 11 730 19 185 

30 44 262 21 376 22 886  71 27 060 10 049 17 011 

31 48 349 23 023 25 326  72 24 355 8 973 15 382 

32 45 137 21 230 23 907  73 22 532 8 284 14 248 

33 52 526 25 072 27 454  74 14 183 5 203 8 980 

34 52 749 24 696 28 053  75 13 471 4 734 8 737 

35 57 877 27 040 30 837  76 10 949 3 894 7 055 

36 61 896 29 952 31 944  77 12 489 4 453 8 036 

37 56 456 27 891 28 565  78 16 995 5 961 11 034 

38 54 182 25 757 28 425  79 15 510 5 444 10 066 

39 55 509 26 344 29 165  80 років і ст./ 91 696 30 008 61 688 

 

 

 

 

  

групи Обидві статі Чоловіки Жінки 

0-14 487 279 251 202 236 077 

15-24 288 662 148 698 139 964 

25-54 1 339 568 638 754 700 814 

55-64 365 864 151 615 214 249 

65 і старше 444 680 161 693 282 987 



9 

 

 

Динаміка постійного чоловічого і жіночого населення впродовж 2016‒2020 рр. 

представлена у таблицях 1.2 та 1.3. 

 

Таблиця 1.2. Чисельність постійного чоловічого населення за районами (Дані: Державна 

служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

м. Київ 1324,0 1334,4 1338,2 1345,3 1352,0 

Голосіївський 114,5 116,5 116,7 117,4 117,9 

Дарницький 150,6 152,4 153,9 155,2 156,3 

Деснянський 167,1 167,7 167,5 167,3 167,2 

Дніпровський 157,2 157,5 157,9 158,4 158,9 

Оболонський 143,8 144,3 143,9 143,6 143,1 

Печерський 70,2 72,0 73,8 75,3 76,4 

Подільський 90,0 91,0 91,9 93,5 94,7 

Святошинський 153,9 154,2 154,4 154,7 154,8 

Солом´янський 181,2 184,2 184,9 187,8 191,8 

Шевченківський 95,5 94,6 93,3 92,1 90,9 
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Таблиця 1.3. Чисельність постійного жіночого населення за районами (Дані: Державна 

служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

м. Київ 1541,3 1550,1 1555,1 1564,2 1574,1 

Голосіївський 131,0 132,3 133,1 133,8 134,8 

Дарницький 175,2 177,2 179,5 182,0 184,3 

Деснянський 198,4 198,6 198,9 199,4 199,6 

Дніпровський 195,7 196,0 196,5 197,5 198,2 

Оболонський 173,7 174,2 173,9 173,5 173,5 

Печерський 77,1 78,4 79,8 81,1 82,0 

Подільський 104,7 105,6 106,2 108,2 109,9 

Святошинський 182,9 181,1 181,3 181,6 182,0 

Солом´янський 181,5 183,9 183,9 186,0 189,2 

Шевченківський 123,1 122,8 121,9 121,1 120,6 

 

Інформація про чисельність наявного населення була отримана з трьох різних 

джерел і розбіжності в цифрах значні. Так, за даними Держстату, на 1 грудня 2019 р. 

наявного населення у м. Києві було 2,97 млн осіб, однак цей показник не дезагрегований 

за статтю (див. табл. 1.4).  

 

Таблиця 1.4. Чисельність наявного5 населення (за оцінкою) на 1 січня 2020 року 

(Дані: Державна служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 
 

райони Усього, осіб 
за статтю 

чоловіки жінки 

Україна 41902416 

даних не має 

м. Київ 2967360 

Голосіївський 254824 

Дарницький 347085 

Деснянський 369752 

Дніпровський 358790 

Оболонський 319427 

Печерський 163086 

Подільський 207963 

Святошинський 342768 

Солом´янський 383093 

Шевченківський 220572 

  

                                                 
5Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи 

тимчасово проживаючих (осіб, які на момент перепису населення перебувають на території певного 
населеного пункту, але постійно проживають в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному 

місці проживання не більше ніж 12 місяців). 
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За оцінкою, проведеною робочою групою при Кабінеті Міністрів України, 

чисельність наявного населення становила3,70 млн. осіб і кожен десятий житель України 

мешкав у столиці, у т.ч. 46% чоловіків і 54% жінок (див. табл. 1.4.а). 

 

Таблиця 1.4.а. Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 грудня 2019 року 

(Дані: Оцінка чисельності, проведена КМУ (за трьома методами підрахунку*) 

 

 Усього, осіб 
у т.ч.  Частка в загальній чисельності (%) 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Україна 37289395 17 279 984 20 009 411 46 54 

м. Київ 3 703 125 1 711 488 1 991 637 46 54 
 

*чисельність наявного населення була обрахована як середнє значення трьох методів: 

 Комбінованого 1 (дані мобільних операторів (отримано кількість номерів телефонів, якими 

користувалися клієнти протягом лютого-березня 2019 року) + дані статистичного обстеження 

домогосподарств (отримали дані по кількості карток на одного користувача мобільного зв’язку, а 

також відсоток користувачів мобільного зв’язку серед населення для кожної вікової групи та регіонів 

+ дані реєстрів (люди віком 60 +, що одержують пенсію, а також діти до 14 років).  

 Комбінованого 2 (дані статево-вікової структури населення + дані реєстрів (вираховувалися частки 

населення за статево-віковою структурою за даними Держстату та визначалася чисельність осіб віком 

60+ з урахуванням пенсіонерів із ОРДЛО, які приїжджають по пенсії. Після чого дані щодо 

чисельності осіб віком 60+ екстраполювалися на дані статево-вікової структури). 

 Реєстрового (дані Державного реєстру фізичних осіб (визначалася загальна кількість зареєстрованих 

громадян у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків з урахуванням тих, хто відмовився 

від номера (РНОКПП) і тих, хто помер, + визначення активності (по кожному РНОКПП відбувалася 

перевірка щодо отримання громадянином будь-яких доходів, пенсій, звернень до інших державних 

установ для оформлення громадянином субсидій та/або закордонного паспорта + дані демографічних 

показників і міграції (до цієї кількості осіб додано дані щодо чисельності дітей, які вижили та 

міграційне сальдо разом із кількістю іноземних громадян, які перебувають на території України). 

 

Інформація від Центральної виборчої комісії щодо кількості виборців станом на 

31.12.2019 р. дає можливість оцінити фактично проживаюче населення і демонструє 

цифру в 2,19 млн осіб (але це без урахування осіб молодше 18 років, які не мають права 

голосу). 

Середній вік населення у м. Києві для обох статей становить 40 років, медіанний – 

39,5 років. Тривалість життя жінок більша, ніж у чоловіків, тому і середній, і медіанний 

вік у них більший, ніж у чоловіків (див. табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5. Середній6 та медіанний7 вік населення за статтю на 1 січня 2020 по  

м. Києву на 1 січня 2020 (Дані: Державна служба статистики України) 
 

 

Середній вік Медіанний вік 

обидві статі чоловіки жінки обидві статі чоловіки жінки 

Україна 41,8 39,0 44,3 41,4 38,3 44,5 

Київ  40,0 37,7 42,0 39,5 37,4 41,6 

                                                 
6Середній вік населення – середня арифметична зважена через ділення загального числа людино-років (сума 

добутків значень віку, збільшеного на 0,5, на кількість населення у цьому віці) на загальну кількість постійного 

населення. 
7Медіанний вік населення – вік, який поділяє чисельність населення на дві рівні за обсягом частини: одна 

молодше медіанного віку, друга – старше його. 
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Упродовж останніх 18 років середній вік населення жителів м. Києва обох статей 

поступово зростав – динаміка зростання представлена у таблиці 1.6. 
 

Таблиця 1.6. Середній вік населення за статтю по м. Києву (Дані: Державна служба 

статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 

 

Середній вік 

чоловіки жінки 

2002 35,5 39,2 

2004 35,9 39,7 

2006 36,2 40,0 

2008 36,4 40,3 

2010 36,6 40,6 

2012 36,9 40,9 

2014 37,1 41,2 

2016 37,3 41,4 

2018 37,5 41,7 

2020 37,7 42,0 

 

Кількість новонароджених у 2019 р. обох статей становила 32503 осіб (у т.ч. 

хлопчиків – 16 963 осіб, дівчаток – 15 540 осіб). Хлопчиків народжується на 10% більше 

за дівчаток. У 27 років співвідношення хлопців-дівчат вирівнюється, а далі частка 

чоловіків скорочується на 2‒3% з кожним роком. Слід відрізняти показник кількості 

народжених і кількості живонароджених, адже саме останній потім враховується у 

розрахунку природного руху населення (див. табл. 1.7). 

 

Таблиця 1.7. Кількість новонароджених за статтю та за районами м. Києва у 2019 році 

(Дані: Державна служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 

 

Кількість народжених, осіб У тому числі 

обидві 

статі 
хлопч. дівч. 

живонароджені мертвонароджені 

обидві 

статі 
хлопч. дівч. 

обидві 

статі 

чол. 

стать 

жін. 

стать 

Україна 310 605 160 740 149 865 308 817 159 792 149 025 1 788 948 840 

м. Київ  32 634 17 024 15 610 32 503 16 963 15 540 131 61 70 

 Кількість живонароджених, осіб 
Крім того, число мертвонароджених 

(одиниць) 

обидві статі хлопчики дівчатка обидві статі чоловіча стать жіноча стать 

м. Київ 32 503 16 963 15 540 131 61 70 

Голосіївський 2182 1103 1079 1 0 1 

Дарницький 4101 2089 2012 15 9 6 

Деснянський 2807 1471 1336 9 6 3 

Дніпровський 3621 1884 1737 10 4 6 

Оболонський 2978 1548 1430 13 2 11 

Печерський 3426 1813 1613 13 8 5 

Подільський 2440 1301 1139 8 4 4 

Святошинський 3877 2046 1831 15 8 7 

Солом´янський 4496 2348 2148 14 7 7 

Шевченківський 2575 1360 1215 33 13 20 
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Кількість живонароджень упродовж 2015‒2019 рр. має тенденцію до скорочення. 

Так, якщо у м. Києві у 2015 р. було зареєстровано 35558 осіб живонароджених обох 

статей, а наступного 2016 р. навіть 36569, то вже у 2019 р. цей показник скоротився до 

32503 осіб. 

Суттєве скорочення кількості живонароджень з одночасним поступовим 

зростанням смертності призводить до природного скорочення населення столиці. За 

даними Держстату, у м. Києві в цілому, як і в Україні у 2019 р. спостерігалося природне 

скорочення населення. Хоча в шести районах міста був зафіксований природний приріст, 

однак в решті чотирьох природне скорочення виявилося чисельнішим (див табл. 1.8). 

Ситуація у Шевченківському районі найбільш негативна – при співставній кількості 

живонароджень смертність (у т.ч. дітей у віці до 1 року) у цьому районі сягає значних 

величин. 2019 рік став першим роком, коли у динаміці природного руху населення було 

зафіксоване природне скорочення населення (див. табл. 1.9). 

 
Таблиця 1.8. Природний рух населення8 за районами у 2019 році (Дані: Державна 

служба статистики України) 

 

 Кількість 

живонароджень 

Кількість 

смертей 

Природний 

приріст, 

скорочення (–) 

Кількість 

смертей дітей у 

віці до 1 року 

Україна 308 817 581 114 –272297 2189 

м. Київ 32503 33137 –634 182 

Голосіївський 2182 2042 140 5 

Дарницький 4101 3121 980 16 

Деснянський 2807 3514 –707 12 

Дніпровський 3621 4880 –1259 10 

Оболонський 2978 3086 –108 9 

Печерський 3426 1273 2153 34 

Подільський 2440 2029 411 4 

Святошинський 3877 3581 296 9 

Солом´янський 4496 3106 1390 18 

Шевченківський 2575 6505 –3930 65 

 
Таблиця 1.9. Динаміка природного руху населення за районами у 2015‒2019 рр.  

(Дані: Державна служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

м. Київ 5133 5903 4551 2355 –634 

Голосіївський 371 516 576 305 140 

Дарницький 1374 2262 1830 1418 980 

Деснянський 660 398 –2 –190 –707 

Дніпровський 189 44 –155 –570 –1259 

Оболонський 256 111 –148 23 –108 

Печерський 1442 1867 2091 2076 2153 

Подільський 795 1078 1052 756 411 

Святошинський 614 785 622 587 296 

Солом´янський 1076 1052 1401 1470 1390 

Шевченківський –1644 –2210 –2716 –3520 –3930 

                                                 
8Природний рух населення – демографічний процес, що змінює чисельність і склад населення внаслідок 

народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності. 
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Кількість розлучень у 2019 році в цілому по місту була вдвічі менша, ніж кількість 

укладених шлюбів – 11144 та 27998 відповідно. 

У структурі смертності загалом у місті переважають чоловіки, однак у 

Дніпровському, Печерському, Святошинському і Солом’янському районах частка 

жіночої смертності більша (див. табл. 1.10).  

 
Таблиця 1.10. Кількість померлих у м. Києві за статтю за районами у 2019 р. 

(Дані: Державна служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 

 кількість померлих, осіб 
У т.ч. частка, % 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Україна 581 114 287 513 293 601 49 51 

м. Київ 33137 16 919 16 218 51 49 

Голосіївський 2042 1081 961 53 47 

Дарницький 3121 1627 1495 52 48 

Деснянський 3514 1794 1720 51 49 

Дніпровський 4880 2330 2550 48 52 

Оболонський 3086 1584 1502 51 49 

Печерський 1273 592 681 47 53 

Подільський 2029 1005 1024 50 50 

Святошинський 3581 1764 1817 49 51 

Солом´янський 3106 1537 1569 49 51 

Шевченківський 6505 3605 2899 55 45 

 

Динаміка смертності чоловіків і жінок упродовж 2015‒2019 рр. представлена в 

таблицях 1.10.а та 1.10.б. 
 

Таблиця 1.10.а. Динаміка смертності чоловіків у м. Києві за районами 

(Дані: Державна служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

м. Київ 15315 15662 15711 16376 16919 

Голосіївський 1001 1019 1030 1020 1081 

Дарницький 1989 1568 1509 1536 1627 

Деснянський 1779 1805 1824 1786 1794 

Дніпровський 1955 2005 1978 2032 2330 

Оболонський 1520 1600 1526 1685 1584 

Печерський 578 598 606 666 592 

Подільський 965 944 955 1014 1005 

Святошинський 1696 1689 1694 1762 1764 

Солом´янський 1461 1491 1449 1448 1537 

Шевченківський 2371 2939 3140 3427 3605 

 

 

  



15 

 

 

Таблиця 1.10.б. Динаміка смертності жінок у м. Києві за районами 

(Дані: Державна служба статистики України, ГУ статистики у м. Києві) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

м. Київ 15110 15004 15097 15855 16218 

Голосіївський 1091 1012 1073 1092 961 

Дарницький 1649 1355 1333 1425 1495 

Деснянський 1656 1635 1662 1710 1720 

Дніпровський 2123 2149 2096 2277 2550 

Оболонський 1425 1399 1517 1570 1502 

Печерський 727 721 704 712 681 

Подільський 983 882 953 977 1024 

Святошинський 1638 1680 1610 1689 1817 

Солом´янський 1564 1644 1548 1617 1569 

Шевченківський 2254 2527 2601 2786 2899 

 

У розрізі вікових груп смертність серед чоловіків і жінок співставна лише у віці  

0‒14 років, надалі у вікових групах 15‒24, 25‒54, 55‒64 років смертність серед чоловіків 

вдвічі більша (див. табл. 1.11). 

 
Таблиця 1.11. Кількість померлих у м. Києві за статтю та віковими групами у 2019 р. 

(Дані: Державна служба статистики України) 

 

  Обидві статі Чоловіки Жінки 

Всього, м. Київ 33137 16919 16218 

в тому числі:       

0‒14 260 152 108 

15‒24 188 131 57 

25‒54 5170 3783 1387 

55‒64 4580 3056 1524 

65 і старші 22939 9797 13142 

 

В структурі смертності за окремими причинами смерті близько 2/3 становлять 

хвороби системи кровообігу (див. табл. 1.11.а). 

 

Таблиця 1.11.а. Кількість померлих за окремими причинами смерті9 у 2019 р. 

(Дані: Державна служба статистики України) 

 

хвороби системи кровообігу  (І00–І99) 21259 

новоутворення (С00–D48) 5769 

зовнішні причини смерті  (V01–Y98) 1451 

хвороби органів травлення (K00–K93) 1491 

хвороби органів дихання  (J00–J99) 847 

деякі інфекційні та паразитарні хвороби  (A00–B99) 484 

 

  

                                                 
9Починаючи з 2005 року, розробка причин смерті проводиться відповідно до Міжнародної статистичної 

класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду. 
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Міграціний рух населення у м. Києві додатний, тобто спостерігається міграційний 

приріст – у 2019 р. він становив 17,2 тис. осіб за даними Держстату. На Київ припадає 

79,8% усього міграційного приросту країни, а в самому місті понад 33% приросту 

забезпечує Солом’янський район (див. табл. 1.12). Чверть усіх офіційних мігрантів в місті 

– міждержавні, а 48,7% усіх міждержавних мігрантів м. Києва зареєстровано в 

Шевченківському і Солом’янському районах міста. 

 

Таблиця 1.12. Міграційний рух населення у 2019 році (Дані: ГУ Державної служби 

статистики у м. Києві, Державна служба статистики України), осіб 

 

 

Усі потоки  У т. ч. міждержавна міграція 

кількість 

прибулих 

кількість 

вибулих 

міграційний 

приріст, 

скорочення (-) 

кількість 

прибулих 

кількість 

вибулих 

міграційний 

приріст, 

скорочення (-) 

Голосіївський 7968 6567 1401 1254 798 456 

Дарницький 6406 3980 2426 763 467 296 

Деснянський 4624 3806 818 627 329 298 

Дніпровський 5688 3262 2426 1129 397 732 

Оболонський 2923 3370 -447 417 289 128 

Печерський 3339 3485 -146 562 298 264 

Подільський 5799 3327 2472 1091 1030 61 

Святошинський 3806 3559 247 227 234 -7 

Солом’янський 13299 7505 5794 2237 1258 979 

Шевченківський 6488 4304 2184 1921 781 1140 

м. Київ  60340 43165 17175 10228 5881 4347 

 

Найбільший міграційний приріст за всіма потоками мігрантів обох статей 

спостерігається у віковій групі 15‒19 років, найбільше міграційне скорочення – у вікових 

групах 20‒24 та 0‒4 років (див. табл. 1.12.а). Щодо вікової структури міждержавних 

мігрантів, то загалом найбільший приріст мігрантів обох статей спостерігається у віковій 

групі 15‒19 років. Серед жінок-міждержавних мігранток найбільше прибуває осіб віком 

15‒19 та 20‒24 роки. Серед чоловіків – віком 20‒24 та 25‒29 років. З цих вікових груп 

також вибуває найбільша кількість чоловіків і жінок (див. табл. 1.12.б). 

Затвердженими формами статистичної звітності Центрального міжрегіонального 

управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області не передбачено 

ведення обліку осіб, визнаних біженцями у 2019 р за статево-віковими групами у розрізі 

районів м. Києва. Загалом по м. Києву визнано біженцями у 2019 році 14 осіб: 10 осіб у 

групі 25‒54 років, 3 осіб у групі 15‒24 роки і 1 особу у групі 55‒64 роки. З 14 осіб, 

визнаних біженцями, 9 осіб – чоловіки, решта 4 особи – жінки. 
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Таблиця 1.12.а. Кількість мігрантів за віком та статтю за всіма потоками у 2019 році 

(Дані: ГУ Державної служби статистики у м. Києві, Державна служба статистики України), осіб 
 

Вік 

Кількість прибулих Кількість вибулих Мігр. приріст, скорочення (-) 

обид. статі чоловіки жінки обид. статі чоловіки жінки обид. статі чоловіки жінки 

0‒4 2631 1371 1260 5410 2708 2702 -2779 -1337 -1442 

5‒9 2367 1195 1172 1618 819 799 749 376 373 

10‒14 1778 854 924 1245 610 635 533 244 289 

15‒19 14887 7727 7160 2650 1280 1370 12237 6447 5790 

20‒24 6140 3128 3012 12519 5752 6767 -6379 -2624 -3755 

25‒29 6878 2588 4290 4077 2215 1862 2801 373 2428 

30‒34 7488 2625 4863 3227 1486 1741 4261 1139 3122 

35‒39 5434 2174 3260 2823 1264 1559 2611 910 1701 

40‒44 3568 1717 1851 2150 1098 1052 1418 619 799 

45‒49 2291 1162 1129 1682 876 806 609 286 323 

50‒54 1598 779 819 1235 661 574 363 118 245 

55‒59 1625 650 975 1203 572 631 422 78 344 

60‒64 1435 641 794 1197 595 602 238 46 192 

65‒69 1012 422 590 922 436 486 90 -14 104 

70‒74 710 229 481 597 240 357 113 -11 124 

75‒79 385 130 255 340 106 234 45 24 21 

80‒84 102 28 74 214 67 147 -112 -39 -73 

85 і ст. 11 4 7 56 16 40 -45 -12 -33 

м. Київ 60340 27424 32916 43165 20801 22364 17175 6623 10552 
 

Таблиця 1.12.б. Кількість міждержавних мігрантів за віком та статтю у 2019 році 

(Дані: ГУ Державної служби статистики у м. Києві, Державна служба статистики України), осіб 
 

Вік 
Кількість прибулих Кількість вибулих Мігр. приріст, скорочення (-) 

обид. статі чоловіки жінки обид. статі чоловіки жінки обид. статі чоловіки жінки 

0‒4 169 90 79 50 27 23 119 63 56 

5‒9 93 46 47 101 45 56 -8 1 -9 

10‒14 75 41 34 82 39 43 -7 2 -9 

15‒19 1735 1086 649 276 181 95 1459 905 554 

20‒24 2162 1466 696 1214 855 359 948 611 337 

25‒29 1661 1205 456 1145 767 378 516 438 78 

30‒34 1324 932 392 841 549 292 483 383 100 

35‒39 900 680 220 625 393 232 275 287 -12 

40‒44 651 502 149 456 299 157 195 203 -8 

45‒49 537 417 120 361 244 117 176 173 3 

50‒54 324 249 75 234 161 73 90 88 2 

55‒59 249 176 73 176 124 52 73 52 21 

60‒64 151 115 36 124 82 42 27 33 -6 

65‒69 91 55 36 76 43 33 15 12 3 

70‒74 62 23 39 74 34 40 -12 -11 -1 

75‒79 36 16 20 38 15 23 -2 1 -3 

80‒84 7 1 6 8 1 7 -1 - -1 

85 і ст. 1 1 - - - - 1 1 - 

м. Київ 10228 7101 3127 5881 3859 2022 4347 3242 1105 
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У м. Києві у 2019 р. проживали 21,7% усіх учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, з них –30,1% I категорії, 55,8% II категорії і 14,1% III категорії 

(див. табл. 1.13). Найбільше учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

мешкають в Деснянському і Дарницькому районах.  

Дані Департаменту соціальної політики КМДА, отримані з реєстру Міністерства 

соціальної політики України, дещо відрізняються від інформації, наданої районними  

в м. Києві державними адміністраціями, хоча у загальних пропорціях співставні. Ведення 

звітності за цією категорією громадян у розрізі статі не передбачено. Особові справи 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС знаходяться на зберіганні в Управліннях 

праці та соціального захисту населення РДА і не у всіх районах можна порахувати 

співвідношення чоловіків і жінок. 

 

Таблиця 1.13. Кількість учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за 

районами м. Києва станом на 01.01.2020 р. (Дані: Департамент соціальної політики КМДА, 

Міністерство соціальної політики України) 
 

Район Усього категорія 1 категорія 2 категорія 3 

Голосіївський 2604 800 1399 405 

Дарницький 5518 1997 2971 550 

Деснянський 7553 2742 3813 998 

Дніпровський 4863 987 3113 763 

Оболонський 4999 1437 2868 694 

Печерський 1261 420 678 163 

Подільський 3258 983 1793 482 

Святошинський 5065 1345 2935 785 

Солом’янський 2764 799 1557 408 

Шевченківський 2988 793 1684 511 

м. Київ  40873 12303 22811 5759 

 

Згідно з даними Департаменту соціальної політики КМДА, у м. Києві станом на 

початок 2020 р. Проживали понад 152 тис. осіб зі статусом «діти війни» (найбільше – 

у Дніпровському і Святошинському районах), понад 31,5 тис. осіб зі статусом «учасник 

бойових дій» (найбільше – у Дарницькому і Деснянському районах), понад 13 тис. осіб зі 

статусом «учасник війни» (найбільше – у Шевченківському і Дніпровському  районах), 

а також майже 10 тис. осіб зі статусом «інвалід війни» (найбільше – у Дарницькому і 

Деснянському районах) (див. табл. 1.14). 
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Таблиця 1.14. Кількість громадян зі статусом «діти війни», «ветерани війни», «інваліди 

війни», учасники бойових дій за районами м. Києва станом на 01.01.2020 р. (Дані: 

Департамент соціальної політики КМДА) 

 

Район "Діти війни" (осіб) 
"Учасники війни" 

(осіб) 
"Інваліди війни" (осіб) 

Голосіївський 11946 1010 665 

Дарницький 13154 1017 1478 

Деснянський 15880 1287 1566 

Дніпровський 21365 1934 862 

Оболонський 17436 1141 1084 

Печерський 9335 865 516 

Подільський 9292 784 645 

Святошинський 19544 1413 1025 

Солом’янський 18134 1869 1033 

Шевченківський 16146 2034 945 

м. Київ  152232 13354 9819 

 

Незважаючи на те, що у КМДА відсутня технічна можливість надавати інформацію 

за цими категоріями у розрізі статей, таку інформацію було отримано від РДА (див. табл. 

1.14.а). Так, частка жінок зі статусом «діти війни» загалом по місту становила майже 2/3, 

зі статусом «ветерани війни» – 23,8%. 
 

Таблиця 1.14.а. Кількість громадян зі статусом «діти війни», «ветерани війни», «інваліди 

війни», учасники бойових дій за статтю та районами м. Києва станом на 01.01.2020 р. 

(Дані: РДА) 

Район 

"Діти війни" (осіб) 

Із загальної кількості ветеранів війни: 

"Учасники війни" (осіб) 
"Особи з інвалідністю 

внаслідок війни" (осіб) 

обидві 

статі 
чол. жін. 

обидві 

статі 
чол. жін. 

обидві 

статі 
чол. жін. 

Голосіївський 10285 3389 6896 822 212 610 523 487 36 

Дарницький 13154 4453 8701 1 017 305 712 1 477 1 379 98 

Деснянський 15880 4939 10941 1 163 282 881 1 537 1 368 169 

Дніпровський 21365  6661  14704  1 934 518 1 416 862 772 90 

Оболонський 18434 6492 11942 1 361 341 1 020 1 214 1 133 81 

Печерський 9335 4112 5223 3 037 1 389 1 648 516 458 58 

Подільський 8789 2910 5879 670 178 492 648 577 71 

Святошинський 19496 6185 13311 1 063 304 759 778 704 74 

Солом’янський 17773 5600 12173 1 807 437 1 370 1 059 984 75 

Шевченківський 15336 5080 10256 1 811 477 1 334 969 862 107 

м. Київ  149847 43160 85322 14 685 4 443 10 242 9 583 8 724 859 
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У м. Києві за різними оцінками налічується від 10,9% до 12,3% усіх внутрішньо 

переміщених осіб країни загалом. Станом на початок 2020 р. чисельність ВПО становила 

157,08 тис. осіб. Найбільше ВПО налічується у Дарницькому і Дніпровському районах, а 

з усієї чисельності внутрішньо переміщених осіб у місті частка жінок становить понад 

58% (див. табл. 1.15). 

Таблиця 1.15. Кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб у м. Києві за районами 

міста станом на 01.01.2020р. (Дані: Мінсоцполітики) 

 

Район м. Києва обидві статі чоловіки жінки 

Голосіївський 16132 6843 9289 

Дарницький 27277 11137 16140 

Деснянський 14778 6236 8542 

Дніпровський 24625 10241 14384 

Оболонський 17407 7179 10228 

Печерський 5625 2191 3434 

Подільський 8672 3736 4936 

Святошинський 13354 5670 7684 

Солом’янський 14947 6305 8642 

Шевченківський 14265 5894 8371 

Усього 157082 65432 91650 
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2. ДОБРОБУТ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ/ДОПОМОГА 

У оновленому розділі «Добробут, соціальне забезпечення/допомога» (після 

виокремлення додаткового розділу «Сімя, діти») було зібрано та проаналізовано  

11 показників. 

Показник структури грошових доходів (джерел засобів існування) 

визначається за самооцінками громадян під час обстеження домогосподарств 

Державною службою статистики і не обчислюється за статтю (див. табл. 2.1). 

Основними джерелами засобів існування киян є грошові доходи (частка яких 

коливається в межах 93% усіх сукупних доходів домогосподарств), які переважно 

складаються з оплати праці (понад 66% в структурі грошових доходів) та пенсій / 

стипендій / соціальної допомоги, наданих готівкою (понад 15%). Доходи від 

підприємницької діяльності становлять близько 6% у структурі грошових доходів 

жителів м. Києва.  

Для кращого розуміння структури сукупних ресурсів домогосподарств, а 

особливо ‒ грошових доходів, а також того, наскільки цих джерел засобів існування 

достатньо для покриття найнеобхідніших потреб киян, було проаналізовано показник 

питомої ваги осіб з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму. 

Цей показник є одним з найбільш значущих для усієї системи соціального захисту і є 

складовим комплексної оцінки бідності. 

Обчислення цього показника ґрунтувалося на інформації Державної податкової 

служби. Величина прожиткового мінімуму – комплексний показник, зміна якого 

збільшує або зменшує загальну кількість осіб, що отримують доходи нижче порогового 

значення. Поквартально у 2019 році можна побачити динаміку зменшення кількості 

осіб з доходами нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи 

(див. табл. 2.2). 

Однак в середньому за 2019 рік у м. Києві налічувалося 280 573 особи з доходами 

нижче прожиткового мінімуму, що становило 9,6% усього населення. З цієї кількості 

осіб понад 63% складали жінки (див. табл. 2.3). Деснянський та Дніпровський райони 

є найбільш густонаселеними районами міста – відповідно частка осіб з доходами нижче 

прожиткового мінімуму в загальній чисельності осіб цієї категорії населення в місті, а 

також в самому районі порівняно з усіма жителями – очікувано висока. Натомість 

звертають увагу показники Святошинського району (район посідає п’яте місце за 

населеністю, а частка осіб доходами нижче прожиткового мінімуму району в загальній 

чисельності осіб цієї категорії в місті загалом – третя після Деснянського та 

Дніпровського районів), а також Шевченківського району (район посідає восьму 

сходинку з десяти за населеністю і має одну з найвищих часток осіб доходами нижче 

прожиткового мінімуму в загальній чисельності населення району). Тобто у цих двох 

районах чисельність осіб з найнижчими грошовими доходами у перерахунку на усіх 

жителів міста/району вища, ніж в середньому. 
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Таблиця 2.1. Структура грошових доходів (джерела засобів існування) за статтю на 1 січня 2020 року (Дані: ГУ статистики у м. Києві) 

Структура сукупних ресурсів10 / роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство, грн. 5485,4 6507,9 6011,4 6952,8 5955,8 6389,3 8213,9 10403,7 13579,9 18221,6 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств Відсотків 

Грошові доходи11 94,3 89,9 93,9 93,4 95,3 94,2 90,9 93,7 94,8 93,9 

- оплата праці 61,5 58,7 64,6 60 63,3 58,1 56,9 66 68,6 66,5 

- доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 8 6,1 2,2 2,9 4,3 4,5 10,3 5,5 6,3 6,2 

- доходи від продажу сільськогосподарської продукції 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 

- пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою 17,5 16 20,6 19,4 22,9 24,2 17,7 16,3 16,6 15,6 

- грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи 7,3 9,1 6,5 11,1 4,8 7,4 6 5,9 3,3 5,6 

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного 

господарства та від самозаготівель 
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0 0,2 

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних 

послуг, електроенергії, палива 
0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 1,6 2,1 1 0,6 

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, 

туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату 

послуг транспорту, зв’язку 

0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 1 0,7 0,7 0,7 1 

Інші надходження 4,5 9 4,7 5,5 3,4 3,8 6,6 3,2 3,5 4,3 

Довідково: загальні доходи12, грн. 5286,5 5988,2 5792,5 6646,8 5845,3 6255,9 7801,3 10208,8 13243,9 17546,9 

  

                                                 
10Сукупні ресурси включають загальні доходи, а також суми використаних заощаджень, приросту в обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, 

а також повернених домогосподарству боргів. Цей показник відображає потенційні ресурси домогосподарства, отримані в обстежуваному періоді, незалежно від джерел їх 

надходження. 
11Грошові доходи – складаються із суми грошових та натуральних (у грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці (за 

виключенням прибуткового податку та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, 

дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, продукції особистого підсобного 

господарства та продуктів, отриманих у порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог (пільг та субсидій готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, 

електроенергії та палива, компенсаційних виплат за невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян тощо), грошових 

допомог від родичів та інших осіб, а також інших грошових доходів. 
12Загальні доходи складаються з грошових доходів, а також вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного домогосподарства (за винятком поточних витрат на 

її виробництво), в порядку самозаготівель, суми безготівкових пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, суми безготівкових пільг на 

оплату телефону, проїзду у транспорті, на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, вартості подарованих родичами 

та іншими особами продовольчих товарів. 
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Таблиця 2.2. Кількість осіб з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму у м. Києві у I‒IV кварталах 2019 р. 
(Дані: Державної податкової служби України) 

 

 

Кількість унікальних фізичних осіб13 

1 квартал 

(дохід нижчий 1921 грн.) 
2 квартал 

(дохід нижчий 1921 грн.) 
3 квартал  

(дохід нижчий 2007 грн.) 
4 квартал 

 (дохід нижчий 2007 грн.) 

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

м. Київ 109 189 224 493 120 509 231 924 108 594 198 355 72 751 56 474 

Голосіївський 7 889 15 657 8 755 16 092 7 820 13 739 5 193 3 983 

Дарницький 13 343 25 069 14 453 25 564 13 601 23 071 9 562 7 608 

Деснянський 16 460 32 387 17 506 32 743 16 392 29 185 11 350 9 105 

Дніпровський 13 878 30 332 15 380 31 430 13 483 26 583 8 608 7 113 

Оболонський 12 275 26 256 13 776 27 905 12 132 22 925 8 186 6 025 

Печерський 4 262 8 834 5 170 9 868 4 505 7 793 2 960 2 151 

Подільський 7 746 16 288 8 885 17 085 8 013 14 476 5 216 3 854 

Святошинський 13 557 28 290 14 376 28 173 12 944 24 780 8 323 6 402 

Солом'янський 11 094 22 688 12 449 23 548 11 005 19 620 7 685 5 879 

Шевченківський 8 685 18 692 9 759 19 516 8 699 16 183 5 668 4 354 

 

Довідково Зміни величин прожиткового мінімуму впродовж 2019 року (згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік») 

 

Період 

Працездатні 

особи 

з 01.01.2019 по 30.06.2019 1921 

з 01.07.2019 по 30.11.2019 2007 

з 01.12.2019 по 31.12.2019 2102 

 

  

                                                 
13осіб, які мають зареєстроване місце проживання у м. Києві та доходи нижче величини прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної 

особи 
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Таблиця 2.3. Питома вага осіб з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму за статтю / районами міста 

 

 

Чисельність постійного населення 

(за оцінкою Держстату) Чисельність осіб з грошовими доходами нижче 

величини прожиткового мінімуму 

Частка осіб з 

доходами нижче 

прожиткового 

мінімуму в загальній 

чисельності жителів 

району, % 

Частка району в 

загальній 

чисельності осіб з 

доходами нижче 

прожиткового 

мінімуму, % 

обидві статі 
У т.ч. 

обидві статі 
У т.ч. 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

м. Київ 2 926 053 1 351 962  1 574 091  280 573 102 761  177 812 9,6 100 

Голосіївський  252 726 117 870  134 856  19 782 7 414  12 368 7,8 7,1 

Дарницький  340 585 156 291  184 294  33 068 12 740  20 328  9,7 11,8 

Деснянський  366 862 167 238  199 624  41 282 15 427  25 855  11,3 14,7 

Дніпровський 357 061 158 938  198 123  36 702 12 837  23 865  10,3 13,1 

Оболонський 316 553 143 122  173 431  32 370 11 592  20 778  10,2 11,4 

Печерський 158 363 76 432  81 931  11 386 4 224  7 162  7,2 4,1 

Подільський 204 553 94 702  109 851  20 391 7 465  12 926  9,9 7,3 

Святошинський 336 848 154 784  182 064  34 211 12 300  21 911  10,2 12,2 

Солом'янський 381 047 191 711  189 336  28 492 10 558  17 934  7,5 10,1 

Шевченківський 211 455 90 874  120 581  22 889 8 203  14 686  10,8 8,2 
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Отримані дані слід інтерпретувати з обережністю, адже у загальній вибірці 

кількості осіб з доходами нижче прожиткового мінімуму пораховані в тому числі 

працюючі пенсіонери після 60 років (а для них при обчисленні не враховувалися суми 

пенсій). Тому для кращого розуміння співвідношення різних вікових груп населення у 

питомій вазі осіб з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму 

рекомендовано розглядати додатково показник економічно активного населення з 

розбивкою на дві вікові категорії – 15‒59 років та 60‒70 років (див. табл. 2.4). 

Така деталізація демонструє внутрішній перерозподіл частки жінок в загальній 

сукупності осіб з невисокими доходами. Для усього економічно активного населення 

віком 15‒70 років частка жінок становить 56,9%. Зокрема, в групі найбільш 

продуктивного віку 15‒59 років частка жінок з найнижчими доходами становить лише 

42,3%, натомість в групі 60‒70 років суттєво зростає до 69,3%. Це зумовлено як мінімум 

двома чинниками: демографічним – суттєвим переважанням жінок у старших вікових 

групах, а також економічним – вищими зарплатами і пенсіями у чоловіків і більшими 

можливостями працевлаштування чоловіків старших вікових груп порівняно з жінками. 

Таким чином жінки найстарших вікових груп – найбільш соціально незахищені особи і 

становлять понад 2/3 осіб з доходами нижче величини прожиткового мінімуму. 

 

Таблиця 2.4. Частка осіб з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму 

за статтю / районами міста 

 

 

Чисельність осіб з грошовими 

доходами нижче величини 

прожиткового мінімуму 
з них віком 15 - 70 років (включно) - 

економічно активне населення14 

обидві 

статі 

У т.ч. 

обидві статі 

У т.ч. населення 

працездатного віку 

чоловіки жінки віком 15 - 59 р. 60-70 р. 

м. Київ 280 573 102 761  177 812  183 557 84 233 99324  

Голосіївський  19 782 7 414  12 368 12 963 6 225 6739 

Дарницький  33 068 12 740  20 328  24 656 11 683 12973 

Деснянський  41 282 15 427  25 855  29 397 12 583 16814 

Дніпровський 36 702 12 837  23 865  22 298 10 489 11810 

Оболонський 32 370 11 592  20 778  19 962 8808 11154 

Печерський 11 386 4 224  7 162  6 603 3 107 3495 

Подільський 20 391 7 465  12 926  13 749 5 841 7908 

Святошинський 34 211 12 300  21 911  22 191 9 887 12303 

Солом'янський 28 492 10 558  17 934  17 956 8 828 9128 

Шевченківський 22 889 8 203  14 686  13 784 6 784 7001 

 

 

                                                 
14Робоча сила (до 2019 р. – економічно активне населення) – це населення обох статей віком 15 років і старше 

(до 2019 р. ‒ 15‒70 років), яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на 

ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу. 
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Загальна чисельність пенсіонерів за усіма видами пенсій у 2019 р. становила у м. Києві 696 896 осіб. Найбільша чисельність 

пенсіонерів проживала у Деснянському і Дніпровському районах (див. табл. 2.5). Найбільш чисельною з усіх видів пенсіонерів є 

категорія пенсіонерів за віком – 84,3% (з них жінок – 66%), частка пенсіонерів по інвалідності становить 9,8% (з них жінок – 50,2%), 

частка отримувачів пенсії у разі втрати годувальника – 3,6% (з них жінок – 78,6%), частка пенсіонерів за вислугою років – 1,7% (з них 

жінок – 71,2%), соціальні пенсії отримують 0,6% усіх пенсіонерів міста (з них жінок – 42,8%), на довічному утриманні суддів 

перебувають 482 людини (з них жінок – 41,3%). 

 

Таблиця 2.5. Чисельність пенсіонерів за видами пенсій та статтю у розрізі районів м. Києва (Дані: Пенсійний фонд України в м. Києві) 

 

 

Загальна 

чисельність 

пенсіонерів 

Вид пенсії 

за віком по інвалідності 

у разі втрати 

годувальника 

за вислугу 

років 

соціальні 

пенсії 

довічне 

утримання суддів 

чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. 

м. Київ 696896 200073 387381 33865 34104 5338 19562 3332 8248 2580 1931 283 199 

Голосіївський 53055 15660 29509 2253 2265 563 1584 248 617 179 127 31 19 

Дарницький 87758 25822 46897 4581 4665 645 2541 674 1308 274 242 69 40 

Деснянський 95013 27308 51898 5142 5184 619 2594 346 1340 326 231 15 10 

Дніпровський 90130 25168 51144 4162 4208 665 2804 381 986 297 250 41 24 

Оболонський  78139 21765 44826 3751 3572 502 1910 352 864 359 200 25 13 

Печерський  30121 9049 16846 1031 1065 257 1197 167 290 91 76 32 20 

Подільський 49154 14235 27451 2525 2466 355 1094 183 512 172 139 9 13 

Святошинський 86676 24888 46973 4818 4957 612 2348 341 916 430 363 16 14 

Солом'янський 69432 19561 39435 3111 3159 741 1862 378 726 255 163 20 21 

Шевченківський 57418 16617 32402 2491 2563 379 1628 262 689 197 140 25 25 
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Середній розмір призначених пенсій варіює від 1640,23 грн. (соціальні пенсії) до 

62 586 грн. (довічне утримання суддів). Однак для чоловіків і жінок розмір пенсій 

кожного виду неоднаковий (див. табл. 2.6). Розмір найменших – соціальних пенсій – 

майже однаковий у чоловіків і жінок. Виплати у разі втрати годувальника на третину 

більші у жінок, ніж у чоловіків. Решта чотири види пенсій у жінок менші, ніж у чоловіків: 

за віком та по інвалідності – на 30%, довічне утримання суддів – на 25%, а за вислугу 

років – на 75%. 

 

Таблиця 2.6. Середній розмір призначених пенсій за видом та статтю (Дані: Пенсійний фонд 

України в м. Києві) 

 

Вид пенсії 
Середній розмір 

призначених пенсій, грн 

Середній розмір призначених 

пенсій, грн 

чоловіки жінки 

за віком 4 073,71 5 104,16 3 541,52 

по інвалідності 3 198,71 3 777,22 2 624,71 

у разі втрати годувальника 3 268,63 2 228,25 3 542,35 

за вислугу років 4 883,58 10 438,48 2 639,12 

соціальні пенсії 1 640,23 1 638,92 1 641,98 

довічне утримання суддів 62 586 69 849,08 52 257,09 

 

Серед усіх пенсіонерів міста частка жінок становить 64,8% (див. табл. 2.7). 

Структура пенсіонерів і співвідношення чоловіків і жінок неоднакові у різних вікових 

групах. Так, серед вікових груп чоловіків розподіл є більш рівномірним і виглядає 

наступним чином: до 60 років – 16,6%, 60‒64 роки – 25,4%, 65‒69 років – 23,2%,  

70‒79 років – 24,9%, 80 років і старші – 9,9%. Жінки виходили на пенсію раніше чоловіків, 

тому частка вікових груп у загальній чисельності жінок-пенсіонерок більша у старших 

групах: до 55 років – 6,7%, 55‒59 років – 6,9%, 60‒69 років – 46,8%, 70‒79 років – 26,3%, 

80 років і старші – 13,3%. Демографічне співвідношення чоловіків і жінок значно 

зміщується в бік останніх у старших вікових групах, це підтверджується порівнянням 

співвідношення пенсіонерів – чоловіків і жінок – у старших вікових групах. Так, у віці  

60‒69 років частка жінок серед усіх пенсіонерів становить 63,9%, у віковій групі 70‒79 

років – 66%, а у віковій групі 80 років і старші – 71%. 
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Таблиця 2.7. Чисельність пенсіонерів за статтю та віковими групами у розрізі районів м. Києва (Дані: Пенсійний фонд України в м. Києві) 

 

 

Загалом 

чоловіків 

чоловіки за віком 
Загалом 

жінок 

жінки за віком 

до 60 р. 
60-64 

роки 

65-69 

років 

70-79 

років 

80 років і 

старші 
до 55 р. 

55-59 

роки 

60-69 

років 

70-79 

років 

80 років і 

старші 

м. Київ 245471 40663 62362 56847 61266 24333 451425 30189 31255 211283 118855 59843 

Голосіївський 18934 2879 4523 4455 5094 1983 34121 2309 2085 15932 9236 4559 

Дарницький 32065 6179 9540 7815 6546 1985 55693 4458 5228 29572 11508 4927 

Деснянський 33756 5887 10194 8316 7045 2314 61257 4282 5311 31931 13612 6121 

Дніпровський 30714 5138 7267 6450 7929 3930 59416 3949 3905 24681 16877 10004 

Оболонський  26754 4120 5481 6529 8141 2483 51385 3081 2515 23750 15854 6185 

Печерський  10627 1322 2389 2216 2991 1709 19494 1019 940 7963 5816 3756 

Подільський 17479 2698 4530 4496 4312 1443 31675 1922 2019 16100 8073 3561 

Святошинський 31105 5428 7749 7190 7866 2872 55571 4008 3941 25719 14950 6953 

Солом'янський 24066 4037 5940 5257 5968 2864 45366 2893 2937 20058 12341 7137 

Шевченківський 19 971 2975 4749 4123 5374 2750 37447 2268 2374 15577 10588 6640 

 

У стаціонарних установах соціального обслуговування для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю у 2019 р. перебували 

11763 особи (дорослі та діти), з них – 43,7% жінки (див. табл. 2.8). Частка осіб з вікової групи 25‒54 років у загальній структурі мешканців 

стаціонарних установ соціального обслуговування найбільша – 41,4%, ще 27,2% мешканців – з найстаршої вікової групи 65 років і старші 

(причому лише в цій групі питома вага жінок перевищує частку чоловіків – 54,6%).  
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Таблиця 2.8. Кількість мешканців у стаціонарних установах соціального обслуговування для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю 

(дорослі та діти) за типом закладів за статтю та віком у розрізі районів (Дані: Департамент соціальної політики КМДА) 

 

 Тип установи 
0-14 15-24 25-54 55-64 

65 і 

старші 

чол.  жін. чол.  жін. чол.  жін. чол.  жін. чол.  жін. 

м. Київ  143 117 726 402 2974 1893 1327 983 1452 1746 

Голосіївський -           
Дарницький Дарницький дитячий будинок інтернат ІІ профілю  23  49  78     

Деснянський Київський пансіонат ветеранів праці      21 13 13 10 74 124 

Дніпровський 
Комунальна соц. установа "Київський реабілітаційний комплекс змiшаного 

типу для осiб з iнвалiднiстю внаслiдок iнтелектуальних порушень" 
0 0 1 1 16 6 0 0 0 0 

Оболонський  
Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат    7  213  56  60  

Київський психоневрологічний інтернат      130  34  22  

Печерський  -           

Подільський 
надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 0 0 12 6 50 56 0 1 0 0 

Спец. будинок для ветеранiв вiйни та працi, громадян похилого вiку та 

iнвалiдiв на вулицi Їжакевича, 3 
0 0 0 6 1 1 0 0 1 10 

Святошинський 

Спец.будинок для ветеранiв вiйни та працi, громадян похилого вiку та 

iнвалiдiв на вулицi М. Котельникова, 32/11 
0 0 0 0 4 5 5 6 11 39 

міський територіальний центр соцiального обслуговування 41 27 118 101 343 336 282 337 492 795 

Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків    4  247  75  71  

Святошинський психоневрологічний інтернат     4  309 1 150  203 

Святошинський дитячий будинок інтернат 37  97  55      

Київський геріатичний пансіонат      21 22 19 9 42 83 

Солом'янський 

Будинок соціального піклування 2 0 21 11 356 78 130 45 42 34 

Центр обліку бездомних осіб 59 58 462 221 1497 961 672 411 592 375 

Спец. будинок для ветеранiв вiйни та працi, громадян похилого вiку та 

iнвалiдiв на вулицi Будищанська, 4 
4 3 4 3 6 10 2 3 11 35 

Шевченківський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству   6    16  7  36 

Вишгород 
Київський центр соцiальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не 

мають постійного місця проживання 
0 0 0 0 14 2 38 4 34 12 
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Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю по м. Києву згідно інформації Департаменту соціальної політики 

КМДА на 01.0.2020 р. становила 21 551 осіб. Бухгалтерська звітність не передбачає 

ведення обліку у розрізі районів м. Києва. Натомість кількість осіб з інвалідністю 

загалом по місту становила 160 755 осіб. З усієї кількості осіб з інвалідністю частка осіб 

з інвалідністю 1 групи становила 16,1%, 2 групи – 45,3%, 3 групи – 38,6%. (див. табл. 2.9). 

Чисельність дітей з інвалідністю становила 11 420 осіб. 

 
Таблиця 2.9. Кількість осіб з інвалідністю в Україні та м. Києві на початок 2015–2020 рр. 

(на початок року), %  (Дані Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони 

здоров’я України та Пенсійного фонду України) 

 

 2015 2020 

Усього інвалідів 154 099 160 755 

у тому числі    І групи 15 006 13 319 

ІІ групи 75 137 74 277 

ІІІ групи 54 428 61 739 

Діти з інвалідністю 9 528 11 420 

 

Житлову субсидію у 2019 році отримували понад 113,5 тис. домогосподарств  

м. Києва (див. табл. 2.10). Найбільше отримувачів –  у Святошинському та Дніпровському 

районах.  

 

Таблиця 2.10. Кількість домогосподарств, які отримували житлову субсидію15 у 2019 році у 

розрізі районів м. Києва станом на 01.01.2020 р. (Дані: РДА) 

 

 Кількість домогосподарств 

м. Київ 113 697 

Голосіївський 8 093 

Дарницький 9 249 

Деснянський 13 952 

Дніпровський 16 320 

Оболонський  13 305 

Печерський  4 679 

Подільський 7 407 

Солом'янський 14 121 

Святошинський 17 285 

Шевченківський 9 286 

 

 

 

 

                                                 
15Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям 

домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за 

житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком. Житлова 

субсидія на оплату комунальних послуг призначається з урахуванням соціальних нормативів відповідних 

комунальних послуг. 
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3. СІМ’Я, ДІТИ 

 

Поява підрозділу «Сім’я, діти» виникла внаслідок необхідності акумулювати та 

докладно проаналізувати інформацію про стан сімей (у т.ч. з дітьми до 18 років). Частина 

даних бралася з розділу «Населення», частина – з розділу «Добробут, соціальне 

забезпечення/допомога». Таким чином в цьому новому підрозділі було розглянуто 

загалом 10 показників. 

Порівнюючи масив проаналізованих даних щодо осіб з доходами нижче 

прожиткового мінімуму з інформацією, наданою районними в м. Києві адміністраціями 

та Департаментом соціальної політики КМДА, можна помітити неспівставність деяких 

показників. Кількість сімей, які перебувають на обліку або звернулися за державною 

соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям, варіюється від 5906 (за даними РДА 

– див. табл. 3.1) до 8690 (за даними Департаменту соціальної політики КМДА – див. табл. 

3.1.а). У інформації Департаменту соціальної політики КМДА також зазначено, що 

загальна кількість осіб, які враховані при призначенні допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, становила у 2019 році 25 694 осіб (загальна ж чисельність жителів м. Києва з 

доходами нижче прожиткового мінімуму – на порядок більша і становила 280 573 особи).  

 

Таблиця 3.1. Загальна чисельність малозабезпеченого населення (перебувають на обліку / 

звернулися за державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям16) за районами 

(Дані: РДА) Облік ведеться у розрізі малозабезпечених сімей 

 

 

кількість сімей17, які звернулися за 

допомогою протягом звітного року 

кількість сімей, яким 

призначена допомога 

протягом звітного року 

м. Київ немає даних 5906 

Голосіївський 448 428 

Дарницький 1088 831 

Деснянський 1465 1096 

Дніпровський 1209 968 

Оболонський  961 704 

Печерський  179 150 

Подільський облік за кількістю звернень не ведеться 528 

Святошинський 1610 505 

Солом'янський 731 546 

Шевченківський 179 150 
 

                                                 
16Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям ‒ щомісячна допомога, яка надається 

малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї (обчисленого у середньому за місяць доходу усіх членів сім’ї, одержаного ними протягом шести 

місяців, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України). 
17Малозабезпечена сім’я ‒ сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний 

сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї (визначена для кожної сім’ї залежно від її складу 

сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий 

мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення). 
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Таблиця 3.1.а. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

(Дані: Департаменту соціальної політики КМДА на базі звітності форми № 1-ДСД18) 

 

 

Показник Загалом по м. Києву 

кількість сімей, які звернулися за допомогою протягом звітного року 8712 

кількість сімей, яким призначена допомога протягом звітного року 8690 

загальна кількість осіб, які враховані при призначенні допомоги 25694 

кількість непрацездатних дорослих 277 

кількість інвалідів-дорослих 1 590 

кількість дітей 15134 

з них (розподіл дітей за віком): 
 

до 3 років 5162 

від 3 до 6 років 2546 

від 6 до 13 років 4958 

від 13 до 18 років 2468 

кількість дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях 117 

кількість дітей в інших сім'ях з непрацездатними особами 114 

кількість дітей-інвалідів 65 

кількість членів сім'ї: з 1 особи 539 

з 2 осіб 3845 

з 3 осіб 2350 

з 4 осіб 987 

з 5 та більше осіб 969 

 

                                                 
18

Звітність за формою № 1-ДСД один раз на рік станом на 1 січня складають управління праці та соціального захисту 

населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування (у разі їх створення) до 1 лютого центри з нарахування і виплати допомоги та пенсій (у разі їх 

створення), до 5 лютого подають Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним 

підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій. 

Облік чисельності осіб, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», та сум такої допомоги здійснюються органами праці та соціального захисту населення 

на підставі інформації з бази даних або особових справ осіб, у яких зберігаються матеріали, необхідні для 

призначення допомоги та визначення її розміру. 
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Згідно статево-віковій структурі постійного населення кількість дітей віком до 

18 років на 01.01.2020 р. становила 599 625 осіб (див. табл. 3.2.), з яких дівчат – 48,5%. 

 
Таблиця 3.2. Кількість дітей віком до 18 років включно за статево-віковою 

структурою (за оцінкою) на 1 січня 2020 по м. Києву (Дані: Державна служба 

статистики України) 

 

Вік (років) Обидві статі Чоловіки Жінки 

до 1 року  29 918 15 673 14 245 

1 31 561 16 241 15 320 

2 34 201 17 812 16 389 

3 36 245 18 709 17 536 

4 35 504 18 473 17 031 

5 35 107 18 163 16 944 

6 33 554 17 292 16 262 

7 34 446 17 759 16 687 

8 32 717 16 880 15 837 

9 32 689 16 754 15 935 

10 33 351 16 998 16 353 

11 32 685 16 692 15 993 

12 29 170 14 973 14 197 

13 29 002 14 772 14 230 

14 27 129 14 011 13 118 

15 27 273 14 059 13 214 

16 25 053 12 929 12 124 

17 29 862 15 186 14 676 

18 30 158 15 194 14 964 

Разом 599 625 308 570 291 055 

 

Натомість на запит про загальну кількість сімей (у т.ч. – сімей з дітьми) загалом 

по місту та за районами міста залишився без відповіді, тому що обліку такого показника 

не ведеться і враховуються лише родини і діти у них, які охоплені соціальними 

послугами. Кількість таких сімей (осіб) становила у 2019 р. 19 653, а дітей до 18 років – 

23 366 (див. табл. 3.2.а), тобто охоплені послугами 3,4% загальної чисельності дитячого 

населення. 
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Таблиця 3.2.а. Кількість дітей та сімей, які охоплені соціальними послугами Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді19протягом 

2019 року, станом на 01.01.2020 (Дані: Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді КМДА) 

 

Район Тип установи 

Кількість сімей (осіб), які охоплені соціальними послугами мережі ЦСССДМ  

кількість сімей (осіб) 

з них: 

кількість осіб старше 18 років 
у т.ч.: 

кількість дітей до 18 років 
у т.ч.: 

чоловіки жінки хлопці дівчата 

Загалом по м. Києву 19 653 30 532 12 785 17 747 23 366 11 200 12 166 

Голосіївський ЦСССДМ 1 421 2 077 780 1 297 1 662 753 909 

Дарницький ЦСССДМ 1 995 2 655 1 281 1 374 1 915 992 923 

Деснянський ЦСССДМ 1 093 1 309 506 803 1 314 684 630 

Дніпровський ЦСССДМ 2 800 3 466 1 291 2 175 2 821 1 323 1 498 

Оболонський ЦСССДМ 2 067 2 354 676 1 678 2 538 1 089 1 449 

Печерський ЦСССДМ 950 1 689 828 861 1 566 765 801 

Подільський ЦСССДМ 2 677 3 406 1 591 1815 1 783 823 960 

Святошинський ЦСССДМ 2 303 4 948 1 925 3023 3 829 1 980 1 849 

Солом'янський ЦСССДМ 3 080 6 403 2 905 3498 3 864 1 761 2 103 

Шевченківський ЦСССДМ 1 267 2 225 1 002 1 223 2 074 1 030 1 044 

 

 

                                                 
19Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – спеціальні заклади, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 
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Інформація щодо кількості багатодітних сімей і дітей у них, облікована 

різними джерелами інформації, дещо відрізняється (див. табл. 3.3 та 3.3.а). Крім того, ці 

дані не дезагреговані за статтю. В середньому в кожній з багатодітних сімей виховується 

3,1‒3,2 дитини. 

 

Таблиця 3.3. Кількість багатодітних сімей у 2019 року станом на 01.01.2020 
(Дані: РДА) 

 

Район Усього багатодітних 

сімей 
Усього 

дітей 
в них дітей за статтю20 

хлопчики дівчата 

Голосіївський 1386 4442     

Дарницький 2755 8795 4448 4347 

Деснянський 2467 7970 4409 3561 

Дніпровський 1955 6158     

Оболонський 1398 4407     

Печерський 639 2115 1076 1039 

Подільський 1076 3364     

Святошинський 1737 5621     

Солом'янський 2160 6525 3100 3425 

Шевченківський 1458 4370     

Загалом по м. Києву 17 031 53 767     

 

Таблиця 3.3.а. Кількість багатодітних сімей у 2019 року, станом на 01.01.2020 

(Дані: Служба у справах дітей та сім'ї (статистика дітей за статтю не ведеться) 

 

Район 

Усього 

сімей 

В них 

дітей 

  

3 4 5 6 7 8 9 

10 і 

більше 

Голосіївський 1386 4446 1183 148 38 12 1 1 2 1 

Дарницький 2755 8795 2400 249 67 21 12 2 2 2 

Деснянський 2467 7962 2076 278 78 22 7 4 1 1 

Дніпровський 1955 6158 1763 125 48 9 5 5 0 0 

Оболонський 1398 4407 1233 135 19 6 3 2 0 0 

Печерський 638 2121 497 95 29 14 3 0 0 0 

Подільський 1040 3325 878 126 30 5 1 0 0 0 

Святошинський 1737 5621 1440 225 40 25 5 2 0 0 

Солом'янський 2160 6893 1900 161 65 23 6 2 2 1 

Шевченківський 1400 4461 1208 163 5 18 1 2 1 2 

Загалом по м. Києву 16 936 54 189 14 578 1 705 419 155 44 20 8 7 

 

  

                                                 
20Відповідно до наказу Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України від 13.08.2008 №3337 «Про 

єдиний облік багатодітних сімей в Україні» статистика про розподіл дітей з багатодітних сімей за статтю не 

ведеться. 
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Попри відсутність Єдиного реєстру багатодітних сімей, Служба у справах дітей 

та сім’ї КМДА володіє інформацією про 2898 неповних багатодітних сімей у м. Києві 

у 2019 р., що становить 17% усіх багатодітних сімей міста (див. табл. 3.4). Якщо у кожній 

з таких сімей виховується хоча б по три дитини, то мінімальна чисельність дітей в 

неповних багатодітних родинах становить 8694 особи. 

 

Таблиця 3.4. Кількість неповних багатодітних сімей у 2019 року станом на 01.01.2020 р. 

(Дані: Служба у справах дітей та сім'ї)  

 

Район 
Кількість неповних багатодітних сімей 

Голосіївський 171 

Дарницький 71 

Деснянський 451 

Дніпровський 427 

Оболонський 210 

Печерський 85 

Подільський 271 

Святошинський 264 

Солом'янський 453 

Шевченківський 495 

Загалом по м. Києву 2898 

 

Чисельність дітей-сиріт у м. Києві у 2019 р. становила 1370 осіб (див. табл. 

3.5.), з них дівчат – 52,8%.  

 

Таблиця 3.5. Кількість дітей-сиріт (мають визначений соціально-правовий статус дитини-

сироти та перебувають на обліку дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування) за статтю за районами міста станом на 

01.01.2020 (Дані: Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді КМДА) 

 

Район Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які охоплені соціальними послугами центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

Загальна кількість дітей-сиріт з них 

хлопці дівчата 

Голосіївський 198 97 101 

Дарницький 125 61 64 

Деснянський 61 37 24 

Дніпровський 184 84 100 

Оболонський 144 73 71 

Печерський 47 21 26 

Подільський 119 48 71 

Святошинський 181 81 100 

Солом'янський 181 84 97 

Шевченківський 130 60 70 

Загалом по м. Києву 1370 646 724 
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Кількість дітей, які проживають з одним із батьків та охоплені соціальними 

послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2019 р., 

становила 2442 осіб (див. табл. 3.6). Кількість одиноких матерів21 та батьків, які були 

охоплені соціальними послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

протягом 2019 р., становила 1877 осіб (див. табл. 3.7), з них одиноких матерів – 95,5%. 

Загалом допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) у 2019 р. отримали близько  

14 тис. осіб (див. табл. 3.9 та 3.9.а). 
 

Таблиця 3.6. Кількість дітей, які проживають з одним із батьків,22 за районами міста 

станом на 01.01.2020 р.(Дані: Київський міський ЦСССДМ КМДА) 
 

Район 
Кількість дітей які проживають з одним із батьків та охоплені 

соціальними послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді протягом 2019 р. 

Голосіївський 213 

Дарницький 124 

Деснянський 232 

Дніпровський 535 

Оболонський 368 

Печерський 21 

Подільський 206 

Святошинський 351 

Солом'янський 334 

Шевченківський 58 

Загалом по м. Києву 2442 
 

Таблиця 3.7. Одинокі матері та батьки за районами міста станом на 01.01.2020 р. 

(Дані: Київський міський ЦСССДМ КМДА) 
 

Район 

Кількість одиноких матерів та батьків, які охоплені соціальними 

послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

протягом 2019 р. 

Кількість одиноких матерів та батьків 
з них 

матері батьки 

Голосіївський 165 164 1 

Дарницький 106 79 27 

Деснянський 140 140   

Дніпровський 416 416   

Оболонський 309 300 9 

Печерський 15 15   

Подільський 148 145 3 

Святошинський 295 274 21 

Солом'янський 228 210 18 

Шевченківський 55 49 6 

Загалом по м. Києву 1877 1792 85 

                                                 
21Одинокою матір’ю є жінка, яка не перебуває у шлюбі, і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній 

запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, 

інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама. 
22 Обліковані лише ті сім’ї і діти у них, які охоплені соціальними послугами ЦСССДМ. 
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Чоловіки склали лише 2% осіб, які скористалися відпусткою по догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-х років (див. табл. 3.8). 

Таблиця 3.8. Кількість осіб23, які перебували у відпустці по догляду за дитиною24 до 3 

років / 6 років за статтю по м. Києву у 2019 році(Дані: Пенсійний фонд України) 

 

Кількість сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах (інвалідність, 

домашнє насильство, ВІЛ/СНІД, наркоманія, малозабезпеченість і т.д., згідно із Законом 

України «Про соціальні послуги») та були охоплені соціальними послугами центрів 

соціальних для сім’ї, дітей та молоді, становила у 2019 р. 7163. Найбільше таких сімей – 

у Святошинському, Солом’янському та Дніпровському районах (див. табл. 3.9). 

 
 

Кількість одиноких матерів та батьків, які отримали допомогу на дітей, у 

2019 році становила близько 14 тис. осіб (див. табл. 3.10 та 3.10.а). Натомість охоплені 

соціальними послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за цей же 

період в середньому по місту 13 % одиноких матерів і батьків. У половині районів міста 

цей показник становить менше 10%. Очевидно, що слід активізувати роботу ЦСССДМ і 

залучати більшу кількість одиноких матерів і батьків (а також дітей, яких вони 

виховують) до отримання широкого спектру соціальних послуг, окрім грошової 

допомоги на дітей.  
 

 

                                                 
23Виключно щодо застрахованих осіб. 
24Порядок відпустки по догляду за дитиною згідно із Законом України «Про відпустки»: «На підставі 

медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 

тривалістю: 1) до пологів ‒ 70 календарних днів; 2) після пологів ‒ 56 календарних днів (70 календарних днів 

‒ у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. Після 
закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку». 

 обидві 

статі 

У т.ч. 

жінки чоловіки 

Перебували у відпустці по догляду за дитиною до 3-х р. 

протягом 2019 р. 
95 371 93 915 1 456 

Перебували у відпустці по догляду за дитиною до 6-ти р. 

протягом 2019 р. 
19 815 19 087 728 

Надано відпустку по догляду за дитиною до 3-х р. у 2019 р. 36 920 36 150 770 
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Таблиця 3.9. Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах25 та охоплені соціальними послугами центрів соціальних 

для сім’ї, дітей та молоді протягом 2019 року, станом на 01.01.2020 (Дані: Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді КМДА) 

 

                                                 
25Закон України «Про соціальні послуги» (редакція від 21.02.2016) визначає їх як обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, 

життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися 

про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті. 

Район 

Кількість сімей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах та 

охоплені соціальними 

послугами центрів 

соціальних для сім’ї, дітей 

та молоді протягом 2019 

року, станом на 01.01.2020 
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Голосіївський 206 22 5 1 8 39 19   1  44 67 

Дарницький 461 134 14 1 104  14 2 1 2 6 61 122 

Деснянський 390 36 14  4 67 108 2 15 87 0  57 

Дніпровський 1042 42 48 6 42 41 33 2 103 84 12 43 586 

Оболонський 454 55 113 1 15 48 36 4 10 2 6 20 144 

Печерський 327 18 43  1 23 15 1 25 25  9 167 

Подільський 726 49 22 1 10 52 34 3 1 226  25 303 

Святошинський 1750 25 57 4 59 154 361  695 82  111 202 

Солом'янський 1404 52 2  5 75 62  736 130 12 53 277 

Шевченківський 403 12 15  38 25 51  22 79 3  158 

Загалом по м. Києву 7 163 445 333 14 286 524 733 14 1608 718 39 366 2083 



40 

 

Таблиця 3.10. Кількість одержувачів допомоги сім'ям з дітьми26 у розрізі районів м. Києва у 2019 р. (Дані: РДА) 

 

 

Допомога при народженні дитини Допомога при усиновленні дитини 
К-ть виплат допомоги 

на дітей, над якими 

встановлено опіку чи 

піклування  

Допомога на дітей одиноким 

матерям (батькам) 

к-ть осіб, які 

звернулися за 

призначенням 

допомоги 

к-ть осіб, яким 

призначено 

допомогу 

к-ть осіб, які 

звернулися за 

призначенням 

допомоги 

к-ть осіб, яким 

призначено 

допомогу 

к-ть осіб, які 

звернулися за 

призначенням 

допомоги 

к-ть осіб, яким 

призначено 

допомогу 

м. Київ 24562 25178 100 105 1501 14338 13951 

Голосіївський 2420 2393 11 11 114 1137 1124 

Дарницький 4065 4045 16 16 242 1715 1406 

Деснянський 3560 3556 13 13 280 2656 2156 

Дніпровський 3162 3150 12 12 257 2125 1934 

Оболонський  2748 2569 14 14 186 1673 1495 

Печерський  904 867 7 6 28 348 337 

Подільський 
облік за кіл-тю 

звернень не ведеться 
1977 – 6 128 

облік за кіл-тю 

звернень не ведеться 
1069 

Святошинський 2763 2693 14 14 – 2428 2295 

Солом'янський 3075 2063 8 8 154  1271 1150 

Шевченківський 1865 1865 5 5 112 985 985 

 

Таблиця 3.10.а. Кількість одержувачів допомоги сім'ям з дітьми у м. Києві  

(Дані КМДА по м. Києву на підставі звітності "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" за формою N 2) 

Допомога при народженні дитини Допомога при усиновленні дитини 
К-ть виплат допомоги 

на дітей, над якими 

встановлено опіку чи 

піклування  

Допомога на дітей одиноким матерям (батькам) 

к-ть осіб, які 

звернулися за 

призначенням 

допомоги 

к-ть осіб, 

яким 

призначено 

допомогу  

к-ть осіб, які 

звернулися за 

призначенням 

допомоги 

к-ть осіб, яким 

призначено 

допомогу  

к-ть осіб, які звернулися за 

призначенням допомоги 

к-ть осіб, яким 

призначено 

допомогу  

25972 25296 107 105 23500 15463 14451 

                                                 
26Облік чисельності осіб, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (2811-12 ), та облік сум такої допомоги 

здійснюються органами праці та соціального захисту населення на підставі інформації з бази даних або особових справ осіб, у яких зберігаються матеріали, необхідні 

для призначення допомоги та визначення її розміру. 
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4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

У розділі «Охорона здоров’я» було зібрано та проаналізовано 8 показників. Медична 

статистика збирається за окремими правилами і формами, тому відсутні показники у 

розбивці за районами міста. Крім того, часто дані не дезагреговані за статтю. 

Захворювання злоякісними захворюваннями у 2019 р. було зареєстроване  

у 11 711 осіб (див. табл. 4.1), з яких 57,2% становили жінки. Рівень захворюваності 

злоякісними новоутвореннями зростає з віком. 

Таблиця 4.1. Захворюваність27 злоякісними новоутвореннями за статтю станом на 01.01.2020 р. 

(Дані: Центр медичної статистики МОЗ України) 

 

 чоловіки жінки 

Всього зареєстровано захворювання 5 014 6 697 

до 1 р. 3 2 

1-4 р. 15 11 

5-9 р. 14 9 

10-14 р  2 8 

15-19 р  12 15 

в т.ч. 15-17 р  7 7 

20-24 р  22 29 

25-29 р  28 60 

30-34 р  61 121 

35-39 р  87 249 

40-44 р  117 293 

45-49 р  200 418 

50-54 р  275 485 

55-59 р  499 707 

60-64 р  765 934 

65-69 р  917 1 085 

70-74 р  795 855 

75-79 р  575 632 

80-84 р  468 569 

85 р. та старші 159 215 

морфологічно підтверджено (із гр. 1) 4 579 6 318 

 

Захворювання активним туберкульозом у 2019 р. було зареєстроване у 1 151 особи 

(див. табл. 4.2), з яких 33,7% становили жінки. Найбільша кількість хворих обох статей 

спостерігається у вікових групах 25‒34 роки та 35‒44 роки. 

У 2019 р. у м. Києві було зареєстровано 13 340 ВІЛ-інфікованих (з них жінок – 

39,2%), а також 2860 хворих на СНІД (з них 32,4% жінок) (див. табл. 4.3). 

                                                 
27Захворюваність – це медико-статистичний показник, що характеризує чисельність хворих, виявлених при 

зверненні населення з приводу захворювання до лікувально-профілактичних закладів або при 

профілактичному огляді протягом поточного року. У ширшому сенсі захворюваність – це збірне поняття, що 

включає в себе показники, які характеризують рівень різних захворювань та їх структури серед усього 

населення або окремих його груп на даній території або в певному організованому колективі. Рівень 

захворюваності визначається відношенням числа хворих до середньорічної чисельності постійного 

населення. 
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Щодо соціально небезпечних хвороб, то у 2019 р. хворих на сифіліс було 476 осіб  

(з них 29,8% -‒ жінки), хворих на гонококову інфекцію було 137 осіб (19,7% - жінки) (див. 

табл. 4.4). 

Таблиця 4.2. Захворюваність активним туберкульозом за статтю станом на 01.01.2020 р.  

(Дані: Центр медичної статистики МОЗ України) 

 

Активний туберкульоз – усі форми чоловіки жінки 

Усього хворих, осіб 763 388 

до 1 р. 3 1 

1‒4 р. 2 3 

5‒9 р. 3 7 

10‒14 р  4 1 

15‒17 р  4 3 

18‒24 р. 39 27 

25‒34 р  138 119 

35‒44 р  292 110 

45‒54 р  155 42 

55‒64 р  69 42 

65 р. та старші 54 33 

із
 г

р
аф

и
 1

: сільські жителі 0 0 

хворі, у яких 

діагноз 

підтверджено: 

бактеріоскопічно 416 143 

бактеріологічно 97 94 

гістологічно 35 33 

хворі на активний туберкульоз у поєднанні зі СНІД 202 92 

Крім того хворі на рецидиви всіх форм туберкульозу 121 38 

 

Таблиця 4.3. Захворюваність викликана ВІЛ/СНІДом за статтю (Дані: Центр медичної 

статистики МОЗ України)  

 

Діагноз Усього по м. Києву Чоловіки Жінки 

ВІЛ-інфіковані 13 340 8 109 5 234 

Хворі на СНІД 2 860 1 934 926 (32,4%) 

 

Таблиця 4.4. Захворюваність на соціально небезпечні хвороби (сифіліс, гонококова інфекція) 

за статтю / вікових групах станом на 01.01.2020 р. (Дані: Центр медичної статистики МОЗ 

України) 

 

 Сифіліс Гонококова інфекція 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Ч
и

сл
о
 х

в
о
р
и

х
 з

 в
п

ер
ш

е 
в
 

ж
и

тт
і 

в
ст

ан
о
в
л
ен

и
м

 

д
іа

гн
о
зо

м
 

всього 334 142 110 27 

в
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 
у
 в

іц
і 

0-14 р. включно 0 1 0 0 

15-19 р. 6 1 5 4 

з них 15-17р. 1 1 1 1 

20-24р. 34 11 28 7 

25-29р. 40 6 31 9 

30-34р. 56 22 17 2 

35-39р. 54 31 11 1 

40-59р. 117 58 17 4 

60 і старше 27 12 1 0 
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Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець  

2019 р. становила 80 291 (з них 35,4% ‒ жінки); у стаціонарних закладах психіатрична 

допомога надавалася 20 681 особам (з них 32,4% ‒ жінки). Допомогу у денних стаціонарах 

отримували 5091 особи (з них 47,9% ‒ жінки) (див. табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5. Захворюваність психічними розладами та розладами поведінки  

(Дані: ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України») 

 

Амбулаторна психіатрична допомога 
 

Кількість осіб, яким було 

розпочато надання амбулаторної 

психіатричної допомоги 

Кількість осіб, які припинили 

отримувати амбулаторну 

психіатричну допомогу 

Кількість осіб, яким 

надавалась амбулаторна 

психіатрична допомога на 

кінець року 

усього 

з них з уперше 

встановленим розладом 

психіки та поведінки 

усього 

з них у зв’язку 

усього 

у тому числі 

усього 
у тому числі 

з одужанням, 

стійкою 

ремісією 

зі 

смертю з 

різних 

причин 

чоловіки жінки 

чоловіки жінки      

8082 7398 4086 3312 6997 2037 665 80291 51854 28437 

 

Стаціонарна психіатрична допомога 
 

Кількість осіб, яким 

надавалась стаціонарна 

психіатрична допомога 

Кількість осіб, які вибули зі 

стаціонару 

Кількість осіб, які перебували 

у стаціонарному закладі з 

надання психіатричної 

допомоги на кінець року 

усього 

з них 

усього 

з них 

усього 

з них 

чоловіки жінки 

померли 

з різних 

причин 

стаціонарна 

психіатрична 

допомога 

надавалась 6 та 

більше місяців у 

звітному році 

чоловіки жінки 

20681 13980 6701 19182 117 218 1729 907 822 

 

Психіатрична допомога у денних стаціонарах 
 

Кількість осіб, яким надавалась 

психіатрична допомога у денних 

стаціонарах 
Кількість осіб, які 

вибули з денного 

стаціонару 

Кількість осіб, які перебували у 

денному стаціонарі на кінець року 

усього 
з них 

усього 
з них 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

5091 2650 2441 4797 871 549 322 

 

 

 

 



44 

 

Інформація щодо захворюваності алкоголізмом / алкогольними психозами з 

розподілом за статтю не збирається. З 16 277 осіб, хворих алкоголізмом, молодь у віці  

15‒35 становила 3,8%, з 350 хворих алкогольними психозами – 18% (див. табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6. Рівень захворюваності алкоголізмом, алкогольними психозами за статтю / 

вікових групах (Дані: Центр медичної статистики МОЗ України) 

 

Діагноз 
Загальна кількість 

хворих по м. Києву 

У тому числі 

діти віком 0 - 17 

років включно 

молодь 15-35 

років 

Алкоголізм 16277 1 610 

Алкогольні психози 350 0 63 

 

Розповсюдженість тютюнопаління – непрямий показник, про який дізнаються з 

опитування домогосподарств. Згідно з такою самооцінкою частка осіб у віці 12 років і 

старшому, які повідомили, які курять, становить понад 23% загальної кількості населення 

відповідної групи (див. табл. 4.7). Дані дезагреговані за статтю не збираються.  

 

Таблиця 4.7. Розповсюдженість тютюнопаління (Дані: ДСС у м. Києві – опитування 

домогосподарств) 

 

Розподіл членів домогосподарств у віці 12 років і старшому, яке курить 2019 рік 

Кількість осіб у віці 12 років і старшому, які повідомили, що курять:   

тисяч 586,5 

відсотків до загальної кількості населення у віці 12 років і старшому до 

відповідної групи 23,6 

Розподіл осіб, які повідомили, що вони курять, за тривалістю куріння (%):   

до 1 року - 

1‒5 років 13,6 

6‒10 років 32,7 

11‒15 років 12,3 

16‒20 років 13,2 

понад 20 років 28,2 

Розподіл осіб, які повідомили, що вони курять, за кількістю викурених 

сигарет за добу (%):   

1‒5 22,5 

6‒10 39,4 

11‒15 11,6 

16‒20 25,1 

понад 20 1,4 

 

Відомості щодо смертності у зв’язку з навмисними самоушкодженнями (суїциди) 

та внаслідок ДТП були отримані від міської служби статистики та Головного управління 

Нацполіції у м. Києві. Ці відомості дещо відрізняються. Скоріше за все, відомості Нацполіції 

– попередні і базуються на відкритих кримінальних справах за цими фактами, натомість у 

офіційній статистиці відображені остаточні дані.  
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Отже від транспортних нещасних випадків упродовж 2019 р. загинули 185 осіб (з них 

28% ‒ жінки), навмисне самоушкодження стало причиною смерті 159 осіб (у т.ч. 27,7% 

жінок) (див. табл. 4.8).  

 

Таблиця 4.8. Смертність за статтю у зв’язку з навмисними самоушкодженнями (суїциди) та 

транспортних нещасних випадків (Дані: ДСС у м. Києві) 

 

Код причини 

смерті МКХ-10 
Причина смерті Усього по м. Києву Чоловіки Жінки 

V01-V99 Транспортні нещасні випадки 185 133 52 

X60-X84 Навмисне самоушкодження 159 115 44 
 

(Дані: ГУ Нацполіції у м. Києві) 

 

Причина смерті Усього по м. Києву Чоловіки Жінки 

ДТП 159 126 33 

Самогубство 392 293 99 
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5. ЗАЙНЯТІСТЬ, БЕЗРОБІТТЯ, ПРАЦЯ 

 

У розділі «Зайнятість, безробіття, праця» було зібрано та проаналізовано  

17 показників.  

Оцінка економічної активності населення була проведена в цілому для міста з 

огляду на те, що інформація не збирається з розподілом за районами міста та ознакою статі 

(див. табл. 5.1). Таким чином у м. Києві кількість робочої сили у віці 15‒70 років становить 

майже півтора мільйона осіб або 67% населення відповідної вікової групи. З цієї кількості 

власне зайняте населення становило 1379,9 тис. осіб, а безробітне населення – 84, 7 тис. осіб. 

 
Таблиця 5.1. Економічно активне населення28 віком 15+ станом на 01.01.2020 р. (Дані: 

Головне управління статистики у м. Києві) 

Робоча сила 

у віці 15–70 р. в середньому, тис. осіб 1464,6 

у % населення відповідної вікової групи 67 

працездатного 

віку 

в середньому, тис. осіб 1368,9 

у % до населення відповідної вікової груп 75,6 

У тому числі 

зайняте 

населення 

у віці 15–70 років 
в середньому, тис. осіб 1379,9 

у % населення відповідної 

вікової групи 
63,1 

працездатного віку 
в середньому, тис. осіб 1284,2 

у % населення відповідної 

вікової групи 
70,9 

безробітне 

населення (за 

методологією 

МОП) 

у віці 15–70 років 
в середньому, тис. осіб 84,7 

у % робочої сили 

відповідної вікової групи 

5,8 

працездатного віку 

в середньому,  
тис. осіб 

84,7 

у % робочої сили відповідної 

вікової групи 
6,2 

Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП), місяців 7 

 

  

                                                 
28Економічно активне населення згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15-70 років, яке 

протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. До складу 

економічно активного населення входять особи, які займалися економічною діяльністю або шукали роботу і готові 

приступити до неї, тобто класифікувалися як“зайняті” або “безробітні”, визначені за методологієюМіжнародної 

організації праці (МОП). Кількість зазначених категорій та їх характеристики розраховуються на підставі даних 

вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що впроваджені у практику 

роботи органів державної статистики з 1995р. відповідно до рекомендацій МОП. Зазначені вибіркові обстеження 

проводять за місцем постійного проживання населення та охоплюють осіб віком 15-70 років, щодо яких розраховують 

оцінки показників економічної активності, зайнятості та безробіття. 
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Показник демографічного навантаження на 1000 осіб працездатного віку  

(15 – 64 роки) також не обліковується з розподілом на стать і райони міста, а розраховується 

для усього міста в цілому (див. табл. 5.2). Так, загальне навантаження становить 639 на  

1000 осіб працездатного віку, що є меншим, ніж навантаження в цілому в Україні. 

Навантаження особами у віці молодшому за працездатний становить 288 на 1000 осіб 

працездатного віку (більше, ніж в цілому в Україні), а особами у віці старшому за 

працездатний – 351 на 1000 осіб працездатного віку (менше, ніж в цілому в Україні). Тобто 

у столиці, так би мовити, «здоровіша» демографічна структура, де частка осіб молодшого за 

працездатний віку більша, а частка осіб старшого за працездатний віку менша, ніж 

відповідні показники в цілому в Україні.  

 
Таблиця 5.2. Демографічне навантаження29 на 1000 осіб працездатного віку  

(15 – 64 роки) станом на 01.01.2020 р. (Дані: Головне управління статистики у м. Києві) 

  
Загальне навантаження 

Особами у віці 

0–15 років 60 років і старше 

Україна 671 272 399 

м. Київ  639 288 351 

 

Для кращого розуміння становища чоловіків і жінок на ринку праці м. Києва доцільно 

розглянути показник структури працездатності населення. Методологічно в розрізі 

районів такі обрахунки поки що неможливо зробити, тому Державна служба статистики 

робить оцінку по місту в цілому, а також в розрізі статі і вікових груп. Частки чоловіків і 

жінок у складі робочої сили приблизно однакові, а в перерахунку до населення відповідної 

вікової групи рівень участі чоловіків в робочій силі вищий, ніж у жінок (див. табл. 5.3). 

Складові робочої сили – кількість зайнятого населення і рівень зайнятості вищі серед 

чоловіків, порівняно з жінками. Рівень безробіття і кількість безробітного населення 

приблизно однакові і співмірні в обох статевих групах. Серед жінок значно більше, ніж 

серед чоловіків осіб, які не входять до складу робочої сили.  

При більш детальному розгляді структури працездатності населення м. Києва з огляду 

на вікові групи можна з’ясувати, що хоча частка чоловіків переважає у робочій силі загалом 

та в зайнятому населенні, однак в наймолодшій віковій групі (15‒24 років), а також у 

старших вікових групах (40‒49 та 50‒59 років) питома вага жінок більша (див. табл. 5.3.а). 

У першому випадку це пов’язано із присутністю на ринку праці дівчат і молодих жінок, які 

ще не обмежені родиною і дітьми, так само як і в другому – коли старші жінки вже 

побудували родину і виростили дітей, тому мають більшу пропозицію на ринку праці (до 

цього додається поступовий статево-віковий перекіс у демографічній піраміді, викликаний 

скороченням чоловічого населення у віці після 30 років)  

 

 
 

  

                                                 
29Демографічне навантаження – узагальнююча кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує 

навантаження на суспільство непродуктивним населенням. 
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Таблиця 5.3. Структура працездатності населення за статтю по м. Києву у 2019 р. (Дані: 

Головне управління статистики у м. Києві) 

 

показник Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки 

Робоча сила30 

у віці 15 років і старше 

тис. осіб 

1478,5 733,3 745,2 

у віці 15–70 років 1464,6 726,5 738,1 

працездатного віку 1368,9 676,9 692 

Рівень участі населення в робочій силі 

у віці 15 років і старше у % до населення 

відповідної 

вікової групи 

60,9 55,1 68 

у віці 15–70 років 67 61,9 72,9 

працездатного віку 75,6 71,5 80 

Зайняте населення31 

у віці 15 років і старше 

тис. осіб 

1393,8 690,5 703,3 

у віці 15–70 років 1379,9 683,7 696,2 

працездатного віку 1284,2 634,1 650,1 

Рівень зайнятості населення  

у віці 15 років і старше у % до населення 

відповідної 

вікової групи 

57,5 51,9 64,2 

у віці 15–70 років 63,1 58,3 68,8 

працездатного віку 70,9 67 75,1 

Безробітне населення (за методологією МОП) 

у віці 15 років і старше 

тис. осіб 

84,7 42,8 41,9 

у віці 15–70 років 84,7 42,8 41,9 

працездатного віку 84,7 42,8 41,9 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) 

у віці 15 років і старше у % до населення 

відповідної 

вікової групи 

5,7 5,8 5,6 

у віці 15–70 років 5,8 5,9 5,7 

працездатного віку 6,2 6,3 6,1 

Особи, які не входять до складу робочої сили 

у віці 15 років і старше 

тис. осіб 

947,4 596,4 351 

у віці 15–70 років 720,9 446,8 274,1 

працездатного віку 442,9 269,5 173,4 

 

                                                 
30Робоча сила (до 2019 року – економічно активне населення) – це населення обох статей у віці 15 років і старше 

(до 2019 року – 15-70 років), які впродовж обстежуваного тижня забезпечували пропозицію робочої сили на ринку 

праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу. 
31Зайнятими вважають осіб у віці 15 років і старше (до 2019 року – 15-70 років), які: працювали впродовж 

обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вираженні, 

індивідуально (самостійно), у окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали 

безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в 

особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності; були 

тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (справу), але не 

працювали впродовж обстежуваного періоду з певних причин. 
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Таблиця 5.3.а. Структура працездатності населення за віком м. Києву у 2019 р. (Дані: Головне управління статистики у м. Києві) 

Показник 

Усього у віці У тому числі за віковими групами: 

15 років 

і старше 

з них 15-

70 років 
15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

71 рік і 

старше 

Робоча сила у віці 15 років і старше 1478,5 1464,6 97,9 164,2 209,8 243,8 381,2 272 95,7 13,9 

жінки 733,3 726,5 52,4 73,9 97,1 116,4 191,3 145,8 49,6 6,8 

чоловіки 745,2 738,1 45,9 90,3 112,7 127,4 189,9 126,2 46,1 7,1 

Зайняте населення у віці 15 років і старше 1393,8 1379,9 83,2 155,6 201,4 235,2 360,2 248,6 95,7 13,9 

жінки 690,5 683,7 44,2 70 94,3 113,3 179,1 133,2 49,6 6,8 

чоловіки 703,3 696,2 39 85,6 107,1 121,9 181,1 115,4 46,1 7,1 

Безробітне населення у віці 15 років і старше 84,7 84,7 14,7 8,6 8,4 8,6 21 23,4 - - 

жінки 42,8 42,8 8,2 3,9 2,8 3,1 12,2 12,6 - - 

чоловіки 41,9 41,9 6,5 4,7 5,6 5,5 8,8 10,8 - - 
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Оцінювати показник зайнятих за видами економічної діяльності та за статтю 

виявилося непросто. Ще в першому розділі «Населення» з’ясувалося, що немає 

однозначної оцінки загальної чисельності населення м. Києва – різні методики 

обрахунку і різні базові джерела давали відчутний розмай цифр. Так само оцінюючи 

зайнятих в економіці приходиться спиратися на кілька джерел і тлумачити отриману 

інформацію. Крім того, слід зважати, що офіційна статистика оперує «білими» даними, 

натомість частка прихованої «тіньової» зайнятості (у т.ч. за рахунок трудових 

мігрантів, офіційно незареєстрованих однак проживаючих у столиці приїжджих тощо) 

може вносити в цей показник значущі корективи. 

Першою складовою оцінки зайнятих за видами економічної діяльності в м. Києві 

є відомості Державної податкової служби України щодо кількості фізичних осіб, які 

отримали дохід у вигляді заробітної плати та грошового забезпечення 

військовослужбовців у 2019 році. Тут обліковані ті мешканці міста, які мали 

зареєстроване місце проживання у м. Києві та працювали за офіційним наймом, 

отримали доходи у вигляді заробітної плати та грошового забезпечення 

військовослужбовців. Кількість киян цієї категорії становила в 2019 р. 1 013,3 тис. осіб 

(див. табл. 5.4). Питома вага жінок у загальній чисельності становила 53,1%. 

 
Таблиця 5.4. Кількість фізичних осіб, які отримали дохід у вигляді заробітної плати та 

грошового забезпечення військовослужбовців у 2019 році (Дані: ДПС України) 

 

 обидві статі 
з них  

чоловіки жінки 

м. Київ 1 013 353 475 155 538 199 

Голосіївський район 80 347 37 937 42 410 

Дарницький район 131 275 60 789 70 487 

Деснянський район 139 660 64 768 74 892 

Дніпровський район 119 963 55 723 64 240 

Оболонський район 109 739 51 501 58 238 

Печерський район 39 392 19 302 20 090 

Подільський район 69 061 31 737 37 324 

Святошинський район 126 514 59 090 67 424 

Солом'янський район 111 070 53 371 57 699 

Шевченківський район 86 334 40 939 45 395 
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Другою складовою оцінки зайнятих за видами економічної діяльності в м. Києві 

є інформація ГУ Державної служби статистики у м. Києві щодо кількості штатних 

працівників за видами економічної діяльності. Середньооблікова кількість штатних 

працівників у грудні 2019 р. становила 1139,2 тис. осіб (див. табл. 5.5). Найбільше 

найманих працівників було 1) у торгівлі; 2) в освіті; 3) у промисловості.  

 

Таблиця 5.5. Середньооблікова кількість штатних працівників32, осіб за видами економічної 

діяльності у грудні 2019 році у м. Києві (Дані: ГУ Державної служби статистики у м. Києві) 

 
 

Вид діяльності 1 139 185 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 3669 

Промисловість 119797 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 4181 

Переробна промисловість 86360 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 20290 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8966 

Будівництво 43034 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 232250 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 98128 

Тимчасове розміщування й організація харчування 28036 

Інформація та телекомунікації 55627 

Фінансова та страхова діяльність 79729 

Операції з нерухомим майном 20744 

Професійна, наукова та технічна діяльність 84285 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 58716 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 62041 

Освіта 128965 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 93681 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 24727 

Надання інших видів послуг 5756 

 

Третім складником оцінки зайнятості мав слугувати обрахунок Пенсійним 

фондом України загальної чисельності застрахованих осіб, яким нараховано заробітну 

плату за грудень 2019 року. Отримана цифра – 3 232,4 тис. осіб (див. табл. 5.6) – значно 

перебільшує обидві попередні, тому що до загальної чисельності застрахованих осіб 

входять працівники підприємств, які перебувають на обліку в Офісі великих платників 

податків (тобто екстериторіальні компанії типу Укрзалізниці, мереж гіпермаркетів, 

                                                 
32Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємством та отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються тимчасово відсутні 

працівники, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами 

або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, а 

також призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період), сумісники та 

працюючі за цивільно-правовими договорами. 
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НАК «Нафтогаз» тощо, головний офіс яких зареєстрований у м. Києві).  

Через методологічні складнощі виокремлення із загальної цифри частки підприємств 

Офісу великих платників податків врахування цієї складової для подальших 

розрахунків видається недоцільним. Крім того, таке спотворення змінює рейтинг видів 

діяльності із найбільшою чисельністю працюючих – 1) в торгівлі; 2) в переробній 

промисловості; 3) транспорті і логістиці; 4) держуправлінні; 5) фінансовій сфері. 

 

Таблиця 5.6. Загальна чисельність застрахованих осіб33, яким нараховано заробітну 

плату за даними звітів за грудень 2019 року, по м. Києву (Дані: Пенсійний фонд України) 

 

Назва виду діяльності 
Секція 

КВЕД 

Загальна 

чисельність 

застрахованих 

осіб 

Усього  
3 232 371 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 57 018 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 119 855 

Переробна промисловість C 604 182 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 126 812 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 28 730 

Будівництво F 112 107 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів G 631 880 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 405 917 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 56 860 

Інформація та телекомунікації J 99 305 

Фінансова та страхова діяльність K 175 406 

Операції з нерухомим майном L 49 287 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 172 433 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 123 044 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 203 698 

Освіта P 97 702 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 115 143 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 27 900 

Надання інших видів послуг S 22 937 

Діяльність домашніх господарств T 36 

Діяльність екстериторіальних організацій і органів U 2 119 

  

                                                 
33До загальної чисельності застрахованих осіб входять працівники, які працюють на підприємствах, які 

перебувають на обліку в Офісі великих платників податків. 
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Кількість самозайнятих34 не обліковується за статтю і віковими групами. 

Спробувати оцінити чисельність цієї категорії жителів м. Києва можна за допомогою 

інформації Пенсійного фонду України щодо чисельності ФОП, які подали звіт про 

суми нарахованих внесків – у 2019 році таких було 185 588 (див. табл. 5.7). Найбільша 

кількість самозайнятих осіб (підприємницька діяльність): 1) у торгівлі; 2) у 

телекомунікаціях; 3) у науковій діяльності; 4) у фінансовій сфері; 5) в інших послугах. 

Близьким до попереднього є показник кількості суб’єктів підприємницької 

діяльності (ФОП), який адмініструє Головне управління Державної податкової 

служби України у м. Києві. Отже кількість суб’єктів підприємницької діяльності з 

місцем реєстрації у м. Києві на 1 січня 2020 р. склала 434 101 (див. табл. 5.8). Водночас, 

до Пенсійного фонду про суми нарахованого ЄСВ прозвітувалися 346 519 суб’єктів. З 

них тих: які працюють без найманих працівників (тобто забезпечують роботою тільки 

себе) – 185 588 суб’єктів; тих, які використовують найману працю (тобто забезпечують 

роботою декілька людей) – 160 931 суб’єктів. Кількість ФОП зі статусом діючого 

платника податків на 01.01.2010 р. становила 227 776 суб’єктів (див. табл. 5.8.а). З них 

частка тих, що зареєстровані жінками-підприємицями – 42,3% (див. табл. 5.8.б).  

 

 

                                                 
34Самозайняті – особи, які працюють самостійно або з одним або декількома діловими партнерами, 

здійснюючи діяльність, що приносить дохід, і не наймають працівників на постійній основі. 
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Таблиця 5.7. Кількість самозайнятих, які працюють без найманих працівників, у м. Києві за 2019 рік (Дані: Пенсійний фонд України) 

Назва КВЕД 
Секція 

КВЕД 

Чисельність ФОП, які 

подали звіт  

у тому числі 

ФОП на загальній 

системі оподаткування 

ФОП на спрощеній 

системі оподаткування 

Всього 

подали 

із них з 

позначкою (тип 

форми 

"ліквідаційна") 

Всього 

подали 

із них з 

позначкою 

(тип форми 

"ліквідаційна") 

Всього 

подали 

із них з 

позначкою (тип 

форми 

"ліквідаційна") 

м. Київ  185588 16404 22862 4441 162726 11963 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 451 40 69 18 382 22 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 9 1 3 1 6 0 

Переробна промисловість C 6604 520 934 184 5670 336 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 15 2 3 2 12 0 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 207 29 40 17 167 12 

Будівництво F 2444 208 297 82 2147 126 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів G 52449 5501 9562 1739 42887 3762 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність H 6022 820 1176 512 4846 308 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 10004 1363 3077 466 6927 897 

Інформація та телекомунікації J 49020 3383 1629 311 47391 3072 

Фінансова та страхова діяльність K 876 67 68 18 808 49 

Операції з нерухомим майном L 10282 523 882 140 9400 383 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 23599 2123 1891 493 21708 1630 

Діяльність у сфері адміністр та допоміжн обслуговування N 6769 493 597 85 6172 408 

Держ. управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 16 1 1 1 15 0 

Освіта P 2987 222 394 47 2593 175 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 1949 123 300 34 1649 89 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 3042 343 432 102 2610 241 

Надання інших видів послуг S 8829 639 1502 187 7327 452 

Діяльність домашніх господарств T 13 3 5 2 8 1 

Діяльність екстериторіальних організацій і органів U 1 0 0 0 1 0 
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Таблиця 5.8. Кількість ФОП на обліку в ДПС у м. Києві станом на 01.01.2020 р. за видами економічної діяльності (Дані: ГУ ДПС у м. Києві) 

Секція 

КВЕД 
Назва КВЕД 

Кількість ФОП 

в тому числі 

ФОП загальна система 

оподаткування 

ФОП спрощена система 

оподаткування 

усього на 

обліку 

з них не 

перебувають у 

стані 

припинення 

усього 

на 

обліку 

з них не 

перебувають у 

стані 

припинення 

усього 

на 

обліку 

з них не 

перебувають у 

стані 

припинення 

Загалом у м. Києві 434101 308608 259345 134670 174756 173938 

A 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 2065 1409 1595 940 470 469 

B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 134 100 125 91 9 9 

C Переробна промисловість 11343 8007 5025 1712 6318 6295 

D 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 6981 4774 6800 4593 181 181 

E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 334 224 172 62 162 162 

F  Будівництво 7704 5156 5200 2659 2504 2497 

G 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 174682 121476 127810 74889 46872 46587 

H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність 

11826 7643 7019 2850 4807 4793 

I Тимчасове розміщування й організація харчування 23348 15592 16496 8818 6852 6774 

J Інформація та телекомунікації 63630 50645 16631 3824 46999 46821 

K Фінансова та страхова діяльність 29802 19816 27768 17786 2034 2030 

L Операції з нерухомим майном 18974 14406 6614 2070 12360 12336 

M Професійна, наукова та технічна діяльність 37609 26618 14665 3777 22944 22841 

N 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 11930 8585 5072 1757 6858 6828 

O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 

страхування 

7738 5494 7588 5344 150 150 

P  Освіта 4475 3239 1755 528 2720 2711 

Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2913 2282 993 368 1920 1914 

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4750 3293 2070 632 2680 2661 

S  Надання інших видів послуг 13821 9817 5932 1965 7889 7852 

T Діяльність домашніх господарств 41 32 14 5 27 27 

U Діяльність екстериторіальних організацій і органів 1 0 1 0 0 0 

 

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_B.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_C.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_D.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_E.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_F.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_G.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_H.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_I.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_J.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_K.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_L.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_M.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_N.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_O.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_P.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_Q.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_R.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_S.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_T.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_U.html


56 

 

Таблиця 5.8.а. Кількість ФОП, які перебувають на обліку в ДПС у м. Києві станом на 

01.01.2020 р. за видами економічної діяльності зі статусом діючого платника податків 

(Дані: ГУ ДПС у м. Києві) 

 

Секція 

КВЕД 

Назва КВЕД 
Кількість  

ФОП 

ФОП загальна 

система 

оподаткування 

ФОП спрощена 

система 

оподаткування 

Загалом у м. Києві 227 776 56 339 171 437 

A 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 2996 2483 513 

B 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 43 34 9 

C Переробна промисловість 7515 1288 6227 

D 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 1823 1644 179 

E 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 203 46 157 

F  Будівництво 3681 1224 2457 

G 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 75857 29821 46036 

H 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 6230 1489 4741 

I 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 11102 4411 6691 

J Інформація та телекомунікації 47841 1829 46012 

K Фінансова та страхова діяльність 6211 4205 2006 

L Операції з нерухомим майном 13347 1208 12139 

M 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 24524 2064 22460 

N 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 7588 863 6725 

O 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 1468 1321 147 

P  Освіта 3015 353 2662 

Q 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 2136 260 1876 

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3020 401 2619 

S  Надання інших видів послуг 9144 1390 7754 

T Діяльність домашніх господарств 32 5 27 

U 

Діяльність екстериторіальних 

організацій і органів 0   
 

  

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_A.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_B.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_C.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_D.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_E.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_F.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_G.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_H.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_I.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_J.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_K.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_L.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_M.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_N.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_O.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_P.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_Q.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_R.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_S.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_T.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_U.html


57 

 

Таблиця 5.8.б. Кількість ФОП, які перебувають на обліку в ДПС у м. Києві станом на 

01.01.2020 р. за статтю зі статусом діючого платника податків (Дані: ГУ ДПС у м. Києві) 

 Усього чоловіки жінки 

м. Київ 227 675 131 387 96 288 

Голосіївський 20 383 11 752 8 631 

Дарницький 31 480 17 630 13 850 

Деснянський 26 306 15 452 10 854 

Дніпровський 27 683 15 964 11 719 

Оболонський 23 222 13 231 9 991 

Печерський 11 783 6 349 5 434 

Подільський 14 924 8 546 6 378 

Святошинський 25 247 14 786 10 461 

Солом'янський 25 462 15 605 9 857 

Шевченківський 21 185 12 072 9 113 

 

Економічне активне населення, яке формує пропозицію на ринку праці, включає 

категорію осіб старше працездатного віку, які продовжують працювати. Загалом 

Пенсійним фондом України визначено 225 508 осіб працюючих пенсіонерів в м. Києві 

станом на 01 січня 2020 року, яких частка жінок становить 56,2%. Крім того, є 

інформація щодо чисельності застрахованих осіб 65 років і старших, яким нарахована 

заробітна плата за грудень 2019 року, по м. Києву у розрізі районів. Чисельність цієї 

категорії працюючих пенсіонерів становила 128 902 осіб (див. табл. 5.9), однак слід 

мати на увазі присутність в цьому показнику частки осіб з компаній Офісу великих 

платників податків ДФС, яку важко виокремити і яка становить третину усієї 

чисельності. 

 

Таблиця 5.9. Чисельність застрахованих осіб 65 років і старші, яким нарахована 

заробітна плата за грудень 2019 року у м. Києві у розрізі районів (Дані: Пенсійний фонд 

України) 

Назва усього 
з них 

чоловіки жінки 

Загалом у м. Києві 128 902 67 003 61 899 

ДПI у Голосiївському районi ГУ ДФС у м. Києвi 9 372 4 777 4 595 

ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi 4 558 2 189 2 369 

ДПI у Деснянському районi ГУ ДФС у м. Києвi 3 741 1 463 2 278 

ДПI у Днiпровському районi ГУ ДФС у м. Києвi 5 514 2 426 3 088 

ДПI у Оболонському районi ГУ ДФС у м. Києвi 6 197 2 826 3 371 

ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi 12 861 6 142 6 719 

ДПI у Подiльському районi ГУ ДФС у м. Києвi I 5 989 2 882 3 107 

ДПI у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi 6 783 3 295 3 488 

ДПI у Солом'янському районi ГУ ДФС у м. Києвi 9 820 4 662 5 158 

ДПI у Шевченкiвському районi ГУ ДФС у м. Києвi 18 711 8 539 10 172 

Офiс великих платникiв ДФС 45 356 27 802 17 554 

 

  



58 

 

Отже загалом у м. Києві у 2019 р. чисельність пенсіонерів становила 696 896 осіб 

(з яких жінок – 64,8%). З них частка працюючих пенсіонерів становила 32% або  

225 508 осіб (з яких жінок – 56,2%). Враховуючи той факт, що пенсіонерами можуть 

бути не лише особи старшого віку, але й інші категорії населення різного віку, було 

пораховано чисельність працюючих пенсіонерів віку 65+. Цей показник становить 

128 902 осіб або 18% усіх пенсіонерів міста (57% працюючих пенсіонерів). Крім того, 

частка жінок серед представників працюючих пенсіонерів 65+ становить 48%  

(див. табл. 5.9.а).  

Тобто помітна цікава тенденція – якщо у структурі пенсіонерів міста загалом 

частка жінок через вітчизняні особливості тривалості життя становить близько двох 

третин, то у підгрупі працюючих пенсіонерів спостерігається динамічна рівновага – 

чоловіки і жінки однаковою мірою долучаються до ринку праці.  

Таблиця 5.9.а. Кількість пенсіонерів (у т.ч. працюючих) за статтю у м. Києві 

станом на 01 січня 2020 р. (Дані: Пенсійний фонд України) 

Всього Чисельність осіб 

в тому числі 

чоловіки жінки 

Чисельність пенсіонерів 696 896 245 471  451 425  

Чисельність працюючих пенсіонерів 225 508 98 680 126 828 

Чисельність працюючих пенсіонерів 65+  128 902 67 003 61 899 

 

Досить промовистим для розуміння гендерних особливостей столичного ринку 

праці є показник середньої заробітної платні чоловіків та жінок за видами 

економічної діяльності. За інформацією Головного управління статистики у м. Києві, 

середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників становила на 

01.01.2020 р. 15776 грн, з них у чоловіків – 17138 грн, у жінок – 14579 грн. Різниця – 

2559 грн або 15% (див. табл. 5.10). 

За інформацією Пенсійного фонду України, середня заробітна платня у загальній 

чисельності застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату, становила  

16271 грн, з них у чоловіків – 20133 грн, у жінок – 14354 грн. Різниця – 5779 грн або 

29% (див. табл. 5.10.а). 

Серед районів м. Києва найвищі показники зарплат – у Печерському і 

Подільському районах (див. табл. 5.10.б). 
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Таблиця 5.10. Середня заробітна платня чоловіків та жінок у м. Києві за видами економічної діяльності станом на 01.01.2020 р.  

(Дані: Головне управління статистики у м. Києві) 

 

  

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата штатних 

працівників, грн 

У тому числі 

чоловіків, грн жінок, грн 

Усього 15776 17138 14579 

Сільське, лісове та рибне господарство 9790 9709 10015 

Промисловість 16511 17071 15588 

Будівництво 9690 9173 11857 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобіві мотоциклів 15917 16923 14858 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 16604 17305 15386 

Тимчасове розміщування й організація харчування 7797 7908 7723 

Інформація та телекомунікації 24252 28043 20419 

Фінансова та страхова діяльність 23834 30166 20360 

Операції з нерухомим майном 11309 11596 10892 

Професійна, наукова та технічна діяльність 18926 21657 16670 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11205 10453 12168 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 24534 26531 23311 

Освіта 11132 11810 10911 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10154 11061 9930 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  11957 12940 11321 

Надання інших видів послуг 14379 16146 12560 
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Таблиця 5.10.а. Середня заробітна платня чоловіків та жінок у м. Києві за видами економічної діяльності за грудень 2019 р. станом на 

01.01.2020 р. (Дані: Пенсійний фонд України (Інформація щодо загальної чисельності застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату) 

 

Назва виду діяльності 
Розмір середньої 

заробітної плати, грн 

У тому числі 

чоловіків, грн жінок, грн 

Усього 16 271,44 20 133,83 14 354,21 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 13 228,84 13 927,56 11 650,76 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 18 466,56 20 632,72 12 378,60 

Переробна промисловість 15 323,90 16 909,19 12 821,00 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 22 158,00 24 986,81 17 113,44 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 14 992,34 16 374,66 12 895,24 

Будівництво 10 877,93 10 939,57 10 645,58 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 13 675,72 16 026,03 11 508,08 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 14 623,17 15 973,04 12 081,72 

Тимчасове розміщування й організація харчування 7 213,30 7 550,25 7 012,01 

Інформація та телекомунікації 20 481,43 23 220,76 17 516,76 

Фінансова та страхова діяльність 21 690,46 29 739,27 17 799,27 

Операції з нерухомим майном 13 743,12 13 710,31 13 785,55 

Професійна, наукова та технічна діяльність 21 704,14 25 279,19 18 313,13 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11 520,59 12 174,10 10 672,85 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 25 634,25 26 732,84 24 820,79 

Освіта 13 649,54 58 798,02 12 341,88 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 12 500,32 14 053,15 12 079,29 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 17 379,54 22 431,12 13 229,04 

Надання інших видів послуг 11 802,20 13 533,33 10 678,57 

Діяльність домашніх господарств 8 047,62 7 626,02 8 469,22 

Діяльність екстериторіальних організацій і органів 32 987,18 32 192,44 33 625,67 
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Таблиця 5.10.б. Нараховано в середньому працівнику в м. Києві за районами станом на 

01.01.2020 р. (Дані: Головне управління статистики у м. Києві) 

 

  
Нараховано в середньому працівнику, грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

м. Київ 14809 15561 15857 16898 

Голосіївський 15720 16917 17613 18644 

Дарницький 10284 10686 11021 12564 

Деснянський 10227 10874 11243 12115 

Дніпровський 10602 11476 11912 13225 

Оболонський 12243 12594 12982 14234 

Печерський 17298 18392 18858 19884 

Подільський 19029 18609 18782 19562 

Святошинський 11286 11687 12203 12649 

Солом’янський 14140 14607 14887 15927 

Шевченківський 16493 17598 17411 18476 

 

Економічна поведінка на ринку праці визначається також цілим рядом 

показників, пов’язаних із безробіттям35 населення. За даними Державної служби 

статистики України, у 2019 р. рівень безробіття населення36 у м. Києві загалом 

становив 5,8% (чоловіки – 5,7%, жінки – 5,9%). 

За інформацією Київського міського центра зайнятості, середня тривалість 

безробіття у 2019 р. у м. Києві становила 152 дні, а середня тривалість пошуку 

роботи37 – 122 дні. Згідно даним Державної служби статистики України, якщо 

чоловіки в середньому шукали роботу впродовж 7 місяців, то жінки – 6 місяців.  

 

  

                                                 
35Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15‒70 років (зареєстровані та незареєстровані у Державній 

службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); 

впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; 

впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або 

на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, 

які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо. 
36Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком  

15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-

демографічної групи. 
37Середня тривалість пошуку роботи (середня тривалість безробіття) надається у вимірі середньої 

кількості місяців тривалості пошуку роботи на одного безробітного. Розрахунок показника здійснюється на 

основі формули середньої арифметичної зваженої. 
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Загалом по місту впродовж 2019 р. на обліку у службі зайнятості перебували 

усього – 27 752 безробітних осіб, частка жінок з яких становила 60,2%, а частка молоді 

до 35 років – 34%  (див. табл. 5.11). У районах міста найбільшу питому вагу загальної 

чисельності безробітних на обліку мали Дарницький і Святошинський райони. 

 

Таблиця 5.11. Кількість безробітних на обліку в службі зайнятості за статтю / віковими 

групами / районами міста у 2019 році (Дані: Київський міський центр зайнятості) 

 

Район 

Загальна 

кількість 

безробітних 

з них 

молодь 

до 35 

років 

отримували 

допомогу по 

безробіттю 

чоловіки жінки 

м. Київ 27752 9446 23355 11047 16705 

Голосіївський 1875 655 1566 752 1123 

Дарницький 4267 1532 3559 1666 2601 

Деснянський 3204 1038 2606 1278 1926 

Дніпровський 3231 1018 2783 1348 1883 

Оболонський 3031 966 2636 1210 1821 

Печерський 1162 412 1025 430 732 

Подільський 1806 600 1470 736 1070 

Святошинський 4212 1452 3390 1707 2505 

Солом’янський 2838 1044 2524 1073 1765 

Шевченківський 2126 729 1796 847 1279 

 

Станом на 01.01.2020 р. мали статус безробітного 8772 осіб, з них 59,3% – 

жінки. З-поміж усіх, хто мав статус, допомогу по безробіттю отримували 87,5% осіб 

(див. табл. 5.11.а). 

 

Таблиця 5.11.а. Кількість осіб, які мали статус безробітного на кінець періоду станом на 

1 січня 2020 року (Дані: Київський міський центр занятості) 

 

  

Мають статус безробітного на 

кінець періоду 

з них отримують допомогу по 

безробіттю, осіб 

Усього чоловіки, % жінки,% Усього чоловіки, % жінки,% 

м. Київ 8772 40,7 59,3 7679 40,5 59,5 

Голосіївський 599 40,1 59,9 519 39,5 60,5 

Дарницький 1273 39,4 60,6 1170 40,1 59,9 

Деснянський 947 40,2 59,8 778 39,6 60,4 

Дніпровський 980 42,1 57,9 855 41,9 58,1 

Оболонський 1059 40,5 59,5 956 41 59 

Печерський 416 38,2 61,8 385 37,7 62,3 

Подільський 579 41,6 58,4 488 41,6 58,4 

Святошинський 1267 42,1 57,9 1109 42,5 57,5 

Солом’янський 961 37,7 62,3 821 36,4 63,6 

Шевченківський 691 44,1 55,9 598 43,6 56,4 
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За інформацією Державної служби статистики України, у м. Києві у 2019 р. 

безробітне населення у віці 15‒70 років становило 84,7 тис. осіб, з них жінки – 50,5%. 

Найвищим є рівень безробіття у середній віковій групі (15‒34 років) –6,7% (див. табл. 

5.12).  

Таблиця 5.12. Безробітне населення та рівень безробіття за віковими групами у 2019 р. у 

м. Києві (Дані: Державна служба статистики України) 
 

  

Усього у віці 15 

років і старше 15-70 20-64 15-34 35-49 

50 років 

і старше 

Безробітне населення, тис. осіб 84,7 84,7 80,6 31,7 29,6 23,4 

Рівень безробіття населення, % 5,7 5,8 5,7 6,7 4,7 6,1 
 

Лише 1420 безробітних проходили перепідготовку / перекваліфікацію в службі 

зайнятості, з них –67,6% жінок (див. табл. 5.13). З усіх безробітних, що перебували 

на обліку в службі зайнятості, були працевлаштовані 32,1%, у тому числі 31,1% 

молоді до 35 років, 29,9% чоловіків і 33,6% жінок (див. табл. 5.14). 

 
Таблиця 5.13. Кількість безробітних, які проходили перепідготовку / перекваліфікацію у 

службі зайнятості за статтю / районами міста (Дані: Київський міський центр зайнятості) 

Район Проходили профнавчання 
з них 

чоловіки жінки молодь до 35 років 

м. Київ 1420 460 960 360 

Голосіївський 112 37 75 26 

Дарницький 208 60 148 42 

Деснянський 126 45 81 36 

Дніпровський 211 71 140 59 

Оболонський 200 52 148 47 

Печерський 77 28 49 19 

Подільський 90 31 59 25 

Святошинський 124 36 88 35 

Солом’янський 146 52 94 42 

Шевченківський 126 48 78 29 

 

Таблиця 5.14. Кількість безробітних, які працевлаштовані службою зайнятості за 

статтю / районами міста (Дані: Київський міський центр занятості) 

Район 
Загальна кількість 

безробітних 

з них 

молодь до 35 років чоловіки жінки 

м. Київ 8925 2939 3304 5621 

Голосіївський 606 191 229 377 

Дарницький 1304 503 483 821 

Деснянський 1120 347 381 739 

Дніпровський 1043 310 407 636 

Оболонський 887 254 329 558 

Печерський 336 112 121 215 

Подільський 589 184 232 357 

Святошинський 1444 446 541 903 

Солом’янський 903 344 316 587 

Шевченківський 693 248 265 428 
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Формування інформації щодо кількості працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими умовами праці, у розрізі вікових груп, а також щодо важких умов праці 

не передбачено. Облікова кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими /небезпечними умовами праці у м. Києві у 2019 р., за даними Державної 

служби статистики України, становила 80 тис. осіб (кожний десятий в Україні загалом). 

З цієї кількості частка жінок складала 21,1%. 

Зазвичай чоловіки частіше отримують виробничі травми. Так, серед осіб, які у 

2019 р. постраждали від виробничого травматизму, чоловіки складали 62,7% (318 осіб), 

а смертельні травми отримали 33 осіб (з них 87,9% − чоловіки). З усіх випадків 

травмування на виробництві в країні кожен десятий відбувся у м. Києві (див. табл. 

5.15). 

 

Таблиця 5.15. Кількість постраждалих на виробництвах від нещасних випадків за 

статтю (Дані: Фонду соціального страхування України) 

 

 

У 2019 році комісіями з розслідування (спеціального розслідування) нещасних 

випадків проведено розслідування (спеціальне розслідування) 372 нещасних випадків, 

які визнані такими, що пов’язані з виробництвом, та складено акти за ф.Н-1/П. З усіх 

нещасних випадків, які мали місце впродовж 2019 р. понад 54,8% відбулися в чотирьох 

галузях: на будівництві, у оптовій та роздрібній торгівлі/ремонті автотранспортних 

засобів і мотоциклів, на транспорті / складському господарстві, поштовій та кур'єрській 

діяльності, а також у тимчасовому розміщуванні й організації харчуванні (див. табл. 

5.15.а). 

 
 

 

  

Чоловіки Жінки Обидві статі 

Всього 
у т.ч. 

смертельно 
Всього 

у т.ч. 

смертельно 
Всього 

у т.ч. 

смертельно 

м. Київ 318 29 189 4 507 33 
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Таблиця 5.15.а. Потерпілі у нещасних випадках станом на 01.01.2020 р. (Дані: Управління викон. дирекції Фонду соцстраху України у м. Києві)  
 

Галузь 
К-ть 

потерпілих 

Стать 

чоловіча жіноча 

ВСЬОГО  372  222  150 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство   5  4  1 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів   3  1  2 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів   15  7  8 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів   4    4 

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність   4  3  1 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів   1  1   

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції   4  3  1 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування   7  7   

Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.   1    1 

Виробництво транспортних засобів   4  4   

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  7  6  1 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами   6  5  1 

Будівництво   30  28  2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів   85  45  40 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність   48  32  16 

Тимчасове розміщування й організація харчування   41  20  21 

Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення   1  1   

Телекомунікації (електрозв'язок)   6  5  1 

Фінансова та страхова діяльність   15  10  5 

Операції з нерухомим майном  4  3  1 

Діяльність у сферах права, бух. обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження   3  2  1 

Наукові дослідження та розробки   3  3   

Інша професійна, наукова та технічна діяльність   2  1  1 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування   15  10  5 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування   21  6  15 

Освіта   6  1  5 

Охорона здоров'я   17  6  11 

Надання послуг догляду та соціальної допомоги   1    1 

Мистецтво, розваги та відпочинок   11  7  4 

Надання інших видів послуг   2  1  1 
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6. ОСВІТА І КАДРИ НАУКИ 

 

У розділі «Освіта і кадри науки» було зібрано та проаналізовано 5 показників. 

Додатковим джерелом інформації, окрім вже відомих і раніше цитованих, стало  

КНП «Освітня агенція міста Києва»38 (https://monitoring.in.ua/information/). 

Чисельність вихованців ДНЗ усіх форм власності у 2019 р. становила  

109 630 тис. осіб (з них дівчат – 47,3%) (див. табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1. Чисельність вихованців ДНЗ (державних, приватних та альтернативних) 

за статтю та районами м. Києва (Дані: Управління освіти РДА) 

 

район загальна чисельність вихованців 
у тому числі 

хлопчики дівчата 

м. Київ 109630 57309 51797 

Голосіївський 9912 5026 4886 

Дарницький 16885 8662 7699 

Деснянський 14902 7774 7128 

Дніпровський 13991 7342 6649 

Оболонський  11496 5994 5502 

Печерський  2667 1369 1298 

Подільський 7285 3729 3556 

Святошинський 14272 7612 6660 

Солом'янський 9970 5345 4625 

Шевченківський 8250 4456 3794 

 

 

Чисельність школярів у 2019 р. становила 311 286 осіб. Хлопців і дівчат – 

порівну. З усієї чисельності учнів шкіл частка учнів комунальних шкіл становила 

93,4%, учнів приватних шкіл – 4,5% (див. табл. 6.2). 
  

                                                 
38Мета діяльності агенції полягає у створенні системи освітнього моніторингу в м. Києві, отримання 

об’єктивної інформації про стан і перспективи розвитку освітньої галузі столиці для прийняття ефективних 

управлінських рішень та вироблення стратегії освітньої політики на рівні міста, району, навчального 

закладу, з метою підвищення якості системи освіти у столиці. Основними завданнями агенції є: моніторинг 

результативності регіональних проектів і програм, організаційно-технологічна підготовка здійснення 

моніторингу за напрямками: психологічні, психолого-педагогічні, соціальні дослідження. 
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Таблиця 6.2. Чисельність учнів шкіл (державних, приватних та альтернативних) за 

статтю та районами м. Києва (Дані: КНП «Освітня агенція міста Києва») 

 

Район 

Загальна 

чисельність 

учнів шкіл 

З них за статтю 

державна комунальна приватна 
хлопчики дівчата 

Голосіївський 26108 346 22478 3284 13288 12820 

Дарницький 46324 - 44879 1445 23461 22863 

Деснянський 37336 579 35968 789 19029 18307 

Дніпровський 37170 - 36228 942 18947 18223 

Оболонський 32051 462 30385 1204 16131 15920 

Печерський 19383 3885 14578 920 10062 9321 

Подільський 21220 - 20480 740 10690 10530 

Святошинський 36505 - 34738 1767 18315 18190 

Солом'янський 29401 171 28426 804 15250 14151 

Шевченківський 25788 1005 22600 2183 12927 12861 

м. Київ 311286 6448 290760 14078 158100 153186 

 

Оцінка чисельності студентів ВНЗ (І‒ІV рівнів акредитації) із розподілом за 

районами та статтю робилася на основі інформації МОН України. Враховувалися 

навчальні заклади, юридичні адреси яких можна було згрупувати за районами міста 

(див. табл. 6.3). Крім того, були враховані ВНЗ не розподілені за районами – вони 

увійшли до окремої підгрупи «м. Київ (без районів)».  

 

Таблиця 6.3. Чисельність студентів ВНЗ (І‒ІV рівнів акредитації) за статтю та 

районами м. Києва (Дані: Міністерство освіти України) 

 

Район Загальна чисельність студентів 
У тому числі: 

чоловіки жінки 

м. Київ 286539 137619 148920 

Голосіївський 37614 19114 18500 

Дарницький 1477 455 1022 

Деснянський 17119 6310 10809 

Дніпровський 6187 2730 3457 

Оболонський  69 18 51 

Печерський  41748 17507 24241 

Подільський 11650 7329 4321 

Святошинський 8246 4049 4197 

Солом'янський 65460 39351 26109 

Шевченківський 86384 36140 50244 

м. Київ (без районів)39 10585 4616 5969 

  

                                                 
39

Увійшли ті ВНЗ, які у базі МОН не розподіляються за районами, однак мають фактичну адресу. 
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Отже, згідно з даними МОН, у м. Києві упродовж 2019/20 навчального року 

налічувалося 286 539 студентів, частка жінок становила 52%. Натомість, за 

інформацією Державної служби статистики України, на початок 2019/20 навчального 

року у м. Києві загальна кількість студентів становила 341 282 особи (частка жінок 

також становила 52%). Однак слід мати на увазі, що методологія обрахунку Держстату 

не дає змоги виокремити унікальних студентів – наразі в Україні дозволено навчатися 

у декількох ЗВО одній людині. Тому в загальну кількість студентів можуть бути 

пораховані окремі особи, які є студентами одразу кількох навчальних закладів. 

Чисельність вихователів дошкільних навчальних закладів, згідно з даними 

РДА, у 2019 р. становила 10 019 осіб (див. табл. 6.4). З них переважна більшість – жінки 

(97,6%). 

 

Таблиця 6.4. Чисельність вихователів за статтю та районами м. Києва  

(Дані: Управління освіти РДА) 
 

Район Вихователі ДНЗ 
У тому числі: 

чоловіки жінки 

м. Київ 10019 205 9814 

Голосіївський 1469 198 1271 

Дарницький 1206 0 1206 

Деснянський 1246 1 1245 

Дніпровський 1110 0 1110 

Оболонський  1248 2 1246 

Печерський  334 4 330 

Подільський 604 0 604 

Святошинський 1180 0 1180 

Солом'янський 1008 0 1008 

Шевченківський 614 0 614 
 

Чисельність учителів шкіл, згідно з даними РДА, у 2019 р. становила  

21 005 осіб (див. табл. 6.5). З них переважна більшість – жінки (88,8%). В усіх районах 

міста співвідношення чоловіків і жінок у педагогічних колективах шкіл більш-менш 

однакове, лише у Подільському районі працює найбільше вчителів-чоловіків (22,4%). 

 

Таблиця 6.5.Чисельність вчителів шкіл за статтю та районами м. Києва  

(Дані: Управління освіти РДА) 
 

Район Кількість вчителів 
У тому числі: 

чоловіки жінки 

м. Київ 21005 2452 18646 

Голосіївський 1469 198 1271 

Дарницький 3190 326 2864 

Деснянський 2620 248 2372 

Дніпровський 2399 217 2275 

Оболонський  2079 193 1886 

Печерський  1398 169 1229 

Подільський 1879 421 1458 

Святошинський 2077 189 1888 

Солом'янський 1646 224 1422 

Шевченківський 2248 267 1981 
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Інформація про чисельність учителів шкіл від Освітньої агенції Києва дещо 

відрізняється від офіційної відомчої статистики, адже враховує, окрім педагогів 

комунальних шкіл міста, також вчителів державних і приватних шкіл. Так, з усієї 

чисельності вчителів шкіл частка учителів комунальних шкіл становила 89,2%, 

приватних шкіл – 8,9% (див. табл. 6.5.а.). 

Таблиця 6.5. а. Чисельність вчителів шкіл (державних, приватних та альтернативних) 

за районами м. Києва (Дані: КНП «Освітня агенція міста Києва») 
 

Район Кількість вчителів 
З них у школах 

державних комунальних приватних 

Голосіївський 2319 50 1664 605 

Дарницький 3190  3035 155 

Деснянський 2904 135 2604 165 

Дніпровський 2964  2844 120 

Оболонський 2655 46 2369 240 

Печерський 1667 106 1376 185 

Подільський 1687  1552 135 

Святошинський 2858  2621 237 

Солом'янський 2613 14 2431 168 

Шевченківський 2249 120 1905 224 

м. Київ 25106 471 22401 2234 

 

Викладацький склад ЗВО згідно з даними Держстату на початок 2019/20 

навчального року становив загалом 36 334 особи, з яких 56,9% – жінки (див. табл. 6.6). 

У структурі викладацького складу переважну більшість становлять науково-

педагогічні працівники (73,3%), решта – педагогічні (20,5%) та наукові працівники 

(6,2%). Частка жінок у кожній з цих трьох категорій неоднакова і становить 67,2% 

серед педагогічних працівників, 55,5% – серед науково-педагогічних працівників і 

лише 38,7% – серед наукових працівників. 

Таблиця 6.6. Викладацький склад ЗВО на початок 2019/20 навчального року 

(Дані: Державна служба статистики України) 
 

 

Усього 

з них 

штатні 
працюють на умовах неповного 

робочого дня (тижня) 
жінки 

Наукові працівники 2244 1212 1416 869 

Науково-педагогічні працівники 26644 22266 9102 14799 

Педагогічні працівники 7446 6563 1552 5005 

Загальна чисельність 36334 30041 12070 20673 

 

Кожен третій аспірант України у 2019 р. навчався у м. Києві і 48% з них ‒ 

жінки (див. табл. 6.7). Якщо у наймолодшій віковій групі аспірантів 21‒25 років 

переважають чоловіки, то у віці 26‒34 років більше аспіранток, у старших вікових 

групах співвідношення чоловіків і жінок приблизно рівне. Чисельність докторантів 

м. Києва становить 36,6% загальної їх кількості в Україні, а частка жінок серед них – 

61,4% (див. табл. 6.8). Найбільша кількість докторантів – у вікових групах 30‒39 років 

і 40‒49 років, а у останній частка жінок-здобувачок найвищого наукового ступеня 

вдвічі більша, ніж чоловіків. У розрізі районів міста найбільша чисельність аспірантів 

і докторантів – у Шевченківському районі (див. табл. 6.9). 
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Таблиця 6.7. Кількість аспірантів на 1 січня 2020 року за віковими групами  

(Дані: Державна служба статистики України) 

 

 Усього 
Із них у віці 

21-25 

років 

26-34 

років 

35-44 

років 

45-54 

років 

55-59 

років 

60 років 

і старші 

Україна, обидві статі 25 245 8123 11369 4219 1302 172 60 

м. Київ, обидві статі 8 376 2575 3817 1433 450 76 25 

чоловіки 4359 1620 1761 699 221 45 13 

жінки 4 017 955 2056 734 229 31 12 

 
Таблиця 6.8. Кількість докторантів на 1 січня 2020 року за віком  

(Дані: Державна служба статистики України) 

 

 Усього 
Із них у віці 

26-29 

років 

30-39 

роки 

40-49 

роки 

50-59 

роки 

60 років і 

старші 

Україна, обидві статі 1 113 30 513 421 123 26 

м. Київ, обидві статі 407 6 182 158 45 16 

чоловіки 157 1 72 50 25 9 

жінки 250 5 110 108 20 7 

 
Таблиця 6.9. Кількість аспірантів та докторантів за районами на 01.01.2020  

(Дані: ГУ Державної служби статистики у м. Києві) 

 

 м. Київ 

Кількість аспірантів Кількість докторантів 

усього у т.ч. жінок усього у т.ч. жінок 

8376 4017 407 250 

Голосіївський 1126 498 58 29 

Дарницький 6 - - - 

Деснянський 184 103 5 4 

Дніпровський 42 13 - - 

Оболонський 76 33 2 2 

Печерський 1208 667 62 43 

Подільський 458 200 15 12 

Святошинський 316 83 23 9 

Солом'янський 1853 666 55 33 

Шевченківський 3107 1754 187 118 
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7. ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

У розділі «Правопорушення» було зібрано та проаналізовано 8 показників. 

 

З усіх засуджених за скоєні у 2019 році злочини на м. Київ припадає лише 5,4%. 

У свою чергу, з усіх засуджених у м. Києві частка жінок становила 18,5% (це 8,13% 

усіх засуджених в країні за цей період часу жінок). Найбільше притягнутих до 

відповідальності осіб – серед вікової групи 30‒50 років (див. табл.7.1). 

 

Таблиця 7.1. Чисельність засуджених за скоєний злочин у м. Києві у 2019 році, осіб 

(Дані: Державна судова адміністрація) 
 

 м. Київ ВСЬОГО 

Кількість засуджених осіб 3 782 70 375 

 з них жінок 701  8 617 

Вік засуджених на 

момент вчинення 

злочину 

від 14 до 16 років 35 744 

від 16 до 18 років 82 1 662 

від 18 до 25 років 731 12 352 

від 25 до 30 років 629 11 122 

від 30 до 50 років 2 072 36 799 

від 50 до 65 років 214 6 907 

від 65 років і старше 19 789 

 

Понад 2/3 зі структури усіх скоєних у 2019 році злочинів (і чоловіками, і 

жінками) – це злочини проти власності (див. табл. 7.2). Ще близько 10% злочинів – 

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. 

Також понад 2/3 зі структури усіх скоєних дітьми у 2019 році злочинів – це 

злочини проти власності (див. табл. 7.3). Понад 60% дітей, які скоювали злочини –  

з вікової групи 16‒17 років, ще близько 32% – з групи 14‒15 років. Гендерно 

дезагрегована статистика щодо скоєних дітьми злочинів не збирається. 
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Таблиця 7.2. Злочини за видами у м. Києві у 2019 році, осіб (Дані: Офіс Генерального прокурора України) 
 

 
Виявлено осіб, які 

вчинили кримінальні 

правопорушення 

з них 

чоловіки жінки 

Усього 7701 6292 1409 

Злочини проти основ національної безпеки України 3 3   

Злочини проти життя та здоров'я особи 399 365 34 

Злочини проти волі, честі та гідності особи 10 7 3 

Злочини проти статевої свободи ти статевої недоторканості особи 17 17   

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 45 42 3 

Злочини проти власності 4436 3451 985 

Злочини у сфері громадської діяльності 327 243 84 

Злочини проти довкілля       

Злочини проти громадської безпеки 214 204 10 

Злочини проти безпеки виробництва   0   

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 414 387 27 

Злочини проти громадського порядку та моральності 144 130 14 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров'я населення 1303 1162 141 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення 

призову та мобілізації 2 1 1 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань 

громадян та злочини проти журналістів 392 291 101 

Злочини у сфері використання електронно-лбчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку 6 3 3 

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних 

послуг 130 100 30 

Злочини проти правосуддя 22 19 3 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 32 31 1 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 1 1   
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Таблиця 7.3. Злочини, скоєні дітьми за видами у м. Києві у 2019 році, осіб 

(Дані: Офіс Генерального прокурора України) 

 

Вид злочину 

за віком на час 

вчинення 

кримінального 

правопорушення 

до 14 

років 

14-15 

років 

16-17 

років 

Усього  10 73 139 

Злочини проти основ національної безпеки України       

Злочини проти життя та здоров'я особи   6 7 

Злочини проти волі, честі та гідності особи       

Злочини проти статевої свободи ти статевої недоторканості 

особи       

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина       

Злочини проти власності 7 62 99 

Злочини у сфері громадської діяльності       

Злочини проти довкілля       

Злочини проти громадської безпеки     5 

Злочини проти безпеки виробництва       

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту   7 3 

Злочини проти громадського порядку та моральності 1 1 15 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інша злочини проти 

здоров'я населення 1   10 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову 

та мобілізації       

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини 

проти журналістів 1   3 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку       

Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг       

Злочини проти правосуддя       

Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини)       

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку     1 
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Якщо із загальної кількості потерпілих від кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із фізичним насильством (умисні вбивства та замахи на них, тяжкі тілесні 

ушкодження), частка жінок становить від 12 до 25%, то переважна більшість 

потерпілих від зґвалтувань (і замахів на них) – жінки (див. табл. 7.4).  

 

Таблиця 7.4. Кількість та розподіл за статтю потерпілих від кримінальних 

правопорушень, пов'язаних з фізичним насильством (умисні вбивства (та замахи на 

них), зґвалтування (та замахи на них), тяжкі тілесні ушкодження), облікованих за останні 

12 місяців (Дані: ГУ Нацполіції у м. Києві) 

 

РАЙОН 

умисне вбивство 

ст.115 ККУ 

тяжкі тілесні 

ушкодження 

ст.121 ККУ 

зґвалтування 

ст.152 ККУ 

к-ть 

потерпілих 

з них 

жінок 

к-ть 

потерпілих 

з них 

жінок 

к-ть 

потерпілих 

з них 

жінок 

Всього у м. Києві 79 20 142 18 28 25 

Голосіївське УП 7 2 11 1     

ГУ НП в м. Києві 3 1 5 0 3 2 

Дарницьке УП 5 1 17 5 2 2 

Деснянське УП 4 1 14 3 5 4 

Дніпровське УП 15 4 10 0 1 1 

Оболонське УП 3 1 26 1 2 2 

Печерське УП 4 0 10 1 0 0 

Подільське УП 2 1 12 3 5 4 

Святошинське УП 18 6 22 2 5 5 

Солом'янське УП 8 2 1 0 1 1 

Шевченківське УП 10 1 12 2 1 1 

відділ поліції на СТЗ ГУНП в 

м. Києві 
0 0 2 0 0 0 

 

У 2019 р. до ГУ Нацполіції у м. Києві надійшло 9493 повідомлення про 

вчинення домашнього насильства, з них 85% – від жінок (див. табл. 7.5). Однак з цієї 

кількості звернень реагування на випадки домашнього насильства було лише у 45% 

випадків, з них 78% – складення адміністративних протоколів, решта 22% –терміновий 

заборонний припис відносно кривдника. Інформації щодо видів насильства (фізичне, 

психологічне, економічне, сексуальне), кривдників, вікових груп постраждалих надано 

не було. 
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Таблиця 7.5. Кількість звернень щодо домашнього насильства за районами міста 

відповідно до статті 3 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

(Дані: ГУ Нацполіції у м. Києві) 

 

Управління 

поліції 

Надійшло повідомлень про 

вчинення домашнього 

насильства 

Реагування на випадки домашнього 

насильства 

Терміновий 

заборонний припис 

відносно кривдника 

К-ть складених 

адміністративних 

протоколів за ст. 

173-2 
Усього 

від 

чоловіків 

від 

жінок 

Голосіївське 961 213 748 84 689 

Дарницьке 1103 108 995 108 583 

Деснянське 1254 107 1147 67 814 

Дніпровське 1216 93 1123 84 860 

Оболонське 1207 84 1123 102 874 

Печерське 159 30 129 23 123 

Подільське  928 353 575 76 688 

Святошинське 1156 225 931 137 992 

Солом'янське  918 112 806 150 707 

Шевченківське 591 58 533 120 306 

Всього 9493 1383 8110 954 3336 

 

Наповненість усіх місць штатної чисельності працівників управлінь 

Національної поліції м. Києва становила у 2019 р. 84,7%, з них жінок – близько 23% 

(див. табл. 7.6). За даними районних управлінь поліції частка жінок у списочній 

чисельності особового складу коливалася від 23,1% у Печерському управлінні поліції 

до 31,8% у Солом’янському.  

Загальна чисельність працівників правоохоронних органів (ГУ Нацполіції разом 

з працівниками апарату та інших структурних підрозділів, а також ГУ Нацгвардії)  

МВС у м. Києві становила 13 425 осіб – це 83,1% штатної чисельності (див. табл.7.7), 

а частка жінок становила 18,1% списочної чисельності. 
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Таблиця 7.6. Чисельність працівників управлінь поліції за статтю та районами на 1 січня 

2020 року (Дані: Нацполіція України) 

 

Район 

Чисельність працівників управлінь поліції 

Штатна 

чисельність 

Списочна чисельність 

усього чоловіки жінки 

Голосіївське управління поліції 364 304 223 81 

Дарницьке управління поліції 397 357 263 94 

Деснянське управління поліції 413 364 252 112 

Дніпровське управління поліції 498 396 290 106 

Оболонське управління поліції 414 332 240 92 

Печерське управління поліції 329 268 206 62 

Подільське управління поліції 323 287 217 70 

Святошинське управління поліції 418 361 250 111 

Солом'янське управління поліції 426 364 248 116 

Шевченківське управління поліції 510 433 331 102 

Всього 4092 3466 2520 946 

 

Таблиця 7.7. Чисельність працівників правоохоронних органів (МВС) за статтю та 

районами на 1 січня 2020 року (Дані: Нацполіція України, Нацполіція в м. Києві (включаючи 

апарат та інші структурні підрозділи), ГУ Нацгвардії України) 

 

Район 

Чисельність працівників  

Штатна 

чисельність 

Списочна чисельність 

усього чоловіки жінки 

ГУ Нацполіції в м. Києві 9156 7632 5563 2069 

-  у т.ч. Нацполіція України 4092 3466 2520 946 

ГУ Нацгвардії України 6997 5793 5391 402 

Всього 16153 13425 10954 2471 
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8. УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ 

 

У розділі «Управлінські кадри» було зібрано та проаналізовано 3 показники. 

Управлінський склад міста – переважно жіноча сфера діяльності. Згідно з 

даними районних в місті державних адміністрацій загальна фактична чисельність 

держуправлінців КМДА (апарат / директори департаментів) категорій «Б» та «В»  

на 1 січня 2010 року становила в усіх районах разом 3267 осіб (88% штатної 

чисельності), з яких жінок – близько 83% (див. табл.8.1). З них жінок-управлінців вищої 

категорії («Б») – було 28,3%, решта – управлінці категорії «В».  

Згідно з даними КМДА, фактична чисельність працівників апарату, а також 

департаментів та управлінь становила 1936 осіб або 87% штатної чисельності  

(див. табл. 8.2). З них жінок – близько 83%. Найбільш чисельними підрозділами у 

складі КМДА є апарат; департаменти соціальної політики, економіки та інвестицій, 

земельних ресурсів, фінансів; центр надання адміністративних послуг. 

Ця інформація підтверджується даними Національного агентства України з 

питань державної служби, згідно з якими на 31.12.2019 р. кількість посад 

держслужбовців усіх категорій за штатним розписом у Київській міській державній 

адміністрації становила 2240 осіб (фактична – 1898), в усіх районних в місті Києві 

державних адміністраціях разом 3644 особи (фактична – 3268) (див. табл. 8.3).  

 

Таблиця 8.3. Державні службовці у КМДА загалом та РДА (категорії «А», «Б», «В») 

станом на 31.12.2019 (Дані: НАДС) 

 

 

Кількісний склад держслужбовців 

Прийнято Звільнено 
К-ть посад за 

штатним 

розписом 

Вакантні 

посади 

Фактична 

чисельність 

КМДА 2240 290 1898 77 52 

РДА 3644 285 3268 223 96 

Разом: 5884 575 5166 300 148 

 

Київська міська рада VIII скликання з загальної чисельності місць (120) мала 

лише 19% депутаток-жінок. 
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Таблиця 8.1. Статевий склад управлінців КМДА (апарат / директори департаментів) та РДА міста на 1 січня 2020 року 

(Дані: районні в місті Києві державні адміністрації) 

 

Район 

Штатна чисельність Фактична чисельність   

Загальна чисельність Б В 
Загальна 

чисельність 

чоловіки жінки   

Б В Б В   

Голосіївська РДА 337     292 13 21 76 182   

Дарницька РДА 366     328 19 24 80 205   

Деснянська РДА 426     384 21 33 85 245 
412 осіб є державними 

службовцями 

Дніпровська РДА 400     365 31 59 74 201   

Оболонська РДА 

372 (4 недержавні 

службовці, 3 працівники 

виконують функції з 

обслуговування) 

110 255 344 18 38 83 202 

3 (1 жінка, 2 чоловіки) 

працівники, які виконують 

функції з обслуговування, 3 

жінки виконують функції з 

обслуговування 

Печерська РДА 312 102 210 285 16 27 80 162   

Подільська РДА 326     209 18 32 40 119 
11 працівників не є 

держслужбовцями 

Святошинська РДА 394     365 20 34 79 217   

Солом'янська РДА 379     356 12 31 93 220   

Шевченківська 

РДА 

402 (з них 13 не є 

державними 

службовцями) 

105 284 339 19 49 77 194  

Разом 3714   3267 187 348 767 1947 
18 працівників не є 

держслужбовцями 
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Таблиця 8.2. Статевий склад управлінців КМДА (апарат / директори департаментів) та РДА міста на 1 січня 2020 року  

(Дані: КМДА) 
 

 
Штатна чисельність Фактична чисельність  

Загальна 

чисельність 
Б В 

Загагальна 

чисельність 

чоловіки жінки  

Б В Б В  

Апарат 296 101 195 270 36 29 59 146   

Департамент (Центр) надання 

адміністративних послуг 
129 22 107 103 6 19 13 65   

Департамент будівництва та житлового 

забезпечення 
79 26 53 65 8 12 13 31   

Департамент внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту 
45 15 30 38 6 8 8 16   

Департамент економіки та інвестицій 122     115 7 11 29 68   

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури 
109     102 11 13 22 54 

2 особи виконують 

ф-ції з 

обслуговування 

Департамент з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю 
51 12 32 53 6 10 10 27   

Департамент з питань реєстрації 55 17 38 51 3 4 13 31   

Департамент земельних ресурсів 
128 (1 посада не є 

державною службою) 
31 96 105 10 23 15 57 

1 посада не є 

державною 

службою 

Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій 
27 9 18 20 3 3 4 10   

Департамент комунальної власності м. 

Києва 
84     84 11 8 17 48   

Департамент культури 65     62 3 10 18 31   

Департамент містобудування та архітектури 105 29 76 93 11 19 17 46   

Департамент міського благоустрою 51     45 8 13 7 17   

Департамент молоді та спорту 35 11 24 34 2 3 9 20   

Департамент освіти і науки 75 25 50 64 2 6 20 36   

Департамент охорони здоров’я 96 30 66 82 4 7 21 50   
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Департамент охорони культурної спадщини 24 8 16 20 2 5 3 10   

Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва 
62 19 43 55 3 9 13 30   

Департамент соціальної політики 130     121 10 11 31 69   

Департамент суспільних комунікацій 56 18 38 49 7 10 6 26   

Департамент транспортної інфраструктури 164 43 121 88 12 32 16 28   

Департамент фінансів 

104 (1 працівник 

виконує ф-ції з 

обслуговування) 

34 69 100 8 11 26 54 

1 працівкик 

виконує ф-ції з 

обслуговування 

Управління (інспекція) самоврядного 

контролю 
14     11 1 4 3 3   

Управління екології та природних ресурсів 32 10 22 30 3 4 6 17   

Управління з питань реклами 14 4 10 14 2 2 2 8   

Управління з питань цивільного захисту 28 10 18 27 6 8 4 9   

Управління туризму та промоцій 16 5 11 13 2 2 2 7   

Служба у справах дітей та сім'ї 26 6 20 22 2   4 16   

 Разом 2222     1936 195 296 411 1030 

4 посади не є 

державною 

службою 
 

 

Закон України «Про державну службу» Стаття 6. Категорії посад державної служби «Встановлюються такі категорії посад державної служби: 

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) ‒ посади: керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників; керівника апарату (секретаріату) постійно 

діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України; Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів 

міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників; керівників апаратів Конституційного Суду 

України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України, та їх заступників; 

2) категорія «Б» ‒ посади: керівників та заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї 

або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення; керівників державної служби у державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у 

містах, міст обласного значення; керівників та заступників керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних 
органів; 

3) категорія «В» ‒ інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б». 

Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» у державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності. 
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ВИСНОВКИ 
 

НАСЕЛЕННЯ 

 Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 січня 2020 року у м. Києві 

за даними Держстату України становила 2,93 млн осіб, у т.ч. чоловіки – 1,35 млн 

осіб (46%), жінки – 1,57 млн осіб (54%). 

 Розподіл постійного населення за основними віковими групами виглядає так: 

частка осіб у найбільш чисельній віковій групі населення (25‒4 роки) становить 

45,7%, у молодшій і старшій вікових групах – 26,6% та 27,7% відповідно. 

Співвідношення чоловіків (яких народжується більше) і жінок вирівнюється у 

віковій групі 27‒28 років, а потім частка чоловіків скорочується і в найстарших 

вікових групах становить лише 1/3. 

 Інформація про чисельність наявного населення була отримана з трьох різних 

джерел і розбіжності у цифрах значні. Так, за даними Держстату, на 1 грудня 

2019 р. наявного населення у м. Києві було 2,97 млн осіб. За оцінкою, 

проведеною робочою групою при Кабінеті Міністрів України, чисельність 

наявного населення становила 3,70 млн осіб і кожен десятий житель України 

мешкав у столиці, у т.ч. 46% чоловіків і 54% жінок. Інформація від Центральної 

виборчої комісії щодо кількості виборців станом на 31.12.2019 р. дає можливість 

оцінити фактично проживаюче населення і демонструє цифру в 2,19 млн осіб. 

 Середній вік населення у м. Києві для обох статей становить 40 років, медіанний 

– 39,5 років. Тривалість життя жінок більша, ніж у чоловіків, тому і середній, і 

медіанний вік у них більший, ніж у чоловіків. 

 Кількість новонароджених у 2019 р. обох статей становила 32 503 осіб (у т.ч. 

хлопчиків – 16 963 осіб, дівчаток – 15 540 осіб). Хлопчиків народжується на 10% 

більше за дівчаток. 

 У Києві в цілому, як і в Україні, у 2019 р. спостерігалося природне скорочення 

населення.  

 У структурі смертності загалом у місті переважають чоловіки. У 

Печерському районі найвища жіноча смертність, у Шевченківському – чоловіча. 

У розрізі вікових груп смертність серед чоловіків і жінок співставна лише у віці 

0‒14 років, надалі у вікових групах 15‒24, 25‒54, 55‒64 років смертність серед 

чоловіків вдвічі більша. У структурі смертності за окремими причинами смерті 

близько 2/3 становлять хвороби системи кровообігу. 

 Міграціний рух населення у м. Києві додатний, тобто спостерігається 

міграційний приріст – у 2019 р. він становив 17,2 тис. осіб, за даними 

Держкомстату. На Київ припадає 79,8% усього міграційного приросту країни, а 

в самому місті понад 33% приросту забезпечує Солом’янський район. 

Найбільший міграційний приріст за всіма потоками мігрантів обох статей 

спостерігається у віковій групі 15‒19 років, найбільше міграційне скорочення – 

у вікових групах 20‒24 та 0‒4 років.  

 Загалом по м. Києву визнано біженцями у 2019 році 14 осіб (9 – чоловіки, решта 

4 особи – жінки). 

 У м. Києві у 2019 р. проживали 21,7% усіх учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, з них – 30,1% I категорії, 55,8% II категорії і 14,1%  

III категорії.  

 На початок 2020 р. у місті проживали понад 152 тис. осіб зі статусом «діти 

війни» (найбільше – у Дніпровському і Святошинському районах), понад  
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31,5 тис., осіб зі статусом «учасник бойових дій» (найбільше – у Дарницькому 

і Деснянському районах), понад 13 тис. осіб зі статусом «учасник війни» 

(найбільше – у Шевченківському і Дніпровському районах), а також майже  

10 тис. осіб зі статусом «інвалід війни» (найбільше – у Дарницькому і 

Деснянському районах). 

 У м. Києві за різними оцінками налічується від 10,9% до 12,3% усіх внутрішньо 

переміщених осіб країни загалом. Станом на початок 2020 р. чисельність ВПО 

становила від 157,08 до 157,21 тис. осіб. (частка жінок – понад 58%). 
 

ДОБРОБУТ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ/ДОПОМОГА 

 Основними джерелами засобів існування киян є грошові доходи (частка яких 

коливається в межах 93% усіх сукупних доходів домогосподарств), які 

переважно складаються з оплати праці (понад 66% в структурі грошових 

доходів) та пенсій / стипендій / соціальної допомоги, наданих готівкою (понад 

15%). Доходи від підприємницької діяльності становлять близько 6% у структурі 

грошових доходів жителів м. Києва.  

 В середньому за 2019 рік у м. Києві налічувалося 280 573 особи з доходами 

нижче прожиткового мінімуму, що становило 9,6% усього населення. З цієї 

кількості осіб понад 63% складали жінки. 

 Загальна чисельність пенсіонерів за усіма видами пенсій у 2019 р. становила у 

м. Києві 696 896 осіб. Найбільш чисельною з усіх видів пенсіонерів є категорія 

пенсіонерів за віком – 84,3% (з них жінок – 66%), частка пенсіонерів по 

інвалідності становить 9,8% (з них жінок – 50,2%), частка отримувачів пенсії у 

разі втрати годувальника – 3,6% (з них жінок – 78,6%), частка пенсіонерів за 

вислугою років – 1,7% (з них жінок – 71,2%), соціальні пенсії отримують 0,6% 

усіх пенсіонерів міста (з них жінок – 42,8%), на довічному утриманні суддів 

перебувають 482 людини (з них жінок – 41,3%). 

 Середній розмір призначених пенсій варіює від 1640,23 грн. (соціальні пенсії) 

до 62 586 грн (довічне утримання суддів). Однак для чоловіків і жінок розмір 

пенсій кожного виду неоднаковий. Розмір найменших – соціальних пенсій – 

майже однаковий у чоловіків і жінок. Виплати у разі втрати годувальника на 

третину більші у жінок, ніж у чоловіків. Решта чотири види пенсій у жінок 

менші, ніж у чоловіків: за віком та по інвалідності – на 30%, довічне утримання 

суддів – на 25%, а за вислугу років – на 75%. 

 Серед усіх пенсіонерів міста частка жінок становить 64,8%. Структура 

пенсіонерів і співвідношення чоловіків і жінок неоднакові у різних вікових 

групах. Так, серед вікових груп чоловіків розподіл є більш рівномірним і 

виглядає наступним чином: до 60 років – 16,6%, 60‒64 роки – 25,4%, 65‒69 років 

– 23,2%, 70‒79 років – 24,9%, 80 років і старші – 9,9%. Жінки виходять на пенсію 

раніше чоловіків, тому частка вікових груп у загальній чисельності жінок-

пенсіонерок більша у старших групах: до 55 років – 6,7%, 55‒59 років – 6,9%, 

60‒69 років – 46,8%, 70‒79 років – 26,3%, 80 років і старші – 13,3%. 

Демографічне співвідношення чоловіків і жінок значно зміщується в бік 

останніх у старших вікових групах, це підтверджується порівнянням 

співвідношення пенсіонерів – чоловіків і жінок – у старших вікових групах. Так, 

у віці 60-69 років частка жінок серед усіх пенсіонерів становить 63,9%, у віковій 

групі 70‒79 років – 66%, а у віковій групі 80 років і старші – 71%. 
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 У стаціонарних установах соціального обслуговування для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю у 2019 р. перебували 11763 особи (дорослі 

та діти), з них – 43,7% жінки. Частка осіб з вікової групи 25‒54 років у загальній 

структурі мешканців стаціонарних установ соціального обслуговування 

найбільша – 41,4%, ще 27,2% мешканців – з найстаршої вікової групи 65 років і 

старші (причому лише в цій групі питома вага жінок перевищує частку чоловіків 

– 54,6%).  

 Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю у м. Києві становила 21 551 особу. 
 

СІМ’Я, ДІТИ 

 Кількість сімей, які перебувають на обліку або звернулися за державною 

соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям, варіюється від 5906 до 8690. 

 Згідно статево-віковій структурі постійного населення кількість дітей віком до 

18 років на 01.01.2020 р. становила 599 625 осіб, з яких дівчат – 48,5%. 

 Кількість таких сімей (осіб), охоплених соціальними послугами становила у  

2019 р. 19 653, а дітей до 18 років – 23 366, тобто охоплені послугами 3,4% 

загальної чисельності дитячого населення. 

 У середньому в кожній з багатодітних сімей виховується 3,1‒3,2 дитини. 

 2898 неповних багатодітних сімей у м. Києві у 2019 р., що становить 17% усіх 

багатодітних сімей міста. Якщо в кожній з таких сімей виховується хоча б по три 

дитини, то мінімальна чисельність дітей у неповних багатодітних родинах 

становить 8694 особи. 

 Чисельність дітей-сиріт у м. Києві у 2019 р. становила 1370 осіб, з них дівчат 

– 52,8%  

 Кількість дітей, які проживають з одним із батьків, та охоплені соціальними 

послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2019 р. 

становила 2442 осіб.  

 Кількість одиноких матерів та батьків, які були охоплені соціальними 

послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2019 р. 

становила 1877 осіб, з них одиноких матерів – 95,5%.  

 Загалом допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) у 2019 р. отримали 

близько 14 тис. осіб. 

 Чоловіки склали лише 2% осіб, які скористалися відпусткою по догляду за 

дитиною, до досягнення нею 3-х років. 

 Кількість сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах 

(інвалідність, домашнє насильство, ВІЛ/СНІД, наркоманія, малозабезпеченість і 

т.д., згідно із Законом України «Про соціальні послуги»), та були охоплені 

соціальними послугами центрів соціальних для сім’ї, дітей та молоді становила 

у 2019 р. 7163.  

 Кількість осіб з інвалідністю загалом по місту становила 30 732 (з них 48,9% ‒ 

жінки). З усієї кількості осіб з інвалідністю частка осіб з інвалідністю 1 групи 

становила 16,1%, 2 групи – 45,3%, 3 групи – 38,6%. Чисельність дітей з 

інвалідністю становила 8917 осіб (з них 51,8% ‒ дівчата). 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 Захворювання злоякісними захворюваннями у 2019 р. було зареєстроване у 

11 711 осіб, з яких 57,2% становили жінки. Рівень захворюваності злоякісними 

новоутвореннями зростає з віком. 
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 Захворювання активним туберкульозом у 2019 р. було зареєстроване у 1 151 

особи, з яких 33,7% становили жінки. Найбільша кількість хворих обох статей 

спостерігається у вікових групах 25‒34 роки та 35‒44 роки. 

 У 2019 р. у м. Києві було зареєстровано 13 340 ВІЛ-інфікованих (з них жінок – 

39,2%), а також 2860 хворих на СНІД (з них 32,4% жінок). 

 Щодо соціально небезпечних хвороб, то у 2019 р. хворих на сифіліс було 476 осіб 

(з них 29,8% ‒ жінки), хворих на гонококову інфекцію було 137 осіб (19,7% ‒ 

жінки). 

 Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець 

2019 р. становила 80 291 (з них 35,4% ‒ жінки); у стаціонарних закладах 

психіатрична допомога надавалася 20 681 особам (з них 32,4% ‒ жінки). Допомогу 

у денних стаціонарах отримували 5091 особи (з них 47,9% ‒ жінки). 

 З 16 277 осіб, хворих алкоголізмом молодь у віці 15‒35 становила 3,8%,  

з 350 хворих алкогольними психозами – 18%.  

 Частка осіб у віці 12 років і старшому, які повідомили, що курять, становить понад 

23% загальної кількості населення відповідної групи.  

 Від транспортних нещасних випадків упродовж 2019 р. загинули 185 осіб (з них 

28% ‒ жінки), навмисне самоушкодження стало причиною смерті 159 осіб (у т.ч. 

27,7% жінок).  

 

ЗАЙНЯТІСТЬ, БЕЗРОБІТТЯ, ПРАЦЯ 

 Кількість робочої сили у віці 15‒70 років становить майже півтора мільйона осіб 

або 67% населення відповідної вікової групи. З цієї кількості власне зайняте 

населення становило 1379,9 тис. осіб, а безробітне населення – 84,7 тис. осіб. 

 Показник демографічного навантаження на 1000 осіб працездатного віку 

становить 639 на 1000 осіб працездатного віку. Навантаження особами у віці 

молодшому за працездатний становить 288 на 1000 осіб працездатного віку, а 

особами у віці старшому за працездатний – 351 на 1000 осіб працездатного віку. 

Тобто у столиці, так би мовити, «здоровіша» демографічна структура, де частка 

осіб молодшого за працездатний віку більша, а частка осіб старшого за 

працездатний віку менша, ніж відповідні показники в цілому в Україні.  

 Частки чоловіків і жінок у складі робочої сили приблизно однакові, а в перерахунку 

до населення відповідної вікової групи рівень участі чоловіків у робочій силі 

вищий, ніж у жінок. 

 Хоча частка чоловіків переважає у робочій силі загалом та в зайнятому населенні, 

однак у наймолодшій віковій групі (15‒24 років), а також у старших вікових групах 

(40‒49 та 50‒59 років) питома вага жінок більша. 

 При оцінці зайнятих за видами економічної діяльності в м. Києві враховувалися 

мешканці міста, які працювали за офіційним наймом, мали зареєстроване місце 

проживання у м. Києві, отримали доходи у вигляді заробітної плати та грошового 

забезпечення військовослужбовців. Кількість киян цієї категорії становила  

у 2019 р. 1 013,3 тис. осіб, питома вага жінок у загальній чисельності становила 

53,1%. Також враховувалася кількість штатних працівників за видами економічної 

діяльності, яка становила 1139,2 тис. осіб. Третім складником оцінки зайнятості 

була загальна чисельність застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату за 

грудень 2019 року – 3 232,4 тис. осіб (входять працівники підприємств, які 

перебувають на обліку в Офісі великих платників податків).  
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 Кількість суб’єктів підприємницької діяльності (ФОП) – кількість ФОП з місцем 

реєстрації у м. Києві на 1 січня 2020 р. склала 434 101. До Пенсійного фонду  

про суми нарахованого ЄСВ прозвітувалися 346 519 суб’єктів, з них тих, які 

працюють без найманих працівників – 185 588; тих, які використовують найману 

працю – 160 931. Кількість ФОП зі статусом діючого платника податків станом на 

01.01.2010 р. становила 227 776 суб’єктів, з них частка тих, що зареєстровані 

жінками-підприємицями – 42,3%. 

 Пенсійним фондом України визначено 225 508 осіб працюючих пенсіонерів  

у м. Києві станом на 01 січня 2020 року, з яких частка жінок становить 56,2%.  

 Отже, загалом у м. Києві у 2019 р. чисельність пенсіонерів становила 696 896 осіб 

(з яких жінок – 64,8%). З них частка працюючих пенсіонерів становила 32% або 

225 508 осіб (з яких жінок – 56,2%).  

 Середня заробітна плата чоловіків та жінок за видами економічної діяльності 

становила на 01.01.2020 р. 15 776 грн, з них у чоловіків – 17 138 грн, у жінок –  

14 579 грн. Різниця – 2 559 грн або 15%. За інформацією Пенсійного фонду України, 

середня заробітна платня у загальній чисельності застрахованих осіб, яким 

нараховано заробітну плату, становила 16 271 грн, з них у чоловіків – 20 133 грн, у 

жінок – 14 354 грн. Різниця – 5 779 грн або 29%. 

 Рівень безробіття населення у м. Києві загалом становив 5,8% (чоловіки – 5,7%, 

жінки – 5,9%). 

 Середня тривалість безробіття у 2019 р. у м. Києві становила 152 дні, а середня 

тривалість пошуку роботи – 122 дні.  

 Загалом по місту впродовж 2019 р. на обліку в службі зайнятості перебували усього 

– 27 752 безробітних осіб, частка жінок з яких становила 60,2%, а частка молоді до 

35 років – 34%. 

 Станом на 01.01.2020 р. мали статус безробітного 8772 осіб, з них 59,3% – жінки. 

З-поміж усіх, хто мав статус, допомогу по безробіттю отримували 87,5% осіб. 

 Безробітне населення у віці 15‒70 років становило 84,7 тис. осіб, з них жінки – 

50,5%. Найвищим є рівень безробіття у середній віковій групі (15‒34 років) –6,7%.  

 Лише 1420 безробітних проходили перепідготовку / перекваліфікацію в службі 

зайнятості, з них –67,6% жінок. 

 Облікова кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими / 

небезпечними умовами праці становила 80 тис. осіб (кожний десятий в Україні 

загалом). З цієї кількості частка жінок складала 21,1%. Серед осіб, які у 2019 р. 

постраждали від виробничого травматизму, чоловіки складали 62,7% (318 осіб), а 

смертельні травми отримали 33 осіб (з них 87,9% − чоловіки).  

 

ОСВІТА І КАДРИ НАУКИ 

 Чисельність вихованців ДНЗ усіх форм власності у 2019 р. становила 109 630 тис. 

осіб (з них дівчат – 47,3%). 

 Чисельність школярів у 2019 р. становила 311 286 осіб. Хлопців і дівчат – порівну. 

З усієї чисельності учнів шкіл частка учнів комунальних шкіл становила 93,4%, 

учнів приватних шкіл – 4,5%. 

 Упродовж 2019/20 навчального року налічувалося 286 539 студентів, частка жінок 

становила 52%.  

 Чисельність вихователів дошкільних навчальних закладів становила 10 019 осіб, 

з них переважна більшість – жінки (97,6%). 
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 Чисельність учителів шкіл становила 21 005 осіб, з них переважна більшість – 

жінки (88,8%).  

 З усієї чисельності вчителів шкіл частка учителів комунальних шкіл становила 

89,2%, приватних шкіл – 8,9%. 

 Викладацький склад ЗВО становив загалом 36 334 особи, з яких 56,9% – жінки. У 

структурі викладацького складу переважну більшість становлять науково-

педагогічні працівники (73,3%), решта – педагогічні (20,5%) та наукові працівники 

(6,2%).  

 Кожен третій аспірант України у 2019 р. навчався у м. Києві і 48% з них ‒ жінки. 

 Чисельність докторантів м. Києва становить 36,6% загальної їх кількості в 

Україні, а частка жінок серед них – 61,4%.  

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 З усіх засуджених за скоєні у 2019 році злочини, на м. Київ припадає лише 5,4%. 

У свою чергу, з усіх засуджених у м. Києві частка жінок становила 18,5% (це 8,13% 

усіх засуджених в країні за цей період часу жінок). Найбільше притягнутих до 

відповідальності осіб – серед вікової групи 30‒50 років. 

 Понад 2/3 зі структури усіх скоєних у 2019 році злочинів (і чоловіками, і жінками) 

– це злочини проти власності. Ще близько 10 % злочинів – злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 

злочини проти здоров'я населення. 

 Також понад 2/3 зі структури усіх скоєних дітьми у 2019 році злочинів – це 

злочини проти власності. Понад 60% дітей, які скоювали злочини – з вікової групи 

16‒17 років, ще близько 32% – з групи 14‒15 років.  

 Якщо із загальної кількості потерпілих від кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із фізичним насильством (умисні вбивства та замахи на них, тяжкі 

тілесні ушкодження) частка жінок становить від 12 до 25%, то переважна більшість 

потерпілих від зґвалтувань (і замахів на них) – жінки.  

 У 2019 р. до ГУ Нацполіції у м. Києві надійшло 9493 повідомлення про вчинення 

домашнього насильства, з них 85% – від жінок. Однак з цієї кількості звернень 

реагування на випадки домашнього насильства було лише у 45% випадків, з них 

78% – складення адміністративних протоколів, решта 22% – терміновий 

заборонний припис відносно кривдника.  

 Наповненість усіх місць штатної чисельності працівників управлінь 

Національної поліції м. Києва становила у 2019 р. 84,7%, з них жінок – близько 

23%.  

 

УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ 

 Фактична чисельність держуправлінців КМДА (апарат / диреткори 

департаментів) категорій «Б» та «В» на 1 січня 2010 року становила в усіх районах 

разом 3267 осіб (88% штатної чисельності), з яких жінок – близько 83%. 

 Кількість посад держслужбовців усіх категорій за штатним розписом у Київській 

міській державній адміністрації становила 2240 осіб (фактична – 1898), у районних 

в місті Києві державних адміністраціях разом 3644 особи (фактична – 3268).  

 Київська міська рада VIII скликання з загальної чисельності місць (120) мала лише 

19% депутаток-жінок. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ІНСТИТУТУ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ПТУХИ, ЕКСПЕРТІВ З ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 

станом на 20.04.2021 
 

Представлений документ «Гендерний паспорт м. Києва» є актуальним, 

змістовним, оскільки представляє у гендерному вимірі низку соціально-демографічних 

процесів і сторін життя м. Києва.  

Разом з тим: 

1. Розробники взяли до уваги широковідомий індекс гендерної рівності (Gender 

Inequality Index), однак вийшли за його рамки, намагаючись висвітлити у гендерному 

вимірі широкий спектр соціально-демографічних процесів і сторін життя м. Києва. На 

нашу думку, матеріалу підійшла би назва «Соціально-демографічний паспорт/портрет 

м. Києва у гендерному вимірі».  

2. У подальшому (як альтернативу), можна було б запропонувати авторам взяти 

до уваги можливу орієнтацію на показники гендерної рівності, передбачені переліком 

національних індикаторів досягнення відповідної Цілі 5 зі складу Цілей сталого 

розвитку або на індикатори, що використовуються для моніторингу досягнення 

гендерної рівності в Україні згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

02.12.2020 № 1517-р. 

3. Розділ «Сім’я, діти»: авторами проведена значна робота з метою акумулювати 

інформацію про стан сімей у м. Києві, однак без даних перепису населення, який вже 

давно не проводився, ця інформація залишається уривчастою. Крім того, автори 

найбільш наводять дані щодо кількості певних категорій сімей, які користуються 

послугами Центрів соціальної допомоги (а це лише частина сімей), не залучаючи дані 

Державної служби статистики і Міністерства соціальної політики, що призводить до 

викривлення інформації (наприклад, щодо чисельності дітей-сиріт і позбавлених 

батьківського піклування).  

Необхідно акцентувати увагу на відсутності даних щодо поширення 

однобатьківських сімей (представлених переважно жінками з дітьми), 

багатопоколінних сімей, чисельності дітей у них тощо. Варто окремо наголосити, що 

наведені дані є неповними. Доцільно (за можливості) поставити питання про 

необхідність проведення соціально-демографічного обстеження сімей м. Києва. Наразі 

можна частково використовувати дані статистичного збірника «Соціально-

демографічні характеристики домогосподарств України». І загалом, потенціал даних 

обстеження умов життя домогосподарств у документі належним чином не 

використаний.  
 

Потреба оновлення даних внаслідок впливу COVID-19  

Зібрані дані за 2019 рік дають уявлення про сталі тенденції наявних гендерних 

розривів. Однак, ситуація з COVID-19 суттєво змінила соціально-демографічну 

ситуацію. Наслідки пандемії змінили гендерні показники смертності, захворюваності, 

трудової міграції, безробіття, насильства, добробуту, бідності тощо. (Профіль бідності 

не змінився, найбільш вразливі – багатодітні родини, родини з безробітними та родини, 

у яких проживають разом декілька поколінь – дідусі, бабусі, батьки і діти. При цьому 

рівень бідності значно зріс. Якщо на початку карантину ми очікували приблизно 40%, 
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то на початок 2020 – мали вже 51%, без врахування другого півріччя. Минулі роки 

показники бідності були значно нижчими: було і 30%, і 27%, і 33%). 
 

Рекомендації 

- COVID-19 спричинив збільшення уразливих категорій, які першочергово 

потребують соціальної підтримки, що має бути враховано під час розроблення 

місцевих політик та розподілу бюджетних видатків; 

- дієвим візуальним ресурсом може стати створення сучасної цифрової 

аналітичної платформи, що допомагає приймати рішення та контролювати великі 

масиви даних ‒ дашборд (dashboard). Створення такої платформи потребує нових 

даних, розмежованих за статтю та іншими соціально-демографічними показниками, 

необхідних для міського планування та оцінки ризиків;  

- запровадження графи «стать» у Єдиному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

- використання останніх напрацювань у зборі та аналізі даних, 

дезагрегованих за статтю, доступних у спеціальному мобільному застосунку, 

розробленому Держстатом; 

- створення єдиної уніфікованої системи збирання та надання інформації, 

розподіленої за статями, усунення дублювання та зменшення ризиків отримання 

недостовірної інформації;  

- аудит діяльності структурних підрозділів КМДА, РДА, муніципальних 

установ та організацій (аудит) в частині збирання та використання даних, розподілених 

за статтю; 

- включення до реєстрів, власником яких є КМДА, даних розподілених за 

статтю, віком, місцем проживання та інших гендерно чутливих індикаторів; 

- розробити міську бюджетну програму досягнення рівних можливостей 

жінок і чоловіків за участю неурядових організацій, експертів та експерток з ґендерної 

рівності, правозахисниць/ків, сприяти інтеграції ґендерної складової у публічну 

політику; 

- запровадити проведення соціологічних досліджень щодо потреб різних 

груп жінок і чоловіків, як основу бюджетних програм, створити єдину базу досліджень, 

проведених за кошти міського бюджету (спеціальний розділ на сайті КМДА); 

- розробити і впровадити індекси гендерної рівності до щомісячної оцінки 

діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій; 

- на основі статистичних даних, розподілених за статтю, інтегрувати 

гендерні аспекти у планування і реалізацію міських цільових програм та заходів 

програм, у т.ч. у процес визначення цілей щодо гендерної рівності та розробки 

відповідних показників ефективності, орієнтованих на поліпшення якості життя в 

цілому (у т.ч. з огляду на гендерні особливості і характеристики); 

- розширити перелік ґендерно розрізнених показників у сферах публічного 

управління, політики, малого підприємництва, громадського життя, балансу трудового 

життя та домашньої робот для усунення можливих дискримінацій.  
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Кадрова політика 

Для паритетного представництва жінок та чоловіків на керівних посадах 

державної служби та місцевого самоврядування сприяти рівному доступу до публічної 

служби, втілювати європейські стандарти гендерної рівності. На цьому етапі 

рекомендується: 

- забезпечення ґендерного балансу у консультативно-дорадчих органах, а 

також відповідних штабах, тимчасових комісіях, комітетах, робочих групах з протидії 

поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19 та інших допоміжних 

органах боротьби з коронавірусною хворобою за участю представників/ць 

Департаменту соціального захисту населення, Департаменту освіти і науки, 

консультативно-дорадчих органів, ґендерних експертів/ок, жіночих і правозахисних 

організацій; 

- інституційне забезпечення гендерної рівності у районних в місті Києві 

державних адміністраціях; 

- впровадження гендерного компоненту у діючі регламенти Київської 

міської ради та Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністрацій; 

- забезпечення гендерного балансу на рівні формування політик і прийняття 

рішень; 

- у міжвиборчий період активніше мотивувати жінок займатись політикою 

для трансформації соціальних змін. Взяти до уваги європейські практики: 

- квоти (не лише законодавчі, а й внутрішньопартійні); 

- гендерна політика партії; 

- міжфракційні об’єднання і групи; 

- політичне менторство; 

- залучення молоді до громадської діяльності та політичних процесів через 

стажування в органах влади та місцевого самоврядування; 

- навчальні та лідерські програми для жінок; 

- створення самостійного підрозділу сімейної, гендерної політики та прав 

жінок; 

- створення Агенції гендерної освіти та аналізу гендерно розподілених 

даних.  

 

Посилення інформаційно-просвітницької роботи серед держслужбовців 

- включити ґендерний компонент у діяльність усіх структурних підрозділів 

КМДА, забезпечити системне підвищення кваліфікації державних службовців з 

гендерної тематики;  

- передбачити практико-орієнтовані програми, направлені на підвищення 

рівня ґендерної чутливості, зокрема: провести аналіз (онлайн анкетування) рівня 

ґендерної чутливості представників структурних підрозділів КМДА та РДА, визначити 

потреби цільових аудиторій для формування модулів програм навчання; 
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- передбачити систематичні тренінги (семінари), онлайн курси для 

державних службовців з протидії ґендерним стереотипам; підвищення рівня 

обізнаності щодо принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання 

та протидії насильству за ознакою статі, правових засад ґендерної рівності на основі 

гармонізації національного і міжнародного законодавства; вироблення вмінь та 

навичок із застосування гендерно-орієнтованих підходів у своїй роботі; 

- включити до Плану-графіку підвищення кваліфікації навчання для 

операторів «гарячих ліній» з питань ґендерно чутливої поведінки; 

- розробити і впровадити програму з навчання гендерно-чутливому 

мовленню для держслужбовців; 

- поширювати кращі міжнародні практики поєднання публічної та 

приватної сфер життя. 
 

Демографічне старіння 

- розробити систему заходів та стимулів для залучення осіб пенсійного віку, 

зокрема жінок, до ринку праці; 

- провести аудит приміщень на предмет доступності для занять людей 

похилого віку; 

- розширювати та забезпечувати популяризацію соціальної послуги 

«Університет третього віку»; 

- проводити соціальні дослідження спрямовані на виявлення потреб у 

навчанні та саморозвитку людей похилого віку; 

- з урахуванням розвитку SMART-технологій організовувати для людей 

літнього віку практичні курси комп’ютерної грамотності, навчання використання 

сучасних електронних платіжних систем, електронних інструментів участі, програм 

дистанційного спілкування з використанням Інтернету, курсів іноземної мови, 

медіаграмотності, громадянської та правової освіти, збалансованого харчування та 

надання першої долікарської допомоги, розвитку системи волонтерства тощо 

(відповідно до актуального запиту). 
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Додатки 

ДОДАТОК 1 
 

Індикатори щодо кожної із 30 статей Хартії 

[Методичні рекомендації містам – підписантам Хартії для самостійної підготовки плану 

дій, його реалізації та моніторингу «Дорожня карта щодо розробки плану дій після 

підписання Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад» підготовлено в 

рамках спільної діяльності Асоціації міст України (АМУ) і проекту міжнародної технічної 

допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація 

канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ 

Канади. Київ, 2019 р.] 

 

Індикатори до окремих статей Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих 

громад розробила у 2009 році Рада європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR) для 

надання підтримки місцевим і регіональним органам влади в моніторингу виконання їхніх 

планів дій для досягнення рівності.  

 

Стаття 1. Демократична відповідальність  

Відсоткова частка чоловіків і жінок, обраних до місцевих органів влади.  

 

Стаття 2. Політичне представництво  

Відсоткова частка чоловіків і жінок – кандидатів до місцевих органів влади. Відсоткова частка 

чоловіків і жінок, обраних до місцевих органів влади. Відсоткова частка чоловіків і жінок, що 

мають мандати з політичною відповідальністю в ОМС (заступники міського голови, голова 

комітету тощо).  

 

Стаття 3. Участь у політичному та громадському житті  

Відсоткова частка жінок і чоловіків у місцевих громадських консультативних органах 

(районних радах, консультативних комітетах тощо).  Відсоткова частка жінок і чоловіків в 

адміністрації місцевих рад.  

 

Стаття 10. Форми дискримінації та зневаги  

Який відсоток населення території становлять особи, які мають різне етнічне походження або 

мігранти? (Якщо юридично дозволено збирати ці дані.) Із цього загального показника, яка 

розбивка за статтю у відсотках? Який відсоток жінок різного етнічного походження або жінок-

мігранток у цій місцевості працює та який відсоток не має роботи? Який відсоток чоловіків різного 

етнічного походження або чоловіків-мігрантів у цій місцевості працює та який відсоток не має 

роботи? Чи вживає місцева влада якихось конкретних заходів щодо протидії різним видам 

дискримінації за місцевим планом дій для досягнення рівності?  

 

Стаття 13. Освіта й неперервне навчання  

Яка відсоткова частка кожної статі, зайнятої в місцевих освітніх структурах, з розбивкою за 

віковими групами (догляд за дітьми / заклад дошкільної освіти, початкова школа, середня школа 

тощо)? Який відсоток жінок і чоловіків, обіймає вищі/керівні посади в навчальних закладах?  

Який відсоток співробітників, найнятих місцевим органом влади, які пройшли навчання з 

гендерних питань у місцевих освітніх структурах, у розбивці за віковими групами (догляд за 

дітьми / заклад дошкільної освіти, початкова школа, середня школа тощо)? Чи проводив ОМС 

оцінку змісту навчальних матеріалів із використанням гендерного підходу? Чи проводять у 

місцевих школах і навчальних закладах заходи, метою яких є нестереотипний підхід до вибору 

професії як для жінок, так і для чоловіків?  

 

 

Стаття 14. Охорона здоров’я  
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Який відсоток бюджету, виділеного на охорону здоров’я, спрямовується на заходи, що 

висвітлюють конкретні й різні потреби жінок і чоловіків? (Якщо місцева влада має юрисдикцію 

щодо охорони здоров’я на цій території.) Чи проводила місцева влада ініціативи у сфері охорони 

здоров’я з урахуванням гендерних питань? Чи зробив ОМС кроки для проведення гендерної 

оцінки послуг у секторі охорони здоров’я? 

 

Стаття 15. Соціальна допомога та соціальні послуги 

Який відсоток кожної статі користується місцевими службами соціальної допомоги, з 

розподілом за категоріями послуг або догляду (наприклад, психічні захворювання, догляд за 

людьми похилого віку і т. д.)? Чи є зворотний зв’язок і чи проводять його оцінку з погляду 

потреб і задоволеності жінок і чоловіків, які користуються послугами соціальної допомоги 

й догляду?  

 

Стаття 16. Піклування про дітей  

Кількість дітей дошкільного віку в цій місцевості з розбивкою за статтю. Кількість установ 

для догляду за дітьми, які пропонуються в ОМС для дітей дошкільного віку, з розбивкою за 

віковими групами. Чи є послуги догляду за дітьми для співробітників місцевої ради? Якщо 

так, то який відсоток сімей, що користуються цими послугами?  

 

Стаття 17. Піклування про інших утриманців  

Загальний відсоток жінок і чоловіків, які працюють неповний робочий день у сфері 

державного управління та які повинні піклуватися про утриманців, що не є дітьми (вразливі 

люди похилого віку, особи із серйозною інвалідністю тощо). Із цього загального числа, який 

відсоток для кожної статі? Якщо місцевий орган влади може оцінити кількість постійних 

опікунів у регіоні, які займаються доглядом за іншими утриманцями, — який відсоток таких 

осіб? Скільки людей задіяні у сфері соціального забезпечення та послуг у регіоні? Який 

відсоток цих людей становлять жінки? Який відсоток цих людей становлять чоловіки?  

 

Стаття 18. Соціальне включення  

Чи включають програми соціальної інтеграції гендерну оцінку? Яка загальна кількість 

безробітних проживає в ОМС? Який відсоток від цієї кількості становлять жінки та чоловіки?  

Відсоток місцевого населення, що одержує соціальну допомогу, з розбивкою за категоріями 

та статтю. Розрахунковий відсоток жінок і чоловіків серед всього населення, які не говорять 

основною мовою, використовуваною в регіоні.  

 

Стаття 19. Житлові умови  

Розрахункова кількість людей, які проживають у неякісних оселях, з розбивкою осіб у 

домогосподарствах за статтю. Відсоткова частка сімей з одним батьком/матір’ю в таких 

домогосподарствах. Розрахункова кількість людей, які є безпритульними або перебувають у 

складній життєвій ситуації, з розбивкою за статтю. Орієнтовна кількість людей: бездомних; 

або які перебувають у складній життєвій ситуації; що були переселені протягом одного року, 

з розбивкою за статтю.  

 

Стаття 21. Безпека й охорона  

Загальна кількість жертв інцидентів (включаючи серйозні злочини проти особистості), що 

впливають на безпеку й охорону; з аналізом за категоріями злочинів (визначити на місцевому 

рівні), на рік. Який відсоток жертв насильства за статтю та категоріями? Чи вимірює місцева влада 

страх людей перед злочинністю, використовуючи гендерний підхід?  
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Стаття 22. Насильство над особою іншої статі  

Загальна кількість зареєстрованих випадків насильства за ознакою статі на рік. Який відсоток 

із цих зареєстрованих випадків стосувався насильства щодо жінок? Який відсоток випадків 

стосувався насильства щодо чоловіків? Чи вживала місцева влада якихось заходів для 

запобігання насильству за ознакою статі (наприклад, кампанії з інформування громадськості, 

спеціалізоване навчання персоналу тощо)? Чи здійснює або фінансує орган влади конкретні 

заходи щодо підтримки жертв гендерного насильства (наприклад, притулки тощо)?  

 

Стаття 27. Економічний розвиток  

Чи здійснює та/або фінансує місцевий орган влади заходи, спрямовані на заохочення жінок, які 

навчаються, здобувати знання та набувати навичок, які традиційно розглядаються як чоловічі, і 

навпаки?  

Чи здійснює та/або фінансує місцевий орган влади заходи, щоб мотивувати роботодавців залучати 

жінок, що навчаються, на посади, які традиційно вважають чоловічими, і навпаки?  
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ДОДАТОК 2 

Перелік показників, за якими збиралися дані 

 Показник (за 2019 рік станом на 01.01.2020) Джерело 
Альтернативне 

джерело 
Примітки 

Отримано 

інформацію 

 НАСЕЛЕННЯ     

1 Чисельність постійного населення ДСС РДА   

 за статтю (загалом по місту) ДСС РДА за даними ГУ статистики у м. Києві  

 за статтю за районами міста  РДА За інформацією РДА  

 за статтю та віковими групами: ДСС    

2 Чисельність зареєстрованого населення ДПС  Виборці + МЮ   

3 Чисельність фактично проживаючого населення ОННУ РДА   

4 Середній вік населення з розподілом за статтю ОННУ Виборці + МЮ за даними ГУ статистики у м. Києві  

5 Кількість новонароджених за статтю Мінюст МОЗ за даними ГУ статистики у м. Києві  

6 
Чисельність жінок / чоловіків, що перебувають у декретній відпустці 

/відпустці по догляду за дитиною до 3 років /6 років 
Мінсоц ПФУ   

7 

Кількість батьків (чоловіків), які скористалися відпусткою по догляду 

за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку та відсоток від 

загальної кількості осіб, які скористалися такою відпусткою 

Мінсоц ПФУ   

8 Кількість померлих Мінюст ДСС   

 за статтю (загалом по місту) Мінюст ДСС за даними ГУ статистики у м. Києві  

 за статтю за районами міста  ДПС   

 за статтю та віковими групами: Мінюст    

 0-14 Мінюст ДПС   

 15-24 Мінюст ДПС   

 25-54 Мінюст ДПС   

 55-64 Мінюст ДПС   

 65 і старші Мінюст ДПС   

9 Кількість дітей віком до 18 років Мінюст ОННУ   

10 Загальна кількість сімей/ з них – сімей з дітьми ДСС РДА Обстеження домогосподарств  

 загалом по місту ДСС РДА Обстеження домогосподарств  

 за районами міста  РДА   

11 Кількість багатодітних сімей та в них дітей за статтю РДА  за даними РДА  
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12 Кількість неповних багатодітних сімей РДА  за даними РДА  

13 Кількість сімей, я яких виховується 5 і більше дітей РДА  за даними РДА  

14 

Кількість дітей-сиріт (мають визначений соціально-правовий статус 

дитини-сироти та перебувають на обліку дітей, залишених без 

батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування) за статтю за районами міста 

РДА 
Київський 

міський 

ЦСССДМ 

за даними РДА 

 

15 Кількість дітей, які проживають з одним із батьків за районами міста РДА 
Київський 

міський 

ЦСССДМ 

за даними РДА 
 

16 Одинокі матері та батьки за районами міста РДА 
Київський 

міський 

ЦСССДМ 

за даними РДА 
 

17 Кількість сімей з дітьми до 18 років за районами міста РДА  за даними РДА  

18 

Кількість сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах за їх 

причинами (інвалідність, домашнє насильство, ВІЛ/СНІД, 

наркоманія, малозабезпеченість і т.д. по Закону «Про соціальні 

послуги») в розрізі районів міста 

КМДА 

Київський 

міський 

ЦСССДМ 

за даними РДА 

 

19 Розподіл мігрантів за статтю та віком у м. Києві ДСС ДМС за даними ГУ статистики у м. Києві  

20 Кількість біженців за статтю / вікових групах за районами міста ДМС ????? 

За інформацією управління з питань тимчасового 

та постійного проживання іноземців та осіб без 

громадянства Центрального міжрегіонального 

управління державної міграційної служби у м. 

Києві та Київській області (ЦМУ ДМС 

по районах\ 

облік не 

ведеться 

21 
Кількість громадян зі статусом «ліквідатор ЧАЕС» за статтю за 

районами міста 
Мінсоц РДА 

за даними РДА  

22 

Кількість громадян зі статусом «діти війни» / «ветерани війни» / 

«інваліди війни» / «учасники бойових дій» за статтю за районами 

міста 

Мінсоц ПФУ, РДА 

за даними РДА 
 

23 
Кількість громадян зі статусом «учасник АТО/ООС» за статтю за 

районами міста 
Мінсоц РДА 

за даними РДА  

24 
Кількість громадян із соціальної групи ВПО у м. Києві загалом та по 

районах міста 

Мінсоц, Мін з 

питань 

реінтеграції 

РДА   

 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я     

1 Захворюваність злоякісними новоутвореннями за статтю ЦГЗ МОЗ, КМДА За даними Деп. охорони здоров’я КМДА  

2 Захворюваність активним туберкульозом за статтю ЦГЗ МОЗ, КМДА За даними Деп. охорони здоров’я КМДА  



96 

 

3 Захворюваність викликана ВІЛ/СНІДом за статтю ЦГЗ МОЗ, КМДА За даними Деп. охорони здоров’я КМДА  

4 
Захворюваність на соціально небезпечні хвороби (гепатит С, сифіліс, 

гонококова інфекція) за статтю / вікових групах 
ЦГЗ МОЗ, КМДА 

За даними Деп. охорони здоров’я КМДА  

5 
Рівень захворюваності психічними розладами та розладами поведінки 

за статтю / вікових групах 
ЦГЗ МОЗ, КМДА 

За даними Деп. охорони здоров’я КМДА  

6 
Рівень захворюваності алкоголізмом, алкогольними психозами за 

статтю / вікових групах 
МОЗ КМДА 

За даними Деп. охорони здоров’я КМДА  

7 Розповсюдженість тютюнопаління ДСС ТНС Кантар за даними ГУ статистики у м. Києві  

8 Розподіл людей з інвалідністю за статтю / групами інвалідності ДСС МСЕК за даними ГУ статистики у м. Києві  

9 Чисельність дітей з інвалідністю за статтю ДСС МСЕК 
За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА  

10 
Смертність за статтю у зв’язку з навмисними самоушкодженями 

(суїциди) та транспортних нещасних випадків 
ДСС МВС 

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА  

 ОСВІТА І КАДРИ НАУКИ     

1 
Чисельність вихованців ДНЗ (державних/приватних/альтернативних) 

за статтю/ районами міста 
РДА Освітня агенція за даними ГУ статистики у м. Києві  

2 
Чисельність учнів шкіл (державних / приватних /альтернативних) за 

статтю/ районами міста 
РДА Освітня агенція 

за даними ГУ статистики у м. Києві  

3 Чисельність студентів (І-ІV рівнів акредитації) за статтю МОН  за даними ГУ статистики у м. Києві  

4 
Чисельність педагогічних робітників, вихователів, вчителів за статтю 

районами міста 
МОН 

РДА, Освітня 

агенція 

За інформацією Департаменту освіти і науки 

КМДА 
 

5 Чисельність аспірантів / докторантів за статтю / вікових групах МОН ДСС 
за даними ГУ статистики у м. Києві  

 ПРАВОПОРУШЕННЯ   за даними ГУ статистики у м. Києві  

1 Чисельність жінок та чоловіків, які скоїли злочини Нацполіція  за даними ГУ статистики у м. Києві  

2 Розподіл жінок та чоловіків, які скоїли злочини за видами злочинів Нацполіція 
Прокуратура, 

Нацполіція 

за даними ГУ статистики у м. Києві  

3 Чисельність жінок та чоловіків, засуджених за скоєний злочин 
ДСА, 

Нацполіція 
Прокуратура 

за даними ГУ статистики у м. Києві  

4 Чисельність дітей, які скоїли злочини за статтю та видами злочинів Нацполіція   

діти за статтю 

не 

обліковуються, 

лише за віком 

5 
Кількість та розподіл за статтю потерпілих від кримінальних 

правопорушень, пов'язаних з фізичним насильством (умисні вбивства 
Нацполіція 

Офіс 

Генпрокурора 
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(та замахи на них), зґвалтування (та замахи на них), тяжкі тілесні 

ушкодження), облікованих за останні 12 місяців 

6 

Кількість звернень щодо домашнього насильства за районами міста / 

за видами насильства (фізичне, психологічне, економічне, 

сексуальне) / за віковими групами / за кривдником відповідно до 

статті 3 Закону «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» (незалежно від факту спільного проживання – 

подружжя, колишнє подружжя, наречені і т.д.) 

Нацполіція  за інформацією ГУ Національної поліції у м. 

Києві, управління превентивної діяльності 

уточняем види 

кривдників 

7 
Реагування на випадки домашнього насильства у м. Києві загалом та 

по районах міста 
Нацполіція    

8 
Чисельність працівників правоохоронних органів (МВС) за статтю 

районами міста 

МВС, 

Нацполіція, 

Нацгвардія 

ПФУ Нацполіція   

 ЗАЙНЯТІСТЬ, БЕЗРОБІТТЯ, ПРАЦЯ     

1 Економічно активне населення віком 15+ ДСС ДПС (ОННУ) http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=512&lang=1  

2 
Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку (15 – 64 

роки) 
ДСС ОННУ   

3 

Структура працездатності населення: особи молодше працездатного 

віку / працездатне населення / особи старше працездатного віку за 

статтю / районами міста 

ДСС ОННУ  
По р-нам за 

дод. запитом із 

оплатою роботи 

4 Кількість зайнятих за видами економічної діяльності за статтю ДСС ПФУ, ДПС 
за даними ГУ статистики у м. Києві ГУ ДСС у м. 

Києві 

5 Кількість самозайнятих за статтю / вікових групах ДСС ДПС, ПФУ  за даними ГУ статистики у м. Києві  

6 
Кількість ФОП, зареєстрованих у м. Києві за видами економічної 

діяльності 
ДПС Мінюст, ПФУ ДПС у м.Києві 

Міню'ст 

направив 

звернутися в 

ДП "НАІС" за 

платною 

послугою 

7 
Кількість населення старше працездатного віку, які продовжують 

працювати за статтю / районами міста 
РДА ПФУ 

за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА 
 

8 
Середня заробітна платня чоловіків та жінок за видами економічної 

діяльності 
ДСС ПФУ за даними ГУ статистики у м. Києві 

відповідь від 

ДСС по КВЕД і 

статі 

9 Рівень безробіття жінок та чоловіків ДСС оцінка??? за даними ГУ статистики у м. Києві  

10 Середній час пошуку роботи безробітних чоловіків та жінок ДСС Центр зайнятості 
за даними ГУ статистики у м. Києві 

ГУ ДСС у Києві 
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11 Тривалість безробіття / час пошуку роботи жінок та чоловіків 
Центр 

зайнятості  
 за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА 
 

12 
Кількість безробітних на обліку в службі зайнятості за статтю / 

віковими групами / районами міста 
ЦЗ  за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА 
 

13 

Кількість безробітних, що проходять перепідготовку / 

перекваліфікацію в службі зайнятості за статтю / віковими групами / 

районами міста 

ЦЗ  
за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА  

14 
Кількість безробітних, які працевлаштовані службою зайнятості за 

статтю / віковими групами / районами міста 
ЦЗ  за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА 
 

15 Чисельність людей, які отримують виплати з безробіття ЦЗ    

16 
Кількість зайнятих на роботах зі шкідливими /небезпечними умовами 

праці за статтю / віковими групами / районами міста 
Мінсоц ДСС 

за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА 

стать без 

розподілу на 

райони Києва 

17 
Кількість постраждалих на виробництвах від нещасних випадків за 

статтю / районами міста / назвами виробництв 
Мінсоц 

ДСС, Фонд 

соцстраха, ПФУ 

за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА 
 

 КАДРИ     

1 
Статевий склад управлінців КМДА (апарат / голови департаментів) та 

районів міста 
КМДА ПФУ 

За інформацією управління по роботі з персоналом 

КМДА 
 

2 
Статевий склад депутатів Київради та райрад, відсоток жінок серед 

депутатів міської ради 
КМДА ПФУ 

За інформацією управління по роботі з персоналом 

КМДА 
 

3 
Державні службовці у м. Києві загалом та по районах міста (категорії 

«А», «Б», «В») 
НАДС    

 ДОБРОБУТ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ДОПОМОГА     

1 Структура грошових доходів (джерела засобів існування) за статтю 
ДСС (обст. 

дом-в) 
ДПС за даними ГУ статистики у м. Києві  

2 
Питома вага осіб з грошовими доходами нижче величини 

прожиткового мінімуму за статтю / районами міста 
ДСС ДПС 

за даними управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики КМДА 
 

3 

Загальна чисельність малозабезпеченого населення (перебувають на 

обліку / звернулися державною соціальною допомогою 

малозабезпеченим сім’ям) за статтю по районам міста 

РДА  за даними РДА 

не ведеться 

облік в розрізі 

статі 

4 
Чисельність пенсіонерів / за видами пенсій (за віком, по інвалідності, 

за вислугу і т.д.) /за статтю / віковими групами/ районами міста 
ПФУ  за даними ГУ Пенсійного фонду України у м. 

Києві 
 

5 
Чисельність пенсіонерів за статтю / віковими групами/ районами 

міста 
ПФУ ДСС 

за даними ГУ статистики у м. Києві  

6 Середній розмір пенсії за видом та статтю ПФУ ДСС за даними ГУ статистики у м. Києві  
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7 

Чисельність осіб, які обслуговуються в установах соціальної 

допомоги за типом установи та за статтю / вікових групах/ районами 

міста 

КМДА  за даними РДА  

8 

Кількість мешканців у стаціонарних установах соціального 

обслуговування для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю 

(дорослі та діти) по типу закладів та за статтю / вікових групах/ 

районами міста 

КМДА РДА Департамент соціальної політики КМДА  

9 
Чисельність дорослих осіб, які звернулися в установи соціального 

обслуговування сім’ї та дітей за статтю / районами міста; 
КМДА РДА   

10 
Кількість одержувачів щомісячної матеріальної підтримки на дітей за 

статтю / районами міста 
КМДА РДА   

11 
Чисельність людей, які отримують виплати одиноким 

матерям/батькам 
Мінсоц    

12 Кількість осіб які перебувають у складних життєвих обставинах Мінсоц КМДА   

13 Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах Мінсоц КМДА 
не ведеться облік по сім'ям, лише по особам - 

звернень багато, але вони різні і без відповідних 

підтверджуючих документів 

 

14 
Чисельність людей, які отримують виплати за станом здоров’я / з 

інвалідності 
Мінсоц КМДА   

15 Чисельність людей, які отримують субсидію Мінсоц    

16 
Чисельність працівників органів соціального захисту та соціального 

забезпечення за статтю / районами міста 
КМДА РДА   
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

АЕС – атомна електрична станція 

АМУ – Асоціація міст України 

АТО – антитерористична операція 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ВПО – внутрішньо переміщенні особи 

ГО – громадське об’єднання 

ГУ– Головне управління  

ГУ НП – Головне управління Національної поліції  

ДБСТ – дитячий будинок сімейного типу 

Держстат України – Державна статистика України 

ДНЗ – дитячий навчальний заклад 

ДПI – Державна податкова інспекція  

ДПС – Державна податкова служба  

ДСС – державне статистичне спостереження 

ДТП – дорожньо-транспортна пригода 

ДФС ‒ Державна фіскальна служба 

ЄС – Європейський Союз 

ЄСВ – єдиний соціальний внесок 

ЗВО – заклад вищої освіти 

Київрада – Київська міська рада 

ККУ – Кримінальний Кодекс України 

КМДА – Київська міська державна адміністрація 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КНП – Комунальне некомерційне підприємство  

МВС – Міністерство внутрішніх справ  

Мінсоц – Міністерство соціальної політики  

Мінюст – Міністерство юстиції  

МОЗ – Міністерство охорони здоров᾽я  

МОН – Міністерство освіти і науки  

МОП – Міжнародна організація праці  

НАДС ‒ Національне агентство України з питань державної служби 

НАН України – Національна академія наук України 

Нацгвардія – Національна гвардія  

Нацполіція – Національна поліція  

ОМС – органи місцевого самоврядування 

ООС ‒ Операція об’єднаних сил 

ОРДЛО – окремі райони Донецької і Луганської областей 

ПРОМІС – Партнерство для розвитку міст  

ПФУ – Пенсійний фонд України 

РДА – районна в місті Києві державна адміністрація 

РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ФКМ – Федерація канадських муніципалітетів  

ФОП – фізична особа-підприємець  
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ЦГЗ – Центр громадського здоров’я 

ЦЗ – Центр зайнятості 

ЦСССДМ – центр соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді  

Шевченківське УП – Шевченківське управління поліції 
 


