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Перелік скорочень 

 

SWOT–аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз. 

АПК – агропромисловий комплекс. 

АРР – агенція регіонального розвитку. 

АТО – адміністративно-територіальна одиниця. 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство. 

ЗУ – Закон України. 

МСБ – малий та середній бізнес. 

МТД – міжнародна технічна допомога. 

НУО – неурядова організація. 

ОДА – обласна державна адміністрація. 

ОМС – органи місцевого самоврядування. 

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади. 

РГ – робоча група. 

РДА – районна державна адміністрація. 

ТПВ – тверді побутові відходи. 
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1. Вступ 
 

1.1 Довідкова інформація та мета розробки Стратегії 
 

Сучасний світ загальної конкуренції та глобальних викликів, браку 

природних, фінансових, людських ресурсів спонукає усіх суб'єктів різних ринків 

шукати нові можливості для розвитку, використовувати власні переваги та 

можливості для отримання кращого доступу до ресурсів. 

Саме тому, з метою зменшення вразливості економіки країни до коливань 

міжнародних фінансових ринків та залежності від зовнішнього кредитування, все 

більше набирає ваги тенденція до ефективного використання власних ресурсів, 

творення власної територіальної згуртованості, як в межах держав, так і в межах 

їх регіонів. 

Зміна підходів до регіонального розвитку, що відбулась в Європі та 

зачепила зараз Україну, спрямована на посилення ролі регіонів, органів публічної 

влади в регіонах у власному стратегічному плануванні та власному розвитку. 

Планування регіонального розвитку на середньострокову перспективу, яке є 

результатом роботи різних суб‘єктів регіонального розвитку в області: від 

обласної ради і обласної державної адміністрації до представників асоціацій 

підприємців, громадськості та науковців, має стати основою для регіональних та 

місцевих програм розвитку. 

Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року розроблена на 

підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», з урахуванням 

Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385, 

відповідно до Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації 

регіональних стратегій розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.11.2011 № 1186. 

Необхідність підготовки та прийняття Стратегії викликана зміною соціально-

економічної ситуації, як в Україні, так і в області, ухваленням у 2013 році Закону 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким визначено нові 

підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку. 

При розробці Стратегії було враховано політичні рішення Уряду щодо 

реформування регіонального розвитку. 

Стратегія підготовлена робочою групою з розробки Стратегії, яка була 

створена 14 травня 2014 року шляхом проведення низки семінарів та дискусій 

упродовж травня-серпня 2014 року за організаційного та методологічного супроводу 

з боку проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в 

Україні». 
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Розробка Стратегії стала важливим інструментом налагодження 

партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, 

районними адміністраціями, міськими та районними радами, університетами, а 

також широким колом організацій громадянського суспільства.  

Процес колективної роботи над Стратегією різних суб'єктів регіонального 

розвитку у рамках робочої групи дозволив залучити до розробки десятки 

організацій та активних людей області із різних сфер діяльності, органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових установ та громадських 

організацій. 

Стратегія ставить перед собою амбітну мету та важливе завдання –

Київщина має стати лідером серед найбільш розвинених областей і наблизитись 

за показниками людського та економічного розвитку до м.Києва, взірцем 

реформаторського регіону на шляху до європейської інтеграції України, 

територією унікальних природних ресурсів, де збережено історико-культурну 

спадщину та національні традиції українського народу, перетворитися на 

комфортний для проживання регіон, де створено рівні умови для всебічного та 

гармонійного розвитку людини. І тут цілком прийнятним могло б бути гасло 

«Перша серед кращих». 

Саме людина стає центром та пріоритетом розвитку. Розвиток економічного 

потенціалу, сільських територій та людського капіталу є лише інструментами 

досягнення мети. 

Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи завдань, 

які базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку усієї області, її 

міст та районів зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та 

створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуватимуться 

інноваційна промисловість, екологічне сільське господарство, висока якість 

людського капіталу та безпечне довкілля. 

Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона 

впливатиме на розробку програм соціально-економічного розвитку Київської 

області, поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у 

межах області на період до та після 2020 року. Її ухвалення має стати основою для 

створення комплексної бази стратегічного планування в області, а саме уточнення 

обласних комплексних та цільових програм, їх гармонізації з перспективами 

розвитку, означеними Стратегією. 

У документі розглядаються фактори, що впливають на подальший розвиток 

та диктують зміни. Він визначає цілі розвитку області і визначає, як їх досягти, як 

сам регіон, так і люди, які в ньому живуть та працюють, забезпечують можливість 

виконання заходів із реалізації стратегічних цілей. 
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Стратегія розглядатиметься як плановий документ найвищого рівня в 

регіоні, а отже її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та 

людських ресурсів. Очікується, що всі зусилля адміністративних органів, 

громадянського суспільства, наукових кіл і громадян будуть націлені на успішну 

реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією. Таким чином, 

зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, одержаних за 

рахунок бюджетів усіх рівнів, власних коштів підприємств, іноземних та 

вітчизняних інвесторів, коштів міжнародних фінансових організацій, дасть змогу 

забезпечити досягнення цілей, визначених у цій Стратегії. 

Стратегія базується на чинному законодавстві, кращій світовій практиці та 

спрямована на здійснення позитивних змін, забезпечення привабливості регіону 

для вкладення місцевих, регіональних, донорських та приватних коштів. 

Враховуючи досвід держав-членів ЄС і країн-кандидатів на вступ, Стратегія 

визначає три основні стратегічні підходи, що закладають підвалини ефективного 

розвитку області:  

1) висхідний підхід до консолідації можливостей економіки, територій і 

людей;  

2) використання методів, механізмів та інструментів стратегічного 

планування із застосуванням практики освоєння коштів структурних фондів ЄС;  

3) налагодження системи взаємопов’язаних операційних програм для 

впровадження Стратегії в рамках середньострокових планів її реалізації. 

На цьому шляху Стратегія забезпечує радикальне реагування, спрямоване 

на досягнення нових цілей у широкій концепції розвитку регіону та припинення 

застою у сфері розвитку, головним чином, за економічними, соціальними та 

екологічними показниками. 

Важливе місце серед напрямів регіонального розвитку відведене 

територіальному аспектові заходів, що спрямовані на зміцнення центрів 

зростання як потенційних рушіїв розвитку відповідних територій, розбудову 

економічної та соціальної доступності слаборозвинутої периферії та усунення 

загального соціально-економічного дисбалансу. Сприятлива матеріальна та 

нематеріальна інфраструктура й відповідний потенціал є необхідною 

передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей регіонального 

розвитку. 

 

1.2 Підхід, методика та процес підготовки Стратегії 

 

Економічний розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких 

дозволяє регіону пристосуватися до економічних змін шляхом поліпшення свого 

конкурентного положення з огляду на вирішальні фактори виробництва: людські 

ресурси, інформацію та технології, капітал та інфраструктуру. 
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Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й 

досягнення консенсусу в регіоні, а також створення спільного бачення 

майбутнього розвитку, творчий процес визначення проблем та погодження 

реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми. 

Стратегічне планування є також потужним інструментом об`єднання бізнесу та 

місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний 

вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на 

вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян. 

Процес розробки Стратегії регіонального розвитку мав висхідний характер. 

Він опрацьовувався робочою групою, що визначала напрями розвитку та сфери 

реалізації заходів. 

Строковість інструментів планування визначалася на основі поєднання 

довгострокового стратегічного плану та середньострокових циклів планування 

його реалізації. Визначені на основі цього підходу стратегічні цілі та заходи 

мають характер довгострокових (на 7 років) напрямів розвитку, тоді як програми 

орієнтуються на реалізацію пріоритетних завдань (3 роки). Ці заходи, будучи 

ключовими елементами Стратегії, визначають сценарії та шляхи досягнення 

стратегічних цілей. 

В основу підготовки Стратегії покладено такі основні принципи: 

Партнерство Характер стратегічного розвитку формується за 

результатами різних консультацій, спрямованих на розбудову 

консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від 

владних структур. До участі в ухваленні рішень і розробці 

стратегічних цілей було запрошено всі зацікавлені сторони — 

представників влади, наукових установ, асоціацій 

підприємців, торгівельних палат, підприємств та 

громадянського суспільства. 

Принцип спільної 

участі 

представників 

влади та 

приватного 

сектору 

Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також 

явну публічну підтримку Стратегії. Усі заходи розроблялися у 

спосіб, захищений від надмірного впливу учасників процесу 

розвитку, із залученням конкретних осіб, що ухвалюють 

рішення зацікавлених сторін, експертів, представників 

громадських організацій тощо. 

Життєздатність Основою забезпечення життєздатності є забезпечення 

належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів 

Стратегії (цілей, заходів), що підтримується застосуванням 

усіх зазначених у цьому документі принципів. Ще одним 

важливим елементом забезпечення життєздатності є 

забезпечення розвитку порівняльних переваг, визначених за 

результатами SWOT-аналізу (розбудова можливостей, що 

послаблюють гостроту недоліків і проблем). Крім того, для 



 

 

10 

виявлення синергії між слабкими сторонами та загрозами, яка 

загрожує життєздатності (для ризик-менеджменту), 

застосовується матриця слабких сторін та загроз. 

Інтеграція Забезпечувалася за двома напрямками: 1) інтеграція 

спільних місцевих потреб на регіональному рівні з 

територіальної та змістовної точки зору. Це означає, що 

досягнення будь-якої регіональної мети принесе результат і на 

місцевому рівні. Інтеграція забезпечується шляхом активної 

участі всіх зацікавлених сторін регіону.                2) Інтеграція, 

як багатомірний план розвитку пріоритетних секторів і 

напрямків діяльності, забезпечує усунення конфліктів та 

негативних впливів. У цьому сенсі інтеграція забезпечує 

зосередження на сумісності та синергії заходів. 

Інновація Застосовується як принцип у процесі ідентифікації 

проектів, і стосується, головним чином, запропонованого 

підходу та якнайефективнішого використання наявних ресурсів. 

Ієрархія 

стратегічних 

планів 

Стратегічні плани вищого рівня мають більш загальний 

характер і закладають підвалини для визначення конкретних 

заходів на нижчих рівнях. 

Інституційна 

пам'ять 

Робота над проектом Стратегії базувалась на результатах, 

досягнутих при розробці попередніх стратегічних документів, 

зокрема Стратегії економічного та соціального розвитку 

Київської області на період до 2015 року. 

Субсидіарність Визначення стратегічних заходів, починаючи з найнижчого 

рівня (на основі потреб місцевих громад), здійснювалось із 

використанням ресурсів регіонального розвитку. 

Модель розробки Стратегії було обрано, виходячи з потреб регіону. 

Етапи розробки Стратегії: 

1. Організація роботи 

Робоча група (РГ) – колектив осіб, який створюється для роботи над 

стратегічним планом розвитку регіону. Саме на засіданнях РГ презентуються, 

обговорюються усі напрями роботи та ухвалюються відповідні рішення. 

2. Здійснення соціально-економічного аналізу та SWOT-аналізу 

Відправним пунктом процесу розробки Стратегії є інвентаризація 

статистичних даних. Стратегічний аналіз є чимось більшим від розгляду 

статистичних показників, оскільки передбачає також оцінку структурних, 

політичних, економічних та соціальних умов. У цьому сенсі кількісно-емпіричний 

аспект має тісний зв’язок із якісними аспектами. 

Соціально-економічний аналіз, порівняльні переваги, виклики та ризики, що 

враховують специфіку Київщини, є основою стратегічного планування, 

поєднуючи в собі потреби районів і шляхи розв’язання проблем. 
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Після аналізу ситуації було розпочато аналіз потенціалу регіону. В основу 

методики виконання цієї роботи було покладено SWOT-аналіз. На практиці 

робоча група визначала сильні сторони регіону, можливості розвитку, слабкі 

сторони та зовнішні загрози. Під час засідань проводився мозковий штурм, 

зосереджений на визначенні синергетичної взаємодії чинників у рамках кожного з 

елементів SWOT-аналізу, що мав на меті визначення стратегічної орієнтації, 

порівняльних переваг і забезпечення можливості управління ризиком. 

Виявлені сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози формують 

чітке уявлення про поточну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку регіону, а 

отже є містком між соціально-економічним аналізом та Стратегією, причому 

орієнтація Стратегії та основні елементи стратегічних цілей наприкінці цього 

етапу вже стають очевидними. 

Результати виконання цього етапу є такими: 1) Соціально-економічний 

аналіз Київської області; 2) SWOT-аналіз та SWOT-матриця; 3) Порівняльні 

переваги регіону, виклики та ризики. 

Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних 

проблем економічного розвитку регіону і разом з даними Профілю регіону 

слугують для формулювання стратегічних напрямів та цілей його розвитку на 

певний період часу. 

3. Визначення стратегічного Бачення 

Робоча група визначає стратегічне Бачення розвитку регіону – бажаного 

стану соціально-економічної системи у майбутньому, який може бути означений 

конкретною датою. Коректне формулювання Бачення з точним зазначенням 

складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного 

впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання. 

Стратегічне Бачення відображає те, куди регіон має прийти в результаті 

реалізації Стратегії розвитку та відображає той конкретний результат, який бажає 

досягти у майбутньому. 

4. Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними заходами 

Стратегічні цілі було визначено в найзагальніших рисах, як мінімум, на 

7 років. Цей строк було визначено для того, щоб створити стратегічну платформу 

для циклів реалізації тривалістю по 3 роки кожний та для уникнення необхідності 

повторення процесу розробки стратегії в проміжний період і перевірки 

життєздатності планів у довгостроковій перспективі. Стратегічні цілі було 

визначено на основі порівняльних переваг регіону з урахуванням викликів, а 

також можливих перешкод і ризиків на шляху розвитку. 

Операційні цілі було визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних 

цілей, які передбачають реалізацію необхідних заходів. 

Ці заходи було визначено з метою досягнення відповідних стратегічних 

цілей на період до 2020 року. Для формування чіткої структури всіх елементів 

Стратегії зазначені заходи стратегічної цілі прив’язані до операційних цілей. 
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Взагалі заходи являють собою поєднання регіональних заходів (проектів 

розвитку) та реформ, які створюють базу для подальшої розбудови потенціалу й 

досягнення цілей розвитку. 

Найважливішим результатом процесу побудови Стратегії стали: почуття 

відповідальності за Стратегію на регіональному та місцевому рівнях, зміцнення 

потенціалу партнерських груп, їхньої підзвітності та відповідальності за 

реалізацію. 

На цьому етапі також розпочинається процес розробки Плану реалізації 

Стратегії, який формується на основі визначених у Стратегії стратегічних і 

операційних цілей (після того як їх схвалено), а робочі підгрупи узгоджують 

конкретні заходи, які мають бути вжиті для досягнення загальних і конкретних 

цілей. Завдання передбачають визначення відповідальних за їх виконання, 

встановлення термінів виконання та визначення необхідних ресурсів. План 

реалізації розробляється за кожною стратегічною та операційною ціллю і 

представляє собою «дерево цілей». Він формується виходячи з принципу «від 

загального до конкретного» та несе в собі високу ступінь деталізації. 

5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії 

Розробивши Стратегію включно з Планом її реалізації, Робоча група ініціює 

проведення громадських слухань (або використовуються інші форми 

громадського обговорення). Після проведення громадського обговорення, 

доопрацьована Стратегія подається на розгляд і затвердження Київською 

обласною радою, як головний документ, в якому визначена політика 

економічного розвитку Київської області. 

6. Моніторинг та впровадження 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, 

необхідно створити систему моніторингу її впровадження. Така система має 

включати Орган з моніторингу, Документ (Положення) про систему моніторингу 

виконання Стратегії. 

В цілому, Стратегія є основою для її впровадження через проекти 

регіонального розвитку, що випливають із операційних цілей Стратегії, а також 

базисом ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку області. 
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2. Скорочений соціально-економічний аналіз Київської області 
 

2.1. Географічна характеристика 
 

Київська область, як адміністративно-територіальна одиниця в складі 

України, утворилась 27 лютого 1932 року, є одним з найбільших регіонів України, 

займає площу 28,1 тис.кв.км (без Києва), що становить 4,7% площі країни. За 

розмірами території Київська область займає 8 місце серед інших регіонів 

України. 

Київщина є столичним регіоном, у центрі території якого знаходиться 

м. Київ – столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, 

науково-технічний, транспортний та 

культурний центр країни, пов'язаний з 

областю тісними комерційними і 

соціальними зв’язками.  

В адміністративному відношенні 

область поділяється на 25 районів, 

13 міст обласного значення, 13 міст 

районного значення, 30 селищ 

міського типу, 605 сільських рад та 

1126 сільських населених пунктів.  

Місто Київ, де розміщуються 

основні органи управління області, 

адміністративно до складу області не 

входить. Ще однією особливістю 

області є наявність у її складі міста 

Славутич, яке територіально 

знаходиться у Чернігівській області. 

Рельєф області сприятливий для 

розвитку сільськогосподарського 

виробництва і транспортної інфра-

структури. Річка Дніпро з утвореними 

на ній Київським та Канівським водосховищами ділить територію області на дві 

частини: правобережну і лівобережну, які мають особливості рельєфу. На півночі 

переважають низовинні рівнини Поліської низовини. Південно-західна і 

центральна частини лежать на Придніпровській височині (максимальна висота 

273 метри). Східна, лівобережна територія області, розташована в межах 

Придніпровської низовини.  

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і господарської 

діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: північна частина 

розташована в зоні Полісся, південь області лежить у лісостеповій зоні. 
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Ґрунтовий покрив області досить різноманітний. Найпоширенішими серед 

них є чорноземи, площа яких 

становить близько 50% площі орних 

земель регіону. Ступінь розораності 

території області перевищує 

60 відсотків. Загальна площа лісового 

фонду області становить майже 

746 тис. гектарів. Рівень лісистості по 

території області нерівномірний і 

коливається від 2,0% в зоні Лісостепу 

до 53,8% в зоні Полісся. 

Водний потенціал області 

дозволяє забезпечувати водними 

ресурсами всі галузі економіки регіону, 

які у процесі свого виробництва 

використовують поверхневі і підземні 

води; стимулює  подальший розвиток 

рибогосподарських підприємств і 

туристично-рекреаційної сфери. 

Корисні копалини Київщини – 

це переважно матеріали що використовуються в будівництві: граніти, гнейси, 

каолін, глина, піски. Є поклади торфу і джерела мінеральних вод. 

 

2.2.Транспортна інфраструктура 
 

Київська область загалом досить добре покрита мережею транспортних 

шляхів міжнародного, державного та обласного значення. Виняток стосується 

крайніх північних малозаселених районів області, які менш інтегровані у 

транспортну мережу і знаходяться на значній віддалі від Києва. Проте, це не 

суттєво впливає на розвиток області, оскільки північна частина області 

знаходиться в зоні, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Завдяки вдалому розташуванню області через її територію проходять 

3 міжнародних транспортних коридори (№3, 7 і 9) та залізниці за 

5 магістральними напрямами. На території області знаходиться найбільший в 

Україні аеропорт міжнародного класу "Бориспіль". 

Всього в Київській області функціонує 9 логістичних комплексів. 

Розміщення логістичних комплексів у районах, близьких до столиці – 

Броварському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Васильківському 

дозволяє розвивати логістичну сферу Київської області. 
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2.3. Демографічна ситуація 

 

Чисельність наявного населення Київської області з 1995 року до 2011 року 

зменшилася з 1 млн. 911,6 тис. осіб до 1 млн. 717,7 тис. осіб. 

Починаючи з 2012 року чисельність населення області почала зростати і 

станом на 1 квітня 2014 року становить 1725,8 тис. осіб. У міських поселеннях 

переважно за рахунок міграції відбувається процес зростання чисельності 

населення, який призводить до його збільшення в цілому по області. Разом з тим 

через природне скорочення відбувається процес депопуляції сільського населення. 

За національним складом населення області є фактично моноетнічним – 

92,5% складають українці, 6% – росіяни, решта етносів – менше 1% (за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року). 

У структурі населення Київської області 53,8% (923,0 тис. осіб) складають 

жінки і 46,2% (793,3 тис. осіб) – чоловіки. Вікова структура визначає і 

демографічне навантаження. Станом на 1 січня 2013 року на 1000 осіб у віці 16–

59 років припадало 252 особи у віці 0–15 років та 242 особи у віці 65 років і 

старше. 

Двадцять п’ять районів області чітко поділяються на п’ять груп: шість 

центральних, навколо Києва, які є густонаселені, де на чверті території 

сконцентровано майже половина населення області, з рівнем урбанізації 64,5%; 

чотири східні та три західні, переважно урбанізовані, з рівнем урбанізації 50% та 

60% відповідно; вісім південних районів та Білоцерківський район переважно з 

сільським населенням, зі щільністю близько 38 осіб на 1 кв.км; п’яту групу 

складають два північних райони, малозаселені, з низькими ступенем урбанізації – 

31% та щільністю населення – 7,4 особи на 1 кв.км. 

 

2.4. Регіональна економіка 
 

Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП), який 

у 2012 році становив 69663 млн.грн., належить до п’ятірки економічно 

розвинутих регіонів України (після міста Києва, Донецької, Дніпропетровської та 

Харківської областей).  

Випереджаючі темпи зростання ВРП Київської області у порівнянні із 

загальнодержавними темпами сприяли тому, що починаючи з 2008 року ВРП у 

розрахунку на одну особу перевищував відповідне значення показника в цілому 

по Україні, зокрема у 2011-2012 роках у середньому на 20%, проте поступався 

таким економічно розвинутим регіонам як м.Київ та Дніпропетровська область, а 

також Нижнєсілезькому воєводству Республіки Польща. Позитивна динаміка 

зростання ВРП області сприяла підвищенню частки Київщини у валовому 

внутрішньому продукті України з 3,4% у 2004 році до 4,5% у 2012 році. 
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Структура валової доданої вартості області в розрізі видів економічної 

діяльності протягом 2004-2012 років постійно змінювалась в залежності від 

темпів зростання ВДВ у відповідних галузях та сферах. Так, за рахунок введення 

в дію в області потужних логістичних центрів, елеваторів, овочесховищ, 

міжрегіонального оптового ринку "Столичний", розвитку сфери телекомунікацій, 

мережевої торгівлі, збільшення обсягів операцій з нерухомістю, ВДВ у сферах 

економічної діяльності, пов’язаних з торгівлею, послугами юридичним і фізичним 

особам, транспортом і зв’язком значно випереджали темпи зростання ВДВ у 

промисловості, сільському господарстві і будівництві. 

За різними підходами до типологізації регіонів Київська область 

відноситься до групи областей, які мають середній рівень урбанізації, з малими 

міськими центрами, а за типом економіки - з орієнтацією на сферу послуг та 

середнім рівнем розвитку з дещо кращими темпами економічного зростання. 

 

2.5. Промисловий потенціал 
 

Київська область відноситься до промислово розвинених регіонів України 

та займає 7 місце за обсягами реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одну особу. 

У промисловому комплексі області, до якого належить 19 великих 

підприємств, 342 середніх і 2409 малих підприємств, переважають галузі, що 

виробляють електроенергію, продукти харчування, гумові та пластмасові вироби, 

папір і картон, транспортні засоби, металовироби. 

Структура промислового виробництва за останні 10 років поступово 

змінюється. Так, частка виробництва харчових продуктів і напоїв у загальних 

обсягах реалізованої промислової продукції зросла з 30,6% у 2003 році до 32,5% у 

2013 році, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу і поліграфічної 

діяльності з 7,5% до 8,8%, постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря з 14,8% до 25,0 відсотка. Проте питома вага 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, скоротилася з 

9,6% до 7,4%, виробництва гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 

мінеральної продукції з 17,6% до 14,4%, металургійного виробництва, 

виробництва готових металевих виробів крім машин і устаткування з 5,8% до 

4,9%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів з 1,9% до 0,8 відсотка. 

Протягом 2010-2013 років за рахунок введення в дію нових промислових 

комплексів у структурі виробництва з’явилися нові види промислової діяльності, 

такі як виробництво продуктів нафтоперероблення, виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів. Хоча їх сумарна частка у загальних обсягах 
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реалізованої промислової продукції у 2013 році не перевищила 2,4 %, вони мають 

значний потенціал зростання. 

Найбільшими промисловими центрами області, сумарна частка яких 

становить майже 70,0% загальних обсягів реалізованої продукції у 2013 році, є 

м.Біла Церква (17,5%), м.Обухів (7,7%), м.Бровари (4,0%), Києво-Святошинський 

(12,4%), Миронівський (7,8%) та Броварський (7,7%) райони. 

 

2.6. Сільське господарство 
 

Київська область у 2012 році зайняла провідну позицію у виробництві 

валової продукції сільського господарства з часткою у 6,6% від загального 

виробництва (у 2011– 5 місце з часткою 5,8 відсотка). У 2012 році вперше за 22 

роки область перевищила рівень виробництва валової продукції у порівнянні з 

1990 роком на 4,5 відсотка. 

За рівнем продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах 

Київська область входить в десятку найкращих, зокрема у тваринництві – це 

4 місце, а у рослинництві – 11 місце. 

Протягом 2009-2012 років сільськогосподарські підприємства Київської 

області отримували найбільший прибуток від реалізації сільськогосподарської 

продукції, який у 2012 році склав 2832,9 млн. гривень.  

Рослинництво у валовому виробництві займає частку 62,4 відсотка 

Основними культурами, що вирощуються на Київщині, є зернові культури, 

картопля та овочі. 

У 2013 році валовий збір зернових і зернобобових культур склав понад 

3,3 млн.т, що є найбільшим показником за всю історію Київської області, 

починаючи з 1913 року. 

Область є одним із лідерів у виробництві продукції тваринництва в Україні, 

займаючи другі місця з виробництва свинини та м’яса птиці, 9 місце з 

виробництва молока, перші місця з середньорічного удою молока та з 

виробництва яєць. 

У цілому виробництво валової продукції сільського господарства протягом 

останніх років зростає в більшій частині за рахунок сільськогосподарських 

підприємств (на 18,6% за три роки), господарств населення (на 14,2 відсотка ). 

Структура сільськогосподарського виробництва області значною мірою є 

орієнтованою на зернове виробництво та птахівництво, як найбільш рентабельні 

галузі. Проте, така структура виробництва не є оптимальною для збереження 

земель та створення і збереження робочих місць у сільських територіях. 

Київщина може нарощувати сільськогосподарське виробництво, тим самим 

забезпечувати зростаючу власну потребу та м.Києва у сільськогосподарській 

продукції.  



 

 

18 

2.7. Інвестиційна діяльність 

 

Київська область є інвестиційно привабливим регіоном України, про що 

свідчить позитивна динаміка капітальних інвестицій, які були спрямовані на 

модернізацію економіки Київщини протягом 2009-2013 років. 

За рахунок усіх джерел фінансування у 2013 році освоєно майже 

19,5 млрд.грн. капітальних інвестицій. Головним джерелом фінансування 

капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок 

яких освоєно 52,9% загального обсягу. Частка запозичених коштів за рахунок 

кредитів банків та інших позик становила 10,2 відсотка. Кошти населення на 

індивідуальне житлове будівництво складають 13,1%, капітальних інвестицій за 

рахунок державного та місцевих бюджетів – 2,2 відсотка. 

Загальна структура капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності засвідчує, що за останні 8 років найбільш інвестиційно привабливими 

галузями були промисловість, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, сільське 

господарство, транспорт та зв'язок, сумарна питома вага яких становить 94,1% 

загальнообласного обсягу інвестицій. 

Київська область займає 5 місце (після м. Київ, Дніпропетровської, 

Донецької, Харківської областей) серед регіонів України за обсягом залучення 

прямих іноземних інвестицій. 

Станом на 31.12.2013 обсяг прямих іноземних інвестицій становив 

1948,1 млн.дол.США, що у розрахунку на одну особу населення складає 

1134 дол.США. 

Майже 60% іноземних інвестицій припадає на Києво-Святошинський, 

Броварський, Миронівський райони та м.Бровари. Інші 40% іноземних інвестицій 

розподілені між усіма районами області. 

 

2.8. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

У зовнішньоекономічному товарообігу Київської області імпорт товарів 

значно переважає обсяги експорту, що спричиняє значне негативне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу. Середній показник покриття імпорту експортом 

за останні 12 років складає 0,4. 

Протягом 2002-2013 років спостерігається щорічне зростання експорту на  

10-20% та більш значне зростання імпорту (від 30 до 50 відсотків).  

Основну частину експорту Київської області складає експорт товарів в країни 

СНД – 45,4% (в середньому за останні 12 років – 53,8 відсотка). Обсяг експорту в 

країни ЄС та Азії складає відповідно 21,7% та 22,7 відсотка. В Африку за 2013 рік 

експортовано 7,5% від загального обсягу товарів.  
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Основу експорту товарів складають продовольчі товари (62%), картон та 

вироби з целюлозних матеріалів (8,9%), вироби з полімерних матеріалів (6,6%), 

машини та обладнання (5,9 відсотка). 

В структурі торгівлі послугами Київської області переважають транспортні 

послуги (за рахунок наданих послуг повітряного та іншого транспорту). Серед 

загального обсягу імпорту послуг можна виділити послуги, пов’язані з фінансовою 

діяльністю, послуги з будівництва, транспортні та ділові послуги. 
 

2.9. Мале і середнє підприємництво2 
 

У Київській області за підсумками 2012 року функціонувало 17,5 тис. 

підприємств, з них 93,8% належали до малих підприємств. У порівнянні з 

2010 роком кількість малих підприємств збільшилась на 15,7% або на 2,2 тис. 

підприємств, що свідчить про динамічні темпи розвитку підприємництва. 

На 10 тис. осіб наявного населення області припадало 96 малих 

підприємств. Проти 2010 року кількість малих підприємств у розрахунку на 

10 тис. осіб наявного населення в області збільшилась на 14 підприємств або на 

17,1 відсотка. Переважна більшість малих підприємств Київщини зосереджена у 

найближчих до м. Києва районах та містах обласного значення. 

Для малих підприємств найбільш привабливою є діяльність у сфері оптової 

торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Понад 70% середніх 

підприємств зосереджені у промисловості; оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 

автотранспортних засобів і мотоциклів; сільському, лісовому та рибному 

господарстві. Великі підприємства представлені в 4-х видах економічної діяльності. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами 

досягнув 37,4 млрд.грн. (проти 29,2 млрд.грн. у 2011 році). Частка обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами Київщини у 

загальному обсязі реалізації області залишається незначною. 

На малих підприємствах області було зайнято 99,9 тис. осіб (26,9% до 

загальної кількості зайнятих працівників). Відносно 2010 року кількість зайнятих 

працівників збільшилась на 8,8% (на 8,1 тис. осіб). 

Малими підприємствами за 2013 рік сплачено до бюджетів усіх рівнів 

2,89 млрд.грн. податків і платежів, у порівнянні з 2012 роком надходження 

збільшилися на 1,34 млрд.грн. або на 86,7 відсотка. Незважаючи на найменшу 

частку кількості зайнятих на малих підприємствах (26,9%) у порівнянні з 

середніми та великими, частка надходжень до бюджетів усіх рівнів від малих 

підприємств є найбільшою (39 відсотка). 

У районах та містах обласного значення функціонує 346 об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва, які розміщені нерівномірно і їх 

кількість є недостатньою. На території Київщини не створені технологічні парки, 

інноваційні фонди і компанії та інноваційно-промислові кластери. 
                                                                   
2
 Дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності 
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2.10. Споживчий ринок 

 
Протягом останніх десяти років зберігається позитивна динаміка зростання 

основних показників розвитку споживчого ринку. 

Нарощування обороту роздрібної торгівлі відбувалося щорічно, зі значним 

перевищенням темпів приросту обсягів обороту над темпами інфляції. Щорічний 

приріст обороту складав від 7 до 29,9 відсотка. 

За підсумками 2013 року оборот роздрібної торгівлі перевищив (у 

реальному вимірі) обсяг попереднього року на 10,0% і становив 

35,1 млрд. гривень. Приросту обороту досягнуто в 25 районах та містах області.  

В регіональному аспекті половину обороту роздрібної торгівлі  забезпечили 

суб’єкти підприємницької діяльності Києво-Святошинського району, міст Біла 

Церква і Бориспіль. Решта обороту (49,7%) припадає на 24 райони та 10 міст 

обласного значення. 

Реалізація товарів населенню в розрахунку на одну особу (щомісячно) 

зросла за період з 2005 по 2013 роки з 249 до 1695 гривень. 

Упродовж 2005-2013 років відслідковується стала тенденція щодо 

активного розвитку мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства, до 

складу якої за станом на 01.01.2014 входить відповідно 13600 та 2064 об’єкти. 

Наявна мережа підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства 

здатна повністю задовольнити населення області в торговельних послугах. На 

території області функціонують також 103 об’єкти ринкового господарства. 

 

2.11. Житлово-комунальне господарство та енергопостачання 
 

Загальна кількість будинків сільського, селищного та відомчого житлового 

фонду становить 5718 од., площею – 13,09 млн. кв. метрів. В області створено та 

функціонує 355 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.  

Загальна протяжність водопровідних мереж з врахуванням сільських, 

селищних та відомчих становить 5112,98 км. Встановлена виробнича потужність 

насосних станцій 1-го підйому складає 515 тис.куб.м./добу. 

Централізоване водовідведення в області здійснюється водопроводами 

загальною протяжністю 2398,80 км та пропускною спроможністю 307,5 тис.куб.м. 

стоків на добу.  

Фізичний знос та енергоємність каналізаційних очисних споруд є 

проблемою в регіоні: 40,0% каналізаційних колекторів експлуатуються понад 

40 років, 35,0% - більше 30 років, третина систем централізованого 

водовідведення перебуває у ветхому та аварійному стані. 

В області працює 1409 котелень, з них 225 – на альтернативних видах 

палива, що становить майже 16,0% (11,0% від загальної кількості котелень 
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використовують пелети; 2,7% – електроопалення; 1,1% – вугілля, та 1,2% 

займають теплові насоси, сонячні колектори, біогаз, тощо). 

Київщина належить до енергонасичених регіонів. На її території розміщені 

енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт: Трипільська 

ТЕС, каскад Київських ГЕС та ГАЕС, Білоцерківська ТЕЦ, малі 

гідроелектростанції, а також енергопостачальна компанія ПАТ "Київобленерго".  

Підприємствами енергетики області виробляється понад 7 млрд. 

кВт*год/рік електроенергії, що на 34,6% перевищує обсяги її споживання 

(споживається майже 5,3 млрд. кВт*год/рік). 

 

2.12. Трудові ресурси та зайнятість населення 
 

В області, починаючи з 2000 року, спостерігається незначне зменшення 

економічно активного населення. Його чисельність порівняно з 2000 роком 

зменшилось на 39,4 тис. осіб або на 4,7 відсотка. 

Однією з позитивних тенденцій є скорочення кількості безробітних. У 2013 

році цей показник становив 49,4 тис. осіб, що майже у два рази менше порівняно з 

2000 роком (108,2 тис. осіб).  

Попит на робочі місця значно перевищує пропозицію. На одне вільне 

робоче місце претендує 12 осіб серед службовців та працівників сфери торгівлі. 

Найбільша пропозиція робочої сили серед технічних службовців – 14 осіб на одне 

вільне робоче місце, найменша пропозиція серед менеджерів-професіоналів – 

4 особи. 

Рівень оплати праці на Київщині залишається одним із найвищих, 

поступаючись лише м.Києву, Донецькій та Дніпропетровській областям. 

Заробітна плата за 2013 рік на 2,6% перевищила середній розмір по Україні (3302 

гривні). 

Найвищу заробітну плату в економіці отримували працівники транспорту, 

складського господарства, а серед промислових видів діяльності – працівники 

підприємств з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де 

заробітна плата в 1,7–8,6 рази перевищила середній показник по економіці 

області. 

 

2.13. Освіта 

 
У Київській області функціонує 729 дошкільних навчальних закладів, які 

охоплюють дошкільною освітою 67,5 тис. дітей. Значна увага приділяється 

розширенню мережі дошкільних навчальних закладів шляхом завершення 

будівництва, капітального ремонту та реконструкції дошкільних навчальних 

закладів, повернення до використання за призначенням ДНЗ, створення нових 



 

 

22 

місць у дошкільних навчальних закладах. Так, у 2013 році відкрито 20 закладів, з 

них 8 – у складі  навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад”. За останні десять років кількість ДНЗ у 

складі НВК збільшилась на 88 (2002 р. – 155, 2013 р. – 243). Разом з тим 

залишається проблема забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах 

дітей дошкільного віку 9чисельність дітей у ДНЗ у розрахунку на 100 місць 

постійно зростає, і у 2014 році становить 129 дітей).  

В області функціонують 736 денних загальноосвітніх навчальних закладів. З 

них 214 (29,0%) розташовані у містах та 514 (71,0%) – у сільській місцевості. У 

вказаних закладах навчаються 176,8 тис. учнів, у т.ч. 115,2 тис. учнів (65,1%) – у 

міських школах та 61,6 тис. учнів (34,9%) – у сільських школах. Мережа 

загальноосвітніх шкіл ще не повною мірою задовольняє потреби населення: 6,8 

тис. учнів (4,0%) навчаються у другу зміну. 

В області працює 75 закладів освіти нового типу, в яких  навчається 43,4 

тис. учнів, що становить 24,5% від загальної кількості учнів: 21 гімназія та НВК 

"ЗОШ-гімназія"; 25 ліцеїв та НВК "ЗОШ-ліцей"; 1 колегіум; 28 спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

В області функціонує 61 позашкільний навчальний заклад. Різними видами 

позашкільної освіти охоплено понад 62,4 тис. дітей. 

Підготовку фахівців з вищою освітою в Київській області здійснюють 

29 вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) різних типів та рівнів акредитації: 

4 університети, 1 інститут, 18 коледжів, 5 технікумів, 1 училище. 

У 2014 році до вищих навчальних закладів області було зараховано 12,6 тис. 

осіб, з них до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 4,7 тис. осіб, до ВНЗ ІV рівня 

акредитації – 7,9 тис. осіб. Станом на кінець/початок 2014/2015 навчального року 

у вищих навчальних закладах області навчалося 34,8 тис. студентів. Навчальний 

процес у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації забезпечують 5 тис. викладачів, у ВНЗ ІV 

рівня акредитації –  2 тисячі. 

Підготовку робітничих кадрів для підприємств та організацій області 

здійснюють 26 професійно-технічних навчальних закладів (25 державної та 1 

комунальної форми власності), два вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 

(Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, Білоцерківський механіко-

енергетичний технікум). 

 

2.14. Охорона здоров’я 

 
У мережі закладів охорони здоров’я функціонують 72 стаціонари, показник 

забезпеченості населення області стаціонарними ліжками на 10 тис. населення 

складає 74,3. Показник забезпечення ліжками на обласному рівні становить 

24,45, а на рівні районів та міст – 49,85 на 10 тис. населення. 
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В області функціонують 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 

до складу яких увійшли 649 фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів 

та 263 медичні амбулаторії. 

Число лікарів загальної практики - сімейної медицини становить 376 осіб. 

Укомплектованість посад лікарів у лікувальних закладах області становить 82,1%. 

Особливо гостра проблема укомплектування кадрами у закладах сільської 

місцевості. 

Кількість хворих, які отримали медичну допомогу у денних стаціонарах у 

2013 році склала 84,1 тис. осіб. 

Надання екстреної медичної допомоги в області забезпечується 7 станціями 

екстреної медичної допомоги, до складу яких входять 23 підстанції та 18 пунктів 

постійного базування. За станом на 01.06.2014 забезпечено чергування 86 бригад, 

що становить 55,1% від нормативу. Така ситуація склалася через відсутність 

необхідних кадрів для укомплектування бригад. Потреба у кадрах виїзних бригад 

становить 200 лікарів та 750 осіб середнього медичного персоналу. 

Із наявних у службі 183 автомобілів 49 підлягають списанню (термін 

експлуатації понад 10 років).  

 

2.15. Соціальна сфера 
 

В області серед установ, що надають соціальні послуги одиноким 

непрацездатним громадянам, інвалідам та іншим категоріям громадян, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, функціонує 34 територіальних 

центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а також 

3 відділення соціальної допомоги вдома у містах Ржищів, Славутич та Обухів.  

При Фастівському районному та Білоцерківському міському територіальних 

центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створені та 

функціонують відділення обліку бездомних громадян. 

Функціонує 11 будинків-інтернатів, з яких 4 – для осіб похилого віку та 

інвалідів, 6 – психоневрологічних будинків-інтернатів та 2 – відділення для 

психічнохворих жінок при Ржищівському геріатричному пансіонаті і Переяслав-

Хмельницькому центрі соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, а також 

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат. 

У зазначених закладах на повному державному утриманні перебуває 

1915 осіб, з яких: 1321 – психічнохворі, 413 – громадяни похилого віку та 

інваліди, а також 181 особа в Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті, у 

тому числі 78 осіб – діти-інваліди. 
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2.16. Культура і туризм 

 
Галузь культури Київської області представлена цілісною мережею закладів 

та установ, серед яких 1813 закладів культури і мистецтва, зокрема 829 клубних 

закладів, 885 бібліотек, 26 музеїв, 2 центри дозвілля, 2 парки культури та 

відпочинку, 60 шкіл естетичного виховання. 

Закладами культури обласного підпорядкування є Київська обласна 

бібліотека для дітей, Київська обласна бібліотека для юнацтва, Київська музично-

театральна бібліотека, коледж культури і мистецтв, Національний музей-

заповідник "Битва за Київ у 1943 році", Вишгородський історико-культурний 

заповідник, Київський обласний археологічний музей, Яготинський державний 

історичний музей, Ржищівський археолого-краєзнавчий музей, Меморіальний 

музей К.Г. Стеценка, Меморіальний музей-садиба І.С. Козловського, 

Білоцерківський краєзнавчий музей, Київський академічний обласний музично-

драматичний театр імені П.К. Саксаганського, симфонічний оркестр "Академія", 

обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, обласний центр 

охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини.  

Важливою складовою галузі є бібліотеки, переважна більшість яких (756) 

розташована в сільській місцевості. Послугами бібліотек щорічно користується 

понад 600 тис. читачів. Сукупний бібліотечний фонд становить близько 10,0 млн. 

примірників. Щорічна книговидача складає в середньому понад 13 млн. примірників 

книг. 

На території Київської області під охороною держави перебуває близько 

6000 об'єктів культурної спадщини, з них 2010 – пам'ятки археології, 1164 – 

пам'ятки історії, 164 – пам'ятки архітектури.  

До кращих обласних музейних закладів належать археологічний музей 

(с.Трипілля — трипільська культура), Яготинський історичний, що включає музей-

садибу народної художниці К.Білокур, археологічний музей "Добранічівська 

стоянка", Білоцерківський краєзнавчий музей та ціла низка музеїв-садиб визначних 

постатей — К.Білокур,  І.Козловського, К.Стеценка, В.Заболотного, М.Вовчка, 

О.Корнійчука, А.Малишка та інших. Предметом особливої гордості області є 

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав", що налічує 23 музеї. 

Визнані туристично-культурні центри області – міста Біла Церква, Бориспіль, 

Переяслав-Хмельницький, Ржищів та інші в сукупності з широким спектром 

закладів сучасної модернізованої сервісної інфраструктури стрімко трансформують 

їх в потужних генераторів пакетів високоякісних туристичних послуг. 

На території Київської області нараховується 194 території та об’єкти 

природно-заповідного фонду, у тому числі 23 об’єкти загальнодержавного 

значення (2 національних природних парки, 15 заказників, 2 пам’ятки природи,     

1 дендрологічний парк, 3 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва) та           
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171 об’єкт місцевого значення (82 заказника, 59 пам’яток природи, 11 парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва, 17 заповідних урочищ та 2 регіональні 

ландшафтні парки). 

З метою популяризації туристичних можливостей Київської області, 

розроблено і впроваджуються тематичні туристичні маршрути: "Музейна 

скарбниця Київщини", "Козацькими шляхами Київщини", "Визначні місця 

Київського Поросся", "Трипільська культура на Київщині", "Місцями бойової 

слави Київщини", "Голодомор 1932-1933 рр. на Київщині", "Подорож у Київську 

Русь", "Старожитності Вишгородщини", "Мистецька Яготинщина", "Край Марусі 

Богуславки", "Київський укріпрайон”, “Шевченко на Київщині”. 

Сьогодні найбільш динамічно зростаючим сектором світового туристичного 

господарства є сфера сільського зеленого туризму. Розвиненими місцями зеленого 

туризму є села Білоцерківського, Богуславського, Вишгородського, 

Кагарлицького, Переяслав-Хмельницького районів. 

2.17. Фізкультура і спорт 

 

В області функціонують 3980 спортивних споруд, з яких 51 стадіон, 

17 плавальних басейнів, 737 спортивних залів, 645 приміщень для фізкультурно-

оздоровчих занять, 1142 спортивних майданчики та 598 майданчиків з тренажерним 

обладнанням, 541 футбольне поле, 112 майданчиків з синтетичним покриттям. 

Приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять налічується 645, спортивних залів 

площею не менше 162 кв.м – 737, 168 стрілецьких тирів, 3 споруди зі штучним 

льодом (дві з яких мають розміри 30м х 61м) і 5 кінноспортивних баз. 

До фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в Київській області 

залучено 160,5 тис. осіб, що становить майже 10% населення області. 

На території області кількість осіб, які займаються всіма видами спорту 

становить 45812 осіб, з них у вищих навчальних закладах займається 1114, 

ДЮСШ – 22192, ШВСМ – 223, навчальних закладах спортивного профілю – 670, 

спортивних клубах – 7851 особа. 

Серед адміністративно-територіальних одиниць області розвиток 

спортивної інфраструктури відбувається нерівномірно. Найбільша забезпеченість 

всіма видами спортивних споруд спостерігається у Білоцерківському, 

Броварському, Васильківському, Вишгородському і Києво-Святошинському 

районах та у містах Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Васильків. У той же час 

лише в 10 адміністративно-територіальних одиницях області є плавальні басейни, 

а в Бориспільському, Згурівському, Переяслав-Хмельницькому та Поліському 

районах відсутні стадіони. 
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2.18. Фінансово-бюджетна сфера 

 

У структурі доходів зведених бюджетів районів у переважній більшості обсяг 

трансфертів з державного бюджету становить 2/3 частини всіх отриманих доходів.  

Самодостатніми можна вважати лише місцеві бюджети Бориспільського і 

Києво-Святошинського районів, в доходах яких питома вага трансфертів становила 

25,9% і 37,9% відповідно. Найбільш залежними від трансфертів з державного 

бюджету є місцеві бюджети Богуславського, Бородянського, Поліського, 

Ставищенського, Таращанського, Тетіївського, Фастівського районів, де частка 

трансфертів у загальному обсязі доходів перевищила 70 відсотків. Ще в одинадцяти 

зведених бюджетах районів трансферти становили понад 60% усіх отриманих 

місцевими бюджетами доходів. 

У структурі доходів бюджетів міст обласного значення у переважній більшості 

обсяг трансфертів з державного бюджету становить 1/3 частини всіх отриманих 

доходів. Самодостатніми можна вважати бюджети міст Бориспіль, Обухів, Бровари, 

Ірпінь, Славутич, в доходах яких питома вага трансфертів становила від 15% до 

32 відсотків. Найбільш залежними від трансфертів з державного бюджету є бюджети 

міст Березань, Біла Церква, Ржищів, у яких частка трансфертів у загальному обсязі 

доходів перевищила 60 відсотків.  

За 2013 рік до бюджету розвитку місцевих бюджетів Київської області 

надійшло 431,1 млн.грн. доходів (без врахування передачі коштів із загального 

фонду бюджету та міжбюджетних трансфертів).  

Найбільш віддалені від м.Києва райони та міста мають найнижчий показник 

доходів на одного мешканця від 979 до 1017,6 грн. (Поліський, Бородянський, 

Таращанський райони). Найвищий обсяг доходів на одну особу від 3 119,7 до 

5 223,1 грн. припадає на міста Бориспіль та Славутич, а також на Обухівський, 

Бориспільський, Києво-Святошинський райони.  

Усі райони і міста Київської області у 2013 році були дотаційними за 

виключенням Бориспільського і Києво-Святошинського районів та міст 

Бориспіль, Фастів, Славутич, Обухів. 

2.19. Екологічна ситуація 

 

Київська область у порівнянні з іншими регіонами України за викидами в 

атмосферне повітря знаходиться позаду таких промислових регіонів як Донецька, 

Дніпропетровська та Луганська області. Валові обсяги викидів області складають 

4,5% від загального обсягу викидів України, що у розрахунку на 1 кв.км. площі в 

середньому становить 10 т/кв.км., а у розрахунку на одну особу – 179 кг/особу. 
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Найбільш забрудненою у області є територія Обухівського району, на яку 

припадає майже 35% викидів шкідливих речовин у повітря, що обумовлюється 

розташуванням на цій території Трипільської ТЕС. 

У Київській області нараховується 95 підприємств-водокористувачів, що 

здійснюють скиди зворотних вод у поверхневі водойми. 

Якість питної води за мікробіологічними показниками у 2013 році 

погіршилась і становила 4,2% (у 2012 році – 3,17%) нестандартних проб води, 

проте за санітарно-хімічними показниками покращилась і склала 16,9% 

нестандартних проб ( у 2012 році – 19,9 відсотка).  

На якість питної води, що подається населенню, негативно впливає стан 

джерел водозабору, технічний стан водопровідних споруд і мереж. Одним із 

найбільш актуальних питань у сфері житлово-комунального господарства є 

реконструкція каналізаційних очисних споруд Бортницької станції аерації м.Києва. 

Необхідність впровадження проекту зумовлена вкрай напруженою ситуацією з 

відведенням та очищенням стічних вод м.Києва. 

В останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості 

забудованих земель, які за станом на 01.01.2014 займають 134,9 тис.га, що 

становить 4,8% від загальної площі області.  

У 2013 році на Київщині нараховувалось 556 суб’єктів підприємницької 

діяльності, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням небезпечних 

відходів. Усього для захоронення побутових відходів в області налічується 

39 полігонів та звалищ твердих побутових відходів, загальною площею 255,6 га. 

Три з них перевантажені, більшість не відповідає санітарно-технічним нормам, на 

жодному не знешкоджується фільтрат.  

2.20. Ситуація на територіях, постраждалих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Радіаційна ситуація на територіях Київській області, що постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС поступово стабілізується. Потужність 

дози гамма-випромінювання на поверхні ґрунту в порівнянні з 1986 роком 

знизилася в сотні разів. Протягом 2000-2013 років не було зареєстровано 

перевищення вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в питній воді, що 

використовує населення вказаних територій для споживання, .у виробленій 

сільгосппродукції та заготовленій лікарській сировині. 

У рамках реалізації Загальнодержавної цільової екологічної програми 

поводження з радіоактивними відходами на період до 2017 року здійснюється 

будівництво 4 важливих об’єктів: нового безпечного конфайменту в рамках 

перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему, сховища 

відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС, заводу з переробки рідких радіоактивних 

відходів та комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами. 
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3. Головні чинники та напрямки розвитку 

 

3.1. SWOT - аналіз для Київської області 
 

На основі соціально-економічного аналізу визначено такі сильні й слабкі 

чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на 

подальший соціальний та економічний розвиток Київської області. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Вигідне географічне розташування 

В межах області розташований Київ, 

столиця України, найбільший діловий, 

науковий, культурний центр України, 

найбільший регіональний ринок 

1. Присутність на території області потенційно 

небезпечних об’єктів  

(Бортницька станція аерації, Полігон № 5 в 

с.Підгірці та об’єкт «Укриття»)  

  

2. Значний транзитний потенціал та 

розвинута транспортна 

інфраструктура 

Через область проходять усі головні 

транспортні шляхи України – 

автомобільні, залізничні, повітряні 

2. Розділення території області р. Дніпро 

Область розсікає річка Дніпро, що створює 

додаткові проблеми із доступністю та 

інтегрованістю в єдиний обласний ринок усіх 

районів області 

3. Висококваліфіковані трудові ресурси 

В області присутня висококваліфікована 

робоча сила, кількість якої зростає через 

міграцію в область з інших регіонів країни 

та виїзд на проживання у при київські 

райони кваліфікованих кадрів з Києва 

3. Значна протяжність області з півночі на 

південь 

Крайні північні та південні райони області 

знаходяться далеко від Києва і мають низьку 

доступність до центру області 

4. Сприятливі умови для ведення 

сільського господарства 

Клімат області та структура 

сільськогосподарських угідь сприятливі 

для розвитку с/г виробництва, а наявність 

Києва створює умови для збуту продукції 

4. Відсутність природного приросту населення 

та депопуляція сільського населення 

Найбільшою проблемою є депопуляція 

північних та південно-східних районів 

Київщини та в цілому у сільських поселеннях 

5. Багатогалузева економіка 

Структура економіки області не має 

домінування якоїсь однієї галузі, є досить 

диверсифікованою і є менш залежною від 

зовнішніх ринків, ніж економіка України 

5. Велика кількість адміністративно-

територіальних одиниць, недосконалий 

поділ на райони, відсутність обласного 

центру 

Більшість районів області є досить малими за 

кількістю населення і територією, що веде до 

невиправданого завищення витрат на 

управління та ускладнює вирівнювання 

територіального розвитку 

6. Високий інтелектуальний потенціал в 

сфері АПК. Наявність високих 

технологій в галузі сільського 

господарства 

В області присутні наукові школи 

6. Наявність великих агрохолдингів (висока 

концентрація земельних ресурсів в одних 

руках) 

Лише 3% с/г земель обробляються 

виробниками з масивами землі менше 100 Га. 
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сільського господарства, добра сортова 

база, активне впровадження високих 

технологій у с/г виробництво 

Висока концентрація земель веде до їх 

надмірної експлуатації, виснаження та 

скорочення робочих місць у с/г виробництві 

7. Наявність значної сировинної бази для 

виробництва будівельних матеріалів 

На території області є значні поклади 

сировини для будівельних матеріалів, а 

найвища в Україні будівельна активність 

стимулює їх виробництво для потреб 

області та Києва 

7. Зношена інфраструктура електро-, газо-, 

тепло-, водопостачання; невідповідність 

між спроможністю мереж та потребами 

населення  

Стрімке будівництво та зростання населення 

міст та сіл навколо Києва та Білої Церкви 

створює додаткове навантаження на існуючі 

мережі, потужність яких не відповідає 

потребам, що в перспективі суттєво 

стримуватиме економічне зростання 

8. Висока частка економічно активного 

та мобільного населення  

Частка економічно активного населення є 

вищою ніж в середньому по Україні. 

Значна частка мобільного населення, яке 

приїхало з різних українських регіонів 

створюють додаткові можливості 

зростання економіки області 

8. Проблема утилізації сміття (відсутність 

підприємств з його переробки) 

Область не має свого заводу з переробки ТПВ, 

полігони ТПВ є застарілими, подрібненість 

АТУ та слабкі сільради не сприяють 

організації системи збору та утилізації ТПВ 

9. Висока забезпеченість водними 

ресурсами 

Область достатньо забезпечена  

поверхневими та підземними водами 

9. Маргіналізація населення в північній 

частині області 

Значна частина сільського населення сільських 

районів, особливо тих, що постраждали від 

Чорнобильської катастрофи, маргіналізується 

через відсутність роботи та соціальних ліфтів 

10. Високий національно-патріотичний 

потенціал 

 

10. Міжрайонні диспропорції у соціально-

економічному розвитку 

Фактично 5 районів навколо Києва формують 

основну частину економіки області, натомість 

дрібні сільські райони мають дуже незначні 

показники ВДВ, у них практично відсутні 

платники податку на прибуток – юридичні особи 

11. Велика кількість об’єктів історико-

культурної спадщини, рекреаційних зон 

В межах області є багато історичних 

місць, міст, сіл, природних територій 

придатних до рекреації: Переяслав - 

Хмельницький, Вишгород, Ірпінь, 

Ворзель, Трипілля 

11. Незабезпеченість окремих районів ДНЗ та 

школами 

 12. Частина території перебуває під ризиком 

підтоплення 

 13. Низька зайнятість населення в сільській 

місцевості, відсутність робочих місць в 

невеликих містах та селищах 
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Можливості Загрози 

1. Децентралізація влади 1. Загострення чи продовження воєнного 

конфлікту на сході 

2. Укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць 

2. Продовження централізації влади 

3. Включення територій зони 

відчуження в с/г діяльність  

3. Збереження корупції у владі 

4. Підвищення якості товарів та послуг 

до європейських стандартів 

4. Монополізація ринків, відсутність 

конкуренції 

5. Набуття чинності угоди про ЗВТ з ЄС 5. Приток значної кількості біженців зі сходу 

6. Створення адміністративного центру 

області 

6. Зростання цін на енергоносії 

7. Розвиток альтернативної енергетики 7. Подальша централізація бюджетних 

ресурсів 

8. Зростання запиту на органічну 

продукцію 

8. Відсутність ресурсів на завершення об’єкта 

«Укриття» 

9. Нарощування міжнародної технічної 

допомоги 

9. Відтік робочої сили до Києва 

10. Вступ в НАТО 10. Штучне розпалювання міжнаціональних 

конфліктів 

11. Інтеграція в ЄС 11. Нестабільність курсу національної валюти 

12. Зростання інвестицій в АПК 12. Закриття ринків збуту в Росії 

13. Впровадження електронного 

урядування 

13. Припинення постачання газу з Росії 

14. Удосконалення телекомунікацій 14. Погіршення конкурентноздатності товарів 

на внутрішньому ринку через зростання 

імпорту з ЄС 

15. Орієнтація українців на внутрішній 

туризм 

15. Зняття мораторію на продаж земель с/г 

призначення 

16. Розміщення київських підприємств – 

створення індустріальних парків в 

межах області 

16. Забруднення територій стихійними 

сміттєзвалищами 
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3.2. SWOT-матриця для Київської області 

 

SWOT-матриця є методом визначення конкурентних переваг, викликів, 

захищеності та ризиків області, яка дозволяє виявити взаємозв‘язки між 

внутрішніми чинниками – сильними та слабкими сторонами суб’єкта аналізу та 

зовнішніми впливами – можливостями та загрозами.  

Далі подаються варіанти кореляцій між внутрішніми чинниками та 

зовнішніми впливами, які дозволяють в подальшому визначити стратегію дій для 

реалізації можливостей у використанні сильних сторін та зменшення ризиків 

впливу на слабкі сторони суб’єкта аналізу. Такі варіанти називаються стратегіями 

й їх може бути чотири, а саме: 

Стратегія 1 – «Порівняльні (конкурентні) переваги». За допомогою матриці 

зв’язків між внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами суб’єкту, та 

зовнішніми впливами – можливостями, визначаються найбільш перспективні 

сторони, які краще за інших сприймають вплив зовнішніх факторів й дають 

сильніший поштовх соціально-економічному розвитку області. 

Стратегія 2 – «Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується між 

слабкими сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними можливостями, які 

дозволяють зменшити вразливість суб’єкта. 

Стратегія 3 – «Захищеність». Матриця зв’язків між сильними сторонами 

суб’єкта та зовнішніми негативними впливами (загрозами) й дозволяє визначити 

які саме сильні сторони суб’єкта дозволяють нівелювати останні. 

Стратегія 4 – «Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та 

загрозами дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) 

суб’єкта аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів – загроз, тобто 

найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку області. 

Суцільна лінія на схемах означає сильний вплив, пунктирна – слабкий. Саме 

ці зв'язки дозволяють визначити конкурентні переваги, виклики, захищеність та 

ризики при розробці стратегії розвитку області. Далі вони є основою для 

стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей 

розвитку області на довгострокову перспективу. 
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Стратегія 1 – Порівняльні переваги 

«сильні сторони – можливості» 

 
Сильні сторони  Можливості 

1. Вигідне географічне розташування 

 
 

1. Децентралізація влади 

   

2. Значний транзитний потенціал та 

розвинута транспортна інфраструктура 
 

2. Укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць 

   

3. Висококваліфіковані трудові ресурси 
 

3. Включення територій зони 

відчуження в с/г діяльність 

   

4. Сприятливі умови для ведення сільського 

господарства 
 

4. Підняття якості товарів та послуг до 

європейських стандартів 

   

5. Багатогалузева економіка 

  

5. Поглиблення інтеграції з ЄС 

Збільшення терміну безподаткової 

та безквотової торгівлі з ЄС 

   

6. Високий інтелектуальний потенціал в сфері 

АПК. Наявність високих технологій в 

галузі сільського господарства 

 

6. Створення адміністративного центру 

області 

   

7. Наявність кваліфікованих управлінських 

кадрів в органах публічної влади 
 

7. Створення альтернативної 

енергетики з відновлюваних джерел 

   

8. Наявність значної сировинної бази для 

виробництва будівельних матеріалів 
 

8. Зростання запиту на органічну 

продукцію 

   

9. Висока частка економічно активного 

населення 

 

 

9. Нарощування міжнародної технічної 

допомоги 

   

10. Висока забезпеченість водними ресурсами  10. Інвестиції в АПК 

   

11. Мобільне населення 

 
 

11. Зростання експорту з області 

   

12. Високий національно-патріотичний 

потенціал 
 

12. Впровадження електронного 

урядування 

   

13. Велика кількість об’єктів історико-

культурної спадщини 
 

13. Удосконалення телекомунікацій 

   

14. Розвинута мережа навчальних закладів  14. Розвиток внутрішнього туризму 

   

 
 

15. Розміщення київських підприємств – 

створення індустріальних парків 

 

Підтримують Підтримують 
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Стратегія 2 – Виклики  

«слабкі сторони – можливості» 

 
Слабкі сторони  Можливості 

1. Присутність на території області 

потенційно небезпечних об’єктів -  

Бортницької станції аерації, Полігону № 5 

(с. Підгірці) та об’єкту «Укриття» 

 1. Децентралізація влади 

   

2. Розділення території області р. Дніпро 

 
 

2. Укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць 

   

3. Значна протяжність області з півночі на 

південь 
 

3. Включення територій зони 

відчуження в с/г діяльність 

   

4. Значна відстань від європейських столиць 
 

4. Підняття якості товарів та послуг до 

європейських стандартів 

   

5. Відсутність природного приросту 

населення та депопуляція сільського 

населення 

 

5. Поглиблення інтеграції з ЄС 

Збільшення терміну безподаткової 

та безквотової торгівлі з ЄС 

   

6. Недосконалий адміністративно-

територіальних поділ на райони, 

відсутність обласного центру 

 

6. Створення адміністративного центру 

області 

   

7. Наявність великих агрохолдінгів (висока 

концентрація земельних ресурсів в одних 

руках) 

 

7. Створення альтернативної 

енергетики з відновлюваних джерел 

   

8. Зношена інфраструктура ЖКГ; 

невідповідність потребами населення 
 

8. Зростання запиту на органічну 

продукцію 

   

9. Проблема утилізації сміття (відсутність 

підприємств з його переробки) 
 

9. Нарощування міжнародної технічної 

допомоги 

   

10. Маргіналізація населення в північній 

частині області 

 10. Інвестиції в АПК 

   

11. Міжрайонні диспропорції у соціально-

економічному розвитку 
 

11. Зростання експорту з області 

   

12. Незабезпеченість окремих районів ДНЗ та 

школами 
 

12. Впровадження електронного 

урядування 

   

13. Висока забрудненість районів, прилеглих 

до столиці шкідливими викидами 

 

 

13. Удосконалення телекомунікацій 

   

14. Частина території перебуває під ризиком 

підтоплення 
 

14. Розвиток внутрішнього туризму 

   

15. Низька зайнятість населення в сільській 

місцевості, відсутність робочих місць в 

невеликих містах та селищах 

 

15. Розміщення київських підприємств – 

створення індустріальних парків 

Зменшують 
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Стратегія 3 – Захищеність 

«загрози – сильні сторони» 
Загрози  Сильні сторони 

1. Загострення чи продовження воєнного 

конфлікту на сході 
 

1. Вигідне географічне розташування 

 

   

2. Продовження централізації влади 

 

2. Значний транзитний потенціал та 

розвинута транспортна 

інфраструктура 

   

3. Збереження корупції у владі  3. Висококваліфіковані трудові ресурси 

   

4. Монополізація ринків, відсутність 

конкуренції 
 

4. Сприятливі умови для ведення 

сільського господарства 

   

5. Приток значної кількості біженців зі сходу  5. Багатогалузева економіка 

 

   

6. Зростання цін на енергоносії 

 

6. Високий інтелектуальний потенціал в 

сфері АПК. Наявність високих 

технологій в галузі сільського 

господарства 

   

7. Подальша централізація бюджетних 

ресурсів  

7. Наявність кваліфікованих 

управлінських кадрів в органах 

публічної влади 

   

8. Забруднення територій стихійними 

сміттєзвалищами  

8. Наявність значної сировинної бази 

для виробництва будівельних 

матеріалів 

   

9. Відтік робочої сили до Києва 
 

9. Висока частка економічно активного 

населення 

   

10. Штучне розпалювання міжнаціональних 

конфліктів 
 

10. Висока забезпеченість водними 

ресурсами 

   

11. Нестабільність курсу національної валюти 
 

11. Мобільне населення 

 

   

12. Закриття ринків збуту в Росії 
 

12. Високий національно-патріотичний 

потенціал 

   

13. Припинення постачання газу з Росії 
 

13. Велика кількість об’єктів історико-

культурної спадщини 

   

14. Погіршенні конкурентноздатності товарів 

через зростання імпорту з ЄС 
 

14. Розвинута мережа навчальних 

закладів 

   

15. Скорочення території через розширення 

меж Києва 
 

 

   

16. Зняття мораторію на продаж земель с/г 

призначення 
 

 

   

Зменшують 
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Стратегія 4 – Ризики 

«слабкі сторони – загрози» 
Слабкі сторони  Загрози 

1. Присутність на території області 

потенційно небезпечних об’єктів -  

Бортницької станції аерації, Полігону № 5 

(с. Підгірці) та об’єкту «Укриття» 

 

1. Загострення чи продовження 

воєнного конфлікту на сході 

   

2. Розділення території області р. Дніпро  2. Продовження централізації 

влади 

   

3. Значна протяжність області з півночі на 

південь 
 

3. Збереження корупції у владі 

   

4. Значна відстань від європейських столиць 
 

4. Монополізація ринків, 

відсутність конкуренції 

   

5. Відсутність природного приросту 

населення та депопуляція сільського 

населення 

 

5. Приток значної кількості 

біженців зі сходу 

   

6. Недосконалий адміністративно-

територіальних поділ на райони, 

відсутність обласного центру 

 

6. Зростання цін на енергоносії 

   

7. Наявність великих агрохолдінгів (висока 

концентрація земельних ресурсів в одних 

руках) 

 

7. Подальша централізація 

бюджетних ресурсів 

   

8. Зношена інфраструктура ЖКГ; 

невідповідність потребами населення  
 

8. Забруднення територій 

стихійними сміттєзвалищами 

   

9. Проблема утилізації сміття (відсутність 

підприємств з його переробки) 
 

9. Відтік робочої сили до Києва 

   

10. Маргіналізація населення в північній 

частині області 

 10. Штучне розпалювання 

міжнаціональних конфліктів 

   

11. Міжрайонні диспропорції у соціально-

економічному розвитку 
 

11. Нестабільність курсу 

національної валюти 

   

12. Незабезпеченість окремих районів ДНЗ та 

школами 
 

12. Закриття ринків збуту в Росії 

   

13. Висока забрудненість районів, прилеглих 

до столиці шкідливими викидами 
 

13. Припинення постачання газу з 

Росії 

   

14. Частина території перебуває під ризиком 

підтоплення 
 

14. Погіршенні конкурентноздатності 

товарів через зростання імпорту з ЄС 

   

15. Низька зайнятість населення в сільській 

місцевості, відсутність робочих місць в 

невеликих містах та селищах 

 

15. Скорочення території через 

розширення меж Києва 

 
 

16. Зняття мораторію на продаж 

земель с/г призначення 

Посилюють 
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3.3. Порівняльні переваги, виклики, захищеність та ризики 

3.3.1. Порівняльні переваги 

 

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та 

можливостями найбільшу підтримку через реалізацію сприятливих можливостей 

мають такі сторони: 

 Вигідне географічне розміщення. В межах області знаходиться 

столиця України, місто Київ, яке є найбільшим діловим, науковим, 

культурним центром України, найбільшим регіональним ринком.  

 Сприятливі умови для ведення сільського господарства. 

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і 

господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних 

зон: північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у 

лісостеповій зоні. Ґрунтовий покрив Київської області досить 

різноманітний. Найпоширенішими серед них є чорноземи, площа яких 

становить близько 50% площі орних земель регіону. Ступінь розораності 

території області перевищує 60 відсотків. Загальна площа лісового фонду 

області становить майже 746 тис. га. Клімат області – помірно 

континентальний, м'який з достатньою кількістю вологи. 

 Багатогалузева економіка. У Київській області протягом 2004-

2013 років відбулось значне нарощування економічного потенціалу, що 

дозволило Київщині ввійти до п’ятірки найбільш економічно розвинених 

регіонів України. За рахунок значних темпів зростання ВДВ в галузях 

торгівлі, транспорту, зв’язку та у сферах надання послуг юридичним та 

фізичним особам змінився тип економіки регіону з індустріально-аграрного 

типу до економіки з орієнтацією на сферу послуг. Високі темпи розвитку 

таких інноваційно активних галузей як виробництво хімічних речовин і 

виробництво фармацевтичних препаратів можуть у найближчі роки істотно 

вплинути на  структуру промислового виробництва. 

 Високий інтелектуальний потенціал в сфері АПК. Наявність 

високих технологій в галузі сільського господарства. У структурі 

валового виробництва переважають сільськогосподарські підприємства, що 

спрямовували значні інвестиції на створення птахофабрик та 

свинокомплексів й зайняли основну частку у валовому виробництві. Крім 

цього, в останні роки великі сільгосппідприємства збільшили обсяги 

інвестування у молочне скотарство, що дало змогу створити в 

Яготинському та Згурівському районах великі сучасні молочні ферми.  
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З огляду на те, що в світі глобальна продовольча криза і товари 

сільського господарства з кожним днем стають все ціннішими, Київщина зі 

своїми сприятливими кліматичними умовами та інвестиційним потенціалом 

може нарощувати сільськогосподарське виробництво і тим самим 

забезпечувати зростаючу власну потребу та м. Києва у 

сільськогосподарській продукції.  

 Висока частка економічно активного та мобільного 

населення. За даними Статистичного щорічника Київської області за 

2012 рік з загальної кількості наявного населення області (1 722,0 тис. осіб) 

економічною діяльністю були зайняті758 тис. осіб або 44 відсотки. Це один 

з найвищих показників по Україні. За даними вибіркового обстеження умов 

життя населення України за січень-березень 2014 року серед населення 

працездатного віку рівень економічної активності становить 72,4% - це 

дев’ятий показник серед 27 суб’єктів адміністративно-територіального 

устрою країни. 

 Наявність кваліфікованих управлінських кадрів в органах 

публічної влади передусім обласного рівня. Цей чинник має оціночний 

характер й не піддається чіткому кількісному виміру, оскільки структура та 

чисельність апарату значно відрізняється за регіонами. Проте, оскільки 

управлінці Київської області дуже часто формуються за рахунок 

національного рівня, їхній досвід та знання є досить високими. Проте через 

значну подрібненість районів, стверджувати про актуальність цього 

припущення і для них навряд чи є обґрунтованим.  

3.3.2. Виклики 

 

У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими сторонами та 

можливостями останні спроможні компенсувати перші, а саме: 

 Укрупнення адміністративно-територіальних одиниць може 

компенсувати негативні наслідки роздільності території області на дві 

частини Дніпром, значну протяжність території з півночі на південь, сильні 

диспропорції соціально-економічного становища районів.  

 Нарощування міжнародної технічної допомоги може сприяти 

вирішенню проблем зношеності інфраструктури ЖКГ, приведення його у 

відповідність до сучасних потреб, будівництву сучасних 

сміттєсортувальних комплексів, зменшенню рівня забрудненості районів 

навколо столиці вихлопними газами. 

 Зростання експорту з області товарів та послуг, зокрема 

продукції сільського господарства, дозволить вирішити проблему низької 

зайнятості населення в сільській місцевості та у районах, віддалених від 

Києва, як наслідок – зупинити природне скорочення населення, особливо у 

сільській місцевості.  

 Розміщення київських підприємств на території області 

також сприятиме вирішенню демографічних проблем та створенню нових 

робочих місць, наповненню місцевих бюджетів. 
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 Міжрайонні диспропорції у соціально-економічному розвитку 

дозволять вирівняти або, принаймні, послабити ціла низка позитивних 

можливостей – децентралізація влади, укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць, введення придатних територій зони 

відчуження в сільськогосподарський оборот, впровадження 

електронного врядування та винесення столичних підприємств на 
територію області. 

3.3.3. Захищеність 

 
В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та 

загрозами можна визначити які позитивні внутрішні чинники дозволяють 

компенсувати зовнішні негативні фактори (загрози): 

 Багатогалузева економіка дозволить послабити негативний 

вплив потоку біженців зі сходу, зростання цін на енергоносії, нестабільність 

курсу національної валюти та закриття ринків збуту в Росії. 

 Наявність високих технологій в галузі сільського 

господарства та високий інтелектуальний потенціал в сфері АПК може 

дозволити компенсувати зростання цін на енергоносії та вирівнювання 

конкурентноздатності української продукції на ринку ЄС. 

 Високий національно-патріотичний потенціал дозволить 

компенсувати негативний вплив від продовження військового конфлікту на 

сході та появи напруженості в міжнаціональних стосунках. 

3.3.4. Ризики 

 
В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та слабкими 

сторонами можна з’ясувати, на які слабкі сторони суб’єкта аналізу найбільше 

можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози): 

 Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення консервуватиме ситуацію з низькою зайнятістю населення в 

сільській місцевості, відсутністю робочих місць в невеликих містах та 

селищах, далеких від столиці районах та провокувати подальшу 

концентрацію земель у великих агрохолдингах, що, в свою чергу, буде 

посилювати міжрайонні диспропорції у соціально-економічному розвитку. 

 Продовження централізації влади буде й далі збільшувати негативні 

фактори від недосконалого поділу на райони та посилювати міжрайонні 

диспропорції у соціально-економічному розвитку. 

 Збереження корупції у владі буде консервувати низький рівень 

зайнятості на сільських територіях, у містах і селах, а також буде 

підсилювати наслідки недосконалого поділу області на райони. 
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3.4. Місія та Стратегічне бачення розвитку Київської області 

 

Місія: 

 

Київщина – це колиска українського народу. 

Київщина – це серце сучасної України. 

Київщина – це мати, що єднає своїх синів зі Сходу та Заходу, з Півночі та 

Півдня. 

 

Бачення: 

 

Київщина – це край, де поєднані стародавня культура та модерні технології, 

де серед перлин природи стоять рукотворні пам’ятки, де старість і молодість 

разом дивляться у майбутнє, де розвинута економіка прокладає шлях України до 

Європи. 

 

Київська область має усі шанси за темпами розвитку стати лідером у своїй 

групі областей і наблизитись за показниками людського розвитку до Києва. І тут 

цілком прийнятним могло б бути гасло «Перша серед кращих». 
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4. Стратегічні та операційні цілі й завдання 

 

Стратегічні 

цілі 
Операційні цілі Завдання 
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1.1. Створення нових та 

модернізація існуючих 

галузей економіки 

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного 

потенціалу 

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій 

технологічній базі, зокрема шляхом створення і розвитку 

індустріальних та технологічних парків 

1.1.3. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського 

виробництва  

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 

1.1.5. Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-

хау центрів за участі київських наукових закладів та 

інноваційного підприємництва 

1.2. Зростання 

конкурентоспроможності 

економіки периферійних 

районів 

1.2.1. Просування потенційних можливостей  периферійних 

районів 

1.2.2. Підтримка створення виробничих об’єктів та 

технологічних циклів навколо малих міст  

1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського 

підприємництва у периферійних сільських районах  

1.3. Створення умов для 

пріоритетного розвитку 

малого та середнього 

підприємництва 

1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва  

1.3.2. Стимулювання створення, розвиток та просування 

місцевих брендів 

1.3.3. Підтримка та стимулювання виробництва  продукції на 

експорт  

1.4. Розвиток туристичного 

потенціалу 

1.4.1. Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та 

етнотуризму 

1.4.2. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж 

1.4.3. Створення та просування туристичних брендів 
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2.1. Збереження 

навколишнього природного  

середовища 

2.1.1. Формування екологічного світосприйняття у населення 

2.1.2. Покращення стану рекреаційних та курортних зон, 

очищення територій природних рекреаційних зон та територій 

навколо населених пунктів 

2.1.3. Створення сучасної системи управління твердими 

побутовими відходами 

2.1.4. Забезпечення захисту населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь від підтоплення 

2.2. Підготовка населення до 

життя та діяльності в умовах 

економіки, що змінюється 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді 

2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та 

економічних питаннях 

2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються 

державними органами   

2.3. Забезпечення здорового 

способу життя людини 

2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, 

вживання наркотиків та алкоголю серед молоді  

2.3.2. Розвиток системи первинної медицини  

2.3.3. Модернізація  мережі установ соціального захисту 

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  

спорту 

2.3.5. Включення людей з особливими потребами в активне 

життя 
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2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного 

здоров’я людей 

2.3.7.Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, 

підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів 

для дітей 

2.4. Забезпечення населення 

якісними житлово-

комунальними послугами 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку 

обслуговування житла 

2.5.Розвиток культурного і 

духовного середовища, 

забезпечення патріотичного 

виховання населення 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів  

2.5.2 Розвиток мистецької освіти 

2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної 

спадщини, створення умов для патріотичного виховання 

населення 

2.5.4. Збереження народних традицій і фольклору, розвиток 

народної творчості, відродження художніх промислів 
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3.1. Підвищення рівня 

зайнятості сільського 

населення. 

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та 

сприяння самозайнятості населення 

3.1.2. Сприяння винесенню та розміщенню київських 

підприємств у райони області 

3.1.3. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно 

чистих продуктів 

3.1.4. Підтримка кооперативного руху на селі 

3.2. Комплексний розвиток 

територій в інтересах 

територіальних громад 

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних 

проблем 

3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для 

вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів 

самоорганізації населення, покращення доступу до публічної 

інформації 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3.2.4 Поліпшення житлових умов населення 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації 

та впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

 

3.3. Відродження економіки 

територій  північної 

Київщини, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

3.3.1. Введення в господарський обіг земель, придатних для 

використання 

3.3.2. Створення умов для розвитку фермерства 

3.3.3. Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу 

3.3.4. Розвиток транскордонного співробітництва 
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4.1. Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі 

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки 
 

Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП) 

належить до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України. Протягом 

останнього десятиліття частка ВРП Київщини в загальнодержавному показнику 

постійно зростала, а структура в розрізі видів економічної діяльності постійно 

змінювалась. 

За рахунок введення в дію в області потужних логістичних центрів, 

елеваторів, овочесховищ, міжрегіонального оптового ринку "Столичний", 

розвитку сфери телекомунікацій, мережевої торгівлі, обсягів операцій з 

нерухомістю валова додана вартість (ВДВ) у сферах економічної діяльності, 

пов’язаних з торгівлею, послугами юридичним і фізичним особам, транспортом і 

зв’язком значно випереджали  темпи зростання ВДВ у промисловості, сільському 

господарстві і будівництві. В результаті цих процесів частка торгівлі у загальних 

обсягах ВДВ Київської області збільшилась до 19,1%, транспорту і зв’язку до 

18,9%, тоді як частка промисловості зменшилась до 16,0%, сільського 

господарства до 14,1%, будівництва до 5,0 відсотка.  

Таким чином, характерною особливістю Київщини є її багатогалузева 

економіка з переважанням сфери послуг, яка на сьогодні складає дві третини в 

структурі ВДВ. 

Однак, в зовнішньоторговельному балансі область має негативне сальдо. В 

умовах нестабільного законодавства, низького інвестиційного рейтингу України 

та браку фінансово-інвестиційного капіталу, існує ризик зниження ділової 

активності в регіоні. В економіці області переважають застарілі технології, 

низький рівень інвестицій і відносно невелика частка продукції з великою 

доданою вартістю. 

Для того, щоб пом’якшити існуючі ризики, економіка області потребує 

нових інвестицій та підтримки зростаючого сектору малого та середнього бізнесу 

(МСБ), спроможного швидко пристосовуватися до змін у середовищі та 

компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах. Проте, розвиток МСБ 

досі відстає від потреб і потенціалу області, здебільшого через несприятливе 

ділове середовище, низький рівень підприємницьких навичок населення і 

недоступність джерел фінансування. 

Київщина має потужний промисловий потенціал, розвинуту технічну базу 

та достатні людські ресурси для подальшого розвитку. Працюють ефективні 

підприємства з виробництва харчових продуктів і напоїв, виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, постачання 

електроенергії, пари та кондиційованого повітря. Проте, скорочується питома вага 

продукції машинобудування, виробництва гумових і пластмасових виробів та 
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іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійного виробництва, 

виробництва готових металевих виробів, текстильного виробництва, виробництва 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри. 

Протягом останніх років за рахунок введення в дію нових промислових 

комплексів у галузевій структурі промислового виробництва з’явилися нові види 

промислової діяльності – виробництво продуктів нафтопереробки, хімічних 

речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів. Хоча  їх сумарна частка у загальних обсягах 

реалізованої промислової продукції у 2013 році  не перевищила 2,4%, вони мають 

значний потенціал зростання. Так, індекси  обсягів промислового виробництва за 

підсумками 2013 року на підприємствах з виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції склали 110,7%, а основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів –111,7 відсотка. 

Додаткові можливості зі створення нових робочих місць та збільшення 

заробітків жителів області, пов‘язані з розвитком малого та середнього бізнесу, а 

також значним потенціалом внутрішнього туризму. 

Один з ключових принципів стратегічного планування регіонального 

розвитку полягає у зменшенні міжрегіональних дисбалансів. Найбільшими 

промисловими центрами області, сумарна частка яких становить майже 70,0% 

загальних обсягів реалізованої продукції є м. Біла Церква, Миронівський район та 

райони розташовані поблизу Києва – Обухівський, Броварський, Києво-

Святошинський. 

Тому особливий акцент має надатися розвитку економічного потенціалу 

південних районів Київщини, які на сьогодні є менш економічно привабливими. 

Особливо гостро стоїть питання використання величезних північних територій –

Поліського, Іванківського та Вишгородського районів, землі яких практично 

очистилися від радіоактивного забруднення й можуть бути повернуті до 

господарського обігу. 

Зважаючи на зовнішні чинники (в тому числі на агресію Росії) основними 

загрозами в економічній сфері для області є:  

 підвищення рівня зносу основних засобів на більшості підприємств, в 

умовах скорочення зовнішніх та внутрішніх інвестиційних ресурсів;  

 подальше поглиблення диференціації розвитку районів області через низьку 

мотивацію до розвитку малого та середнього бізнесу;  

 скорочення чисельності населення низки районів області, які не мають 

яскраво виражених інвестиційних переваг; 

 скорочення кількості робочих місць у промисловості та сільському 

господарстві через нестабільність ринків збуту та зростання вартості 

імпортних енергоносіїв. 

Для досягнення стратегічної цілі 1 слід докласти зусиль на створення нових 

високотехнологічних виробництв, інноваційний розвиток існуючих підприємств, 
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здійснювати політику стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, 

сприяти розміщенню інвестицій та нових бізнесів у північних та південних 

районах. 

Для зростання економічного потенціалу та конкурентоспроможності регіону 

має бути  забезпечено організаційне та просторове поширення інновацій, 

спрямування інформацій, технологій та інших інноваційних знань безпосередньо 

суб’єктам господарювання. 

Реалізація стратегічної цілі 1 у середньостроковій перспективі має дати такі 

результати:  

 Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційний 

розвиток існуючих підприємств; 

 Залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до регіональної економіки; 

 Створення нових робочих місць;  

 Підвищення доходів населення;  

 Розвинутий малий і середній бізнес; 

 Диверсифікація експортних ринків збуту; 

 Зростання туристичних потоків, розвиток інфраструктури та сфери послуг 

навколо туристичних об’єктів та пам’яток, розвиток поселень, які мають 

туристичний потенціал, створення нових комплексних туристичних 

продуктів. 

 

Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки 

Операційна ціль 

1.1. 

Операційна ціль  

1.2. 

Операційна ціль 

1.3. 

Операційна ціль 

1.4. 

Створення нових 

та модернізація 

існуючих галузей 

економіки 

Зростання 

конкуренто-

спроможності 

економіки 

периферійних 

районів 

Створення умов 

для пріоритетного 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва 

Розвиток 

туристичного 

потенціалу 

 

Операційна ціль 1.1. Створення нових та модернізація існуючих 

галузей економіки 

 

Для країн, що розвиваються, прямі іноземні інвестиції донедавна були 

найефективнішим інструментом стимулювання розвитку та впровадження 

сучасних технологій, інноваційних змін та вдосконалень. Проте, якщо іншим 

країнам Східної Європи вдалося зміцнити свій потенціал і залучити іноземний 
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капітал, то Україна через корумповану систему влади та нестабільну внутрішню 

ситуацію не змогла створити умови, сприятливі для прямих іноземних інвестицій. 

Ті самі чинники не сприяли надходженню й внутрішніх інвестицій. 

Ціла низка чинників сприяє залученню іноземного та вітчизняного капіталу 

для здійснення інвестицій: низька вартість праці, розмір ринку, можливість 

виходу на Схід та Азію, близькість до ЄС, природні ресурси та високий 

інтелектуальний та освітній потенціал населення.  

Натомість інші чинники – заплутана та нестабільна нормативно-правова 

база, низький захист інвестицій, незадовільний рівень банківських послуг, 

відсутність ефективного та чесного судочинства, корупція на всіх рівнях, – 

роблять Україну непривабливою для іноземного та внутрішнього бізнесу й це 

поширюється на її регіони.  

Протягом 2003–2013 років в області здійснювалися заходи, спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності економіки Київщини, зокрема технологічну 

модернізацію виробництва, підвищення частки інноваційно-активних 

підприємств, збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції. 

Повільні темпи зміни протягом останніх 10 років структури промислового 

виробництва із значною питомою вагою виробництва харчових продуктів і напоїв 

сприяли мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи на результати роботи 

промисловості, але робить цю галузь залежною від кон’юктури на зовнішніх 

ринках. 

Разом з тим, модернізація промисловості Київської області здійснюється 

недостатніми темпами. У 2013 році інноваційно-активними були лише 13,5% 

промислових підприємств. Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції 

склав 831,4 млн.грн., що становило 2,4% загального обсягу реалізованої 

промислової продукції.  

З огляду на те, що в світі глобальна продовольча криза і товари сільського 

господарства з кожним днем стають все ціннішими, Київщина зі своїми 

сприятливими кліматичними умовами та інвестиційним потенціалом може 

нарощувати сільськогосподарське виробництво, тим самим забезпечувати 

зростаючу власну потребу та потребу м.Києва у сільськогосподарській продукції. 

Проте, реалізація цього завдання ускладнюється наявністю низки проблем, 

основною з яких є застаріла техніко-технологічна база сільськогосподарських 

підприємств (зношеність технологічного устаткування досягає 70-80%, його 

середній вік – 30-35 років).  

Загальна структура капітальних інвестицій у Київській області за видами 

економічної діяльності засвідчує, що за останні 8 років найбільш інвестиційно 

привабливими галузями були промисловість, будівництво, оптова та роздрібна 

торгівля, сільське господарство, транспорт та зв'язок, сумарна питома вага яких 

становить 94,1% загальнообласного обсягу інвестицій. 
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Технологічна структура капітальних інвестицій у Київській області показує 

позитивну динаміку збільшення питомої ваги витрат на придбання машин і 

обладнання. Проте зростання частки витрат на нове будівництво та зниження 

частки витрат на придбання нематеріальних активів (нові технології) вказує на 

низьку ефективність їх використання  (незавершене будівництво, невстановлене 

устаткування тощо). 

Для досягнення визначеної операційної цілі буде продовжена робота щодо 

поліпшення інвестиційної привабливості Київщини для залучення інвестицій, які 

будуть спрямовані на технологічну модернізацію економіки області, забезпечення 

активізації інноваційних процесів на підприємствах, де виробляють продукцію з 

високою часткою доданої вартості, повноцінного використання потенціалу науки 

на основі ефективного використання механізмів державно-приватного 

партнерства. Важливою складовою є залучення вітчизняного капіталу до розвитку 

підприємництва та МСБ, а також забезпечення самозайнятості. 

Очікується, що поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій 

призведе до збільшення обсягів експорту, що покращить зовнішньоторговельний 

баланс області і створить умови для виробництва нових видів 

конкурентоспроможної продукції для експорту. 

 

Очікувані результати:  

 

 Залучені внутрішні і зовнішні інвестиції до економіки Київщини. 

 Впроваджено нові технології для модернізації провідних галузей економіки. 

 Створені нові робочі місця з гідним рівнем оплати праці. 

 Підвищено рівень доходів населення. 

 Розвинений малий і середній бізнес. 

 Зменшено обсяги енергоспоживання у бюджетній сфері. 

 

Індикатори: 

 

 обсяг залучених інвестицій; 

 кількість новостворених робочих місць; 

 обсяг експорту та імпорту товарів; 

 коефіцієнт покриття експортом імпорту; 

 кількість реалізованих інвестиційних проектів; 

 кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації; 

 обсяг реалізованої інноваційної продукції. 
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Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

1.1.1. Розвиток 

транзитного та 

логістично-

транспортного 

потенціалу 

1.1.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний 

ремонти автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

1.1.1.2. Міжміське автобусне  сполучення 

1.1.1.3. Логістична  інфраструктура 

1.1.1.4. Інфраструктура річкових портів та терміналів 

1.1.1.5. Авіаційно-транспортна інфраструктура 

1.1.2. Модернізація 

промислових 

виробництв на новій 

технологічній базі, 

зокрема шляхом 

створення і розвитку 

індустріальних та 

технологічних парків 

1.1.2.1. Введення в дію високотехнологічних виробничих 

потужностей 

1.1.2.2. Технологічне переоснащення та розширення діючих 

виробничих потужностей 

1.1.2.3. Випуск нових видів конкурентоспроможної продукції 

1.1.2.4. Стимулювання впровадження і функціонування систем 

управління якістю, екологічного управління та інших систем 

управління відповідно до стандартів ЄС 

1.1.2.5 Створення індустріальних та технологічних парків, 

насамперед у малих містах та на територіях колишніх 

промислових зон 

1.1.2.6. Формування системи правової, кадрової та інформаційної 

підтримки інноваційної діяльності 

1.1.3. Розвиток 

високотехнологічного 

сільськогосподарського 

виробництва 

1.1.3.1. Збереження та раціональне використання ґрунтів 

1.1.3.2. Запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур 

1.1.3.3. Будівництво сучасних потужних комплексів із приймання, 

очистки, сушки зерна 

1.1.3.4. Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, 

молочного та м’ясного скотарства,  виробництва м’яса 

свинини 

1.1.3.5. Створення інфраструктури аграрного ринку та оптових 

ринків з реалізації сільськогосподарської продукції 

1.1.3.6. Використання наукового потенціалу області в 

агропромисловому комплексі 

1.1.4. Покращення 

управління 

енергетичними 

ресурсами та розвиток 

альтернативної 

енергетики 

1.1.4.1. Організація розробки, освоєння випуску та  серійне 

виробництво енергозберігаючого обладнання.  

1.1.4.2. Впровадження енергозберігаючих технологій з використання 

альтернативних видів палива 

1.1.4.3.Виробництво та стимулювання переходу на альтернативні 

види палива 

1.1.6. Розвиток сфери 

інтелектуальних послуг 

1.1.6.1. Розвиток інфраструктури сфери інтелектуальних послуг  

1.1.6.2. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу через систему освіти  

1.1.7. Створення ноу-

хау центрів за участі 

київських наукових 

закладів та 

інноваційного 

підприємництва 

1.1.7.1. Організація співпраці підприємств області з науковими 

установами і вищими навчальними закладами міста Києва та 

Київської області  

1.1.7.2. Інформаційне забезпечення участі підприємств області у 

виставках інноваційних розробок наукових установ і вищих 

навчальних закладів Києва 
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Операційна ціль 1.2. Зростання конкурентоспроможності 

економіки периферійних районів 
 

На конкурентоспроможність районів області впливає, перш за все, чисельність 

населення, іншими словами – людський потенціал. У найближчих до міста Києва 

районах – Бориспільському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, 

Києво-Святошинському та Обухівському, які складають близько чверті території 

області (26,3%), мешкає майже половина населення області (45,8%), щільність 

населення тут складає 106,9 людини на 1 кв. км. 

Південні райони області – Богуславський, Володарський, Миронівський, 

Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський – заселені 

переважно сільським населенням, його сумарна частка становить 60 відсотків. 

Чотири східних райони – Баришівський, Згурівський, Переяслав-

Хмельницький та Яготинський – складають подібну групу з такою ж щільністю 

населення (39,1), площею, що становить 14,6% території, та 9,3% загального 

населення області. 

Як наслідок такого характеру розселення, найбільш економічно потужними 

виявилися райони, що прилягають до м.Києва та м.Біла Церква. Натомість південні 

та східні райони відстають від центральних. 

Нерівномірність розвитку території Київської області характеризується 

значною диференціацією соціально-економічного розвитку районів та міст 

обласного значення. Так, співвідношення максимального та мінімального значення 

обсягів реалізованої промислової продукції на одну особу у 2013 році становить 223 

рази. Максимальне значення цього показника має місце в Миронівському районі - 

89,3 тис.грн., тоді як його мінімальне значення складало в Іванківському районі 

лише 400 гривень.  

Співвідношення максимального та мінімального значення обсягів капітальних 

інвестицій на одну особу становить 68,4 раза. Максимальні обсяги капітальних 

інвестицій на одну особу 2 роки поспіль залучені у Миронівському районі (у 

2013 році – 85738 грн., у 2012 році – 76043 грн.). Мінімальні обсяги (не враховуючи 

Поліського району, де відсутні промислові та сільськогосподарські підприємства) 2 

роки поспіль зафіксовані у Таращанському районі (у 2013 році – 1111 грн., у 

2012 році – 1073 гривні). 

Основними причинами наявності найбільших абсолютних відхилень значення 

показників є: 

 недостатні обсяги залучення інвестицій у розвиток економічного потенціалу 

віддалених від м.Києва районів області; 

 обмежені обсяги фінансування будівництва об'єктів соціальної сфери за 

рахунок субвенцій з державного бюджету та жорсткі умови іпотечного 

кредитування житлового будівництва, запропоновані банківськими 

установами; 
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 вчинення незаконних дій, спрямованих на банкрутство окремих 

підприємств, що призводить до припинення їх господарської діяльності і 

зростання заборгованості з виплати заробітної плати. 

Для досягнення визначеної операційної цілі передбачається забезпечити 

постійну підтримку реалізації інвестиційних проектів з периферійних районів, 

впровадити системи підвищення рівня кваліфікації місцевих трудових ресурсів, 

створити умови для забезпечення інформаційної підтримки управлінських 

процесів. 

 

Очікувані результати: 

 

 Розвиток економічного потенціалу південних і північних районів області за 

рахунок реалізації нових інвестиційних проектів. 

 Підвищення рівня доходів населення периферійних районів. 

 Створення нових робочих місць у результаті реалізації інвестиційних 

проектів. 

 Створення умов для самозайнятості населення периферійних районів. 

 Покращення інфраструктурного забезпечення периферійних районів. 

 

Індикатори: 

 

 Обсяг залучених інвестицій у периферійних районах. 

 Темп зростання /зменшення населення в периферійних районах області. 

 Кількість робочих місць у периферійних районах області. 

 Кількість реалізованих інвестиційних проектів у периферійних районах. 

 Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення у периферійних районах. 

 Навантаження на одне вільне робоче місце у периферійних районах. 

 Динаміка зростання заробітної плати у периферійних районах області. 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

1.2.1. Просування 

потенційних 

можливостей  

периферійних районів 

 

1.2.1.1. Поширення інформації про інвестиційну привабливість 

периферійних районів області. 

1.2.1.2. Забезпечення презентації на інвестиційних та економічних 

форумах інвестиційних проектів, які передбачається 

реалізувати у периферійних районах 

1.2.1.3. Покращення транспортної доступності населених пунктів 

периферійних районів 

1.2.1.4. Розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів 

периферійних районів 

1.2.1.5. Розробка містобудівної документації для населених пунктів 

периферійних районів 
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1.2.1.6. Сприяння будівництву житла та розвитку житлово-

комунальної сфери у населених пунктах периферійних 

районів 

1.2.2. Підтримка 

створення виробничих 

об’єктів та технологічних 

циклів навколо малих 

міст  

1.2.2.1. Створення навколо малих міст технологічних циклів з 

переробки плодоовочевої продукції та технічних культур  

1.2.2.2. Сприяння створення та розвитку агрокластерів навколо 

малих міст 

1.2.3. Сприяння 

створенню 

несільськогосподарського 

підприємництва у 

периферійних районах  

 

1.2.3.1. Професійна комп‘ютерна освіта мешканців периферійних 

районів 

1.2.3.2. Розвиток побутового обслуговування у сільській місцевості, 

в тому числі через самозайнятість населення 

1.2.3.3. Створення заготівельних пунктів лікарських трав, 

дикоростучих плодів, ягід, грибів та сільськогосподарської 

продукції 

1.2.3.4. Виготовлення сувенірної продукції, виробів народних 

ремесел та художніх промислів 

 

Операційна ціль 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку 

малого та середнього підприємництва 

 

Підприємництво у Київській області розвивається динамічними темпами. 

Так, за підсумками 2012 року функціонувало 17,5 тис. підприємств, з них 93,8% 

належали до малих підприємств. При цьому на них було зайнято майже 

100 тис.осіб. Не зважаючи на найменшу частку кількості зайнятих на малих 

підприємствах (26,9%) у порівнянні з середніми та великими, частка надходжень 

до бюджетів усіх рівнів від малих підприємств є найбільшою (39 відсотків). 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами за 

підсумками 2012 року досягнув 37,4 млрд. гривень. У 2012 році на 10 тис. осіб 

наявного населення Київської області припадало 96 малих підприємств. 

Для малих підприємств найбільш привабливою є діяльність у сфері оптової 

торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Понад 70% середніх 

підприємств зосереджені у промисловості; оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 

автотранспортних засобів і мотоциклів; сільському, лісовому та рибному 

господарстві. Великі підприємства представлені в чотирьох видах економічної 

діяльності. 

Разом з тим, на території області нерівномірно розміщені об’єкти 

інфраструктури підтримки підприємництва та банківські установи. Так, 

найбільша кількість банківських установ розміщена на території Києво-

Святошинського району та м.Біла Церква, у Фастівському районі такі установи не 

здійснюють свою діяльність. 
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Недостатньою є кількість таких важливих об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва, як бізнес-інкубатори, бізнес-центри, інвестиційні та 

лізингові компанії. На території Київщини не створені технологічні парки, 

інноваційні фонди і компанії та інноваційно-промислові кластери. 

Незадовільною є фінансово-кредитна підтримка підприємництва Київської 

області з бюджетів усіх рівнів. Протягом 2011-2013 років на забезпечення 

фінансово-кредитної підтримки підприємництва в рамках затверджених програм 

розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області передбачалися 

кошти в розмірі 2015 тис.грн., проте через обмежені можливості місцевих 

бюджетів відповідна підтримка не надавалася. 

Для створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Київській області 

передбачається подальше забезпечення реалізації державної політики у сфері 

розвитку малого і середнього підприємництва та надання адміністративних 

послуг, державної регуляторної політики і дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності та ліцензування. 

 

Очікувані результати: 

 

 Ефективне функціонування центрів надання адміністративних послуг. 

 Спрощення дозвільних процедур для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва. 

 Безумовне дотримання норм регуляторного законодавства. 

 Розширення та удосконалення мережі об’єктів інфраструктури підтримки 

малого і середнього підприємництва. 

 Надання фінансово-кредитної, інформаційно-консультаційної підтримки 

суб’єктам малого і середнього підприємництва. 

 

Індикатори: 

 

 Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб 

наявного населення. 

 Кількість найманих працівників у суб’єктів малого та середнього 

підприємництва. 

 Кількість створених нових робочих місць суб’єктами малого та середнього 

підприємництва. 

 Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми 

підприємствами у загальному обсязі реалізації регіону. 

 Обсяг податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва до бюджетів усіх рівнів. 
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 Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва. 

 Обсяг коштів, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 
малого та середнього підприємництва. 
 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

1.3.1. Розвиток 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

 

1.3.1.1. Створення центрів підтримки бізнесу та бізнес-інкубаторів. 

1.3.1.2. Підтримка утворення громадських об’єднань підприємців. 

1.3.1.3. Проведення короткострокових семінарів для суб’єктів малого 

та середнього підприємництва 

1.3.1.4. Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань 

започаткування та ведення підприємницької діяльності 

незайнятому населенню 

1.3.1.5. Мікрокредитування суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

1.3.2. Стимулювання 

створення, розвиток та 

просування місцевих 

брендів 

1.3.2.1. Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до 

участі у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, 

виставках та ярмарках 

1.3.2.2. Розширення можливостей навчальних закладів у сфері 

підготовки спеціалістів з брендування та маркетингу 

1.3.2.3. Організація конкурсів на кращий місцевий бренд та 

інноваційні розробки серед науковців та підприємців 

1.3.3. Підтримка та 

стимулювання 

виробництва продукції 

на експорт 

1.3.3.1. Надання інформаційної підтримки суб'єктам підприємницької 

діяльності щодо впровадження стандартів ISO та сертифікатів 

ЄС в регіоні 

1.3.3.2. Організація тренінгів для суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності з практичної реалізації систем управління якістю 

1.3.3.3. Сприяння просуванню продукції товаровиробників області на 

нові міжнародні ринки із залученням можливостей 

закордонних дипломатичних представництв 

 

Операційна ціль 1.4. Розвиток туристичного потенціалу 

 

Київська область характеризується чітко вираженими тенденціями: стрімкого 

розвитку її внутрішньої туристичної індустрії та створенням майже в кожному з її 

районів яскравих, економічно доцільних та конкурентоспроможних пакетів 

пропозицій у сфері туризму, екскурсій, подорожей, активного і здорового 

відпочинку, культурних програм та змістовного дозвілля. 

Визнаними туристично-культурними центрами області є міста Біла Церква, 

Бориспіль, Переяслав-Хмельницький, Ржищів та інші, які в сукупності з широким 

спектром закладів сучасної модернізованої сервісної інфраструктури стрімко 

трансформуються в потужні генератори пакетів високоякісних туристичних послуг. 

Розгалужена мережа внутрішніх транспортних і туристичних коридорів є щільно 
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насиченою численними готельними і ресторанними комплексами, автокемпінгами, 

зонами для розваг і відпочинку туристів. 

На території Київської області заходиться близько 6000 об'єктів культурної 

спадщини, з них 2010 – пам'ятки археології, 1164 – пам'ятки історії, 164 – пам'ятки 

архітектури. Це давні поселення, городища, могильники, кургани, змійові вали, 

місця битв та історичних подій, археологічні пам’ятки, занесені до Реєстру 

нерухомих пам’яток, пам’ятки національного значення, серед яких більшість – це 

культові споруди XVI-XIX століть. Вони розкривають широкі можливості для 

задоволення найвибагливіших культурно-пізнавальних потреб як жителів Київщини 

та Києва, а також туристів з України та світу. 

У Київській області станом на 1 січня 2014 року налічується 255 готельних 

об’єктів, з яких: 146 об’єктів готельного господарства, 6 мотелів і кемпінгів, 

68 об'єктів готельно-ресторанного господарства та 35 садиб сільського туризму. 

Київська область завдяки сприятливим кліматичним умовам має 

різнопрофільні лікувально-оздоровчі та санаторно-курортні заклади - це 

Броварський, Києво-Святошинський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-

Хмельницький райони та м.Боярка, м.Буча, м.Ворзель, м. Ірпінь і м.Миронівка.  

Розвиненими місцями зеленого туризму є села Білоцерківського, 

Богуславського, Вишгородського, Кагарлицького, Переяслав-Хмельницького районів. 

З метою популяризації туристичних можливостей Київської області, 

розроблено і впроваджуються тематичні туристичні маршрути: "Музейна скарбниця 

Київщини", "Козацькими шляхами Київщини", "Визначні місця Київського 

Поросся", "Трипільська культура на Київщині", "Місцями бойової слави Київщини", 

"Голодомор 1932-1933 рр. на Київщині", "Подорож у Київську Русь", 

"Старожитності Вишгородщини", "Мистецька Яготинщина", "Край Марусі 

Богуславки", "Київський укріпрайон”, "Шевченко на Київщині". 

Забезпечення подальшого розвитку туристичного потенціалу Київської 

області передбачається здійснювати шляхом поєднання бюджетної підтримки із 

стимулюванням добродійності, меценатства, підприємницької активності 

культурних закладів, що забезпечить оновлення матеріально-технічної бази галузі. 
 

Очікувані результати: 
 

 Зростання кількості об’єктів соціальної та ринкової інфраструктури у сфері 

туризму. 

 Розбудова мережі туристичних інформаційних центрів для забезпечення 

якісної та достовірної інформації. 

 Створення ефективної системи туристичного сервісу на рівні світових вимог 

та стандартів  

 Збереження та примноження історико-культурної спадщини. 

 Поява нових комплексних туристичних продуктів, розвиток інфраструктури та 

сфери послуг навколо історико-культурних та природних об’єктів та пам’яток. 
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Індикатори: 
 

 Кількість об’єктів туризму, туристичних продуктів та туристичної 

інфраструктури. 

 Кількість відвідувачів туристичних об’єктів Київської області. 

 Кількість реалізованих інвестиційних проектів у туристичній сфері. 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

1.4.1. Пропаганда й 

розвиток туризму 

вихідного дня та 

етнотуризму 

1.4.1.1. Видання і поширення інформаційних матеріалів та пропаганда 

у ЗМІ відомих і нових туристичних маршрутів вихідного дня 

та етнотуризму 

1.4.1.2. Сприяння проведенню акцій, святкувань, ярмарок, виставок 

що сприяють розвитку туризму, просування місцевих 

традицій та звичаїв Київщини 

1.4.1.3. Організація проведення масових туристичних заходів 

міжнародного рівня 

1.4.1.4. Удосконалення туристичного веб-порталу, створення мережі 

інформаційних туристичних центрів 

1.4.2. Розвиток 

туристичних об‘єктів, 

продуктів та мереж 

 

1.4.2.1. Розвиток дорожньої мережі до туристичних і оздоровчих 

об’єктів, таборів, садиб та баз відпочинку, створення та 

реконструкція малих об’єктів обслуговування туристів 

(громадські вбиральні, дитячі майданчики тощо)  

1.4.2.2. Ідентифікація, маркування та встановлення міжнародно 

визнаних позначень туристичних та рекреаційних об’єктів, 

пам’ятників архітектури, історії та культури та їх підтримка у 

задовільному стані  

1.4.2.3. Розробка нових тематичних екскурсійних програм та 

спеціалізованих маршрутів з історико-краєзнавчої, військово-

патріотичної, літературно-мистецької, архітектурної, 

історико-релігіознавчої, природничої та інших тематик 

1.4.2.4. Розроблення рекламних буклетів та встановлення стендів 

туристичних маршрутів 

1.4.2.5. Організація навчання для підприємців-початківців у сфері 

сільського туризму, створення системи дистанційного 

навчання та консультування кадрів в цій сфері 

1.4.3. Створення та 

просування 

туристичних брендів 

 

1.4.3.1. Розробка бренду Київщини, сприяння у виготовленні 

сувенірної продукції, яка буде символізувати туристичний 

бренд Київщини 

1.4.3.2. Просування традиційних продуктів Київщини, популяризація 

місцевих традицій та звичаїв 

1.4.3.3. Проведення спеціалізованих заходів для популяризації 

туристичного потенціалу Київщини (рекламних турів, інфотурів) 
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4.2. Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини 

 

Діяльність демократичної, цивілізованої, європейської влади має бути 

орієнтована на людину, на зростання людського потенціалу, на покращення якості 

життя кожного члена суспільства. Це стосується охорони природного 

середовища, що оточує людину, піклування про її здоров’я, освіту, умови 

проживання, якісні комунальні та соціальні послуги, комфортне урбаністичне 

середовище, належні умови для працевлаштування та багато інших складових, що 

входять до поняття якості життя. 

Одним з індикаторів якості життя суспільства є показник природного 

приросту населення. Хоча в Київській області з 2012 року чисельність населення 

почала зростати і за станом на квітень 2014 року становить 1 млн. 725,8 тис. осіб, 

однак зростання відбувається за рахунок міграції, тоді як смертність перевищує 

народжуваність, особливо у сільській місцевості, де смертність вдвічі вища за 

народжуваність. 

У 2013 році майже в усіх районах та половині міст області спостерігалось 

природне скорочення населення. Водночас в області є міста та райони, де 

спостерігається природний приріст населення, а саме у містах Бровари, Бориспіль, 

Славутич, Біла Церква, Васильків, Буча та Ірпінь, а також Києво-Святошинському 

та Обухівському районах.  

Міграційний приріст населення зафіксовано майже в усіх містах та половині 

районів області. На жаль, міграційне скорочення спостерігалось у десяти районах 

області, містах Фастів та Обухів. Переважно люди залишають південні райони 

області, зокрема Богуславський, Володарський, Миронівський, Рокитнянський, 

Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський, які заселені 

здебільшого сільським населенням. 

Такі процеси є наслідком нерівномірного розміщення виробничих 

потужностей та сільськогосподарської активності на території області. 

Враховуючи, що Стратегія одним із своїх завдань передбачає зменшення 

економічних дисбалансів, важливо створити умови для рівномірного розселення, 

зі збереженням та збільшенням точок розвитку економічного потенціалу. 

Одним з найбільш ефективних шляхів є активізація територіальних громад, 

стимулювання місцевого розвитку через пошук внутрішніх ресурсів за наявності 

державної підтримки таких процесів. Залучення молоді, гармонізація попиту та 

пропозиції робочої сили, створення умов для реалізації населенням старших 

вікових груп свого потенціалу працьовитості, може забезпечити стале економічне 

зростання. 

Перенесення акцентування цілей стратегічного планування на розвиток 

людського потенціалу має привернути увагу до якості життя як індикатора 
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конкурентоспроможності регіону та стане поштовхом до стимулювання ділової 

активності та залучення інвестицій. 

Проаналізувавши порівняльні переваги, виклики та ризики області, 

врахувавши можливості впливу на вирішення існуючих проблем, у межах 

стратегічної цілі на досягнення високої якості життя людини, першочергову увагу 

слід зосередити на: 

 формуванні екологічного світогляду, заходах щодо збереження 

довкілля, очищення забруднених територій, формування сучасних 

підходів вирішення проблем, пов’язаних з твердими побутовими 

відходами; 

 заходах, спрямованих на адаптацію широких верств населення 

до швидких змін на регіональному ринку праці, при цьому ключове 

завдання полягає у стимулюванні працевлаштування мешканців у 

межах власних районів, а не виїзду на роботу в інші;  

 збільшенні поінформованості мешканців щодо сучасних уявлень 

та стандартів цивілізованого життя, найчастіше саме рівень 

поінформованості є визначальним у формуванні поведінки людини 

щодо таких питань, як здоровий спосіб життя, культура споживання, 

культура харчування, екологічна поведінка тощо; 

 залученні громадськості до вирішення житлово-комунальних 

проблем через посилення громадського контролю за діяльністю 

комунальних підприємств, пошуку сучасних підходів до проведення 

реформ у житлово-комунальній галузі, зростанні інформованості в 

сфері енергозбереження; 

 розвитку механізмів активізації мешканців до спільної участі у 

вирішенні місцевих проблем та налагодженні взаємодії громад. 

Досягнення стратегічної цілі передбачається через реалізацію таких 

операційних цілей: 

Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини 

Операційна 

ціль 2.1. 

Операційна 

ціль 2.2. 

Операційна 

ціль 2.3. 

Операційна 

ціль 2.4. 

Операційна 

ціль 2.5. 

Збереження 

навколишньог

о природного 

середовища 

Підготовка 

населення до 

життя та 

діяльності в 

умовах 

економіки, що 

змінюється 

Забезпечення 

здорового 

способу життя 

людини 

Забезпечення 

населення 

якісними 

житлово-

комунальними 

послугами 

Розвиток 

культурного і 

духовного 

середовища, 

забезпечення 

патріотичного 

виховання 

населення 
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Операційна ціль 2.1. Збереження навколишнього 

 природного середовища 
 

За останні роки в Київській області спостерігається погіршення якості 

питної води. Важливим чинником, що впливає на цю ситуацію є забруднення 

твердими побутовими відходами, замулення річок і струмків. Операційна  ціль 

передбачає забезпечення охорони та раціонального використання водних 

ресурсів: будівництво, розширення та реконструкція необхідних споруд для 

очищення стічних вод; створення водоохоронних зон; заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, 

реалізовує принцип доступності берегів водойм для мешканців району та гостей. 

За запасами водних ресурсів область має достатньо поверхневих і підземних 

водних ресурсів: у маловодний рік 95% забезпеченості на 1 кв.км тут припадає 

996,5 тис.куб.м загальних і 26,4 тис.куб.м місцевих поверхневих водних ресурсів, 

а на одного мешканця – відповідно 6,48 і 0,18 тис.куб.м. Водозабезпеченість 

території і населення загальними водними ресурсами майже в 6-11 разів більші і 

місцевими в 1,2-2,2 рази менші, ніж у середньому по Україні. 

На якість питної води, що подається населенню, негативно впливає стан 

джерел  водозабору,  технічний стан водопровідних споруд і мереж.  

Із 163 каналізаційних очисних споруд, розташованих в населених пунктах 

області, 52 працюють неефективно, потребують ремонту та реконструкції у містах 

Бориспіль, Васильків, Богуслав, Кагарлик, Фастів, Боярка, смт Баришівка, 

Бородянка, Іванків, Згурівка, Макарів,  Димер та с.Нові Петрівці Вишгородського 

району, Глеваха Васильківського району, Борова Фастівського району, Пісківка 

Бородянського району, селах Княжичі, Рудня, Гоголів, Шевченкове Броварського 

району; с.Жуківка Згурівського району; селах Гореничі, Музичі та КОС 

Боярського коледжу екології, Українського НАУ Києво-Святошинського району; 

селах Плисецьке, Калинівка, Кодаки Васильківського району; с.Циблі Переяслав-

Хмельницького району, с.Мала Олександрівка, с.Іванків, с.Старе Бориспільського 

району. 

Накопичення твердих  побутових відходів є надзвичайно важливим 

питанням, яке  значною мірою залежить від погодних умов, пори року, ступеня 

благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. Збирання 

побутових відходів є основним завданням санітарного очищення населених 

пунктів і здійснюється спеціальними автомобілями. Для збирання та тимчасового 

зберігання побутових відходів використовуються контейнери для сміття. Питання 

збирання ТПВ є важливим для уникнення такого явища, як стихійне викидання 

сміття, оскільки тоді побутові відходи накопичуються у природних балках, ярах, 

долинах річок, лісосмугах. Це становить екологічну небезпеку, тому що  стічні 

води, насичені забруднювальними речовинами, потрапляють у водні об'єкти.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8


 

 

58 

Актуальним питанням на даний час є  вторинне використання, переробка й 

знешкодження ТПВ, проте, це потребує значних фінансових вкладень. 

У 2013 році на Київщині нараховувалось 556 суб’єктів підприємницької 

діяльності, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням небезпечних 

відходів. Станом на 01.01.2014 в області за статистичними даними накопичено 

41702,5 тис.т відходів І-VІ класу небезпеки. 

Стан сміттєзвалищ також не відповідає встановленим вимогам: відсутні 

свердловини для контролю забруднення підземних вод, звалища не обваловані, 

немає живої огорожі, під'їзні шляхи засмічені. Сортування відходів не 

проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для затримання легких 

(летючих) фракцій відходів. На території області триває процес утворення 

несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки, коли побутові відходи 

складуються у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах тощо. Сучасна 

структура системи санітарного очищення території району недосконала.  

З метою стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного 

середовища передбачається здійснити заходи, спрямовані на зменшення 

забруднення водного басейну, поліпшення якості питної води, впорядкування 

поводження з твердими побутовими відходами, а також завершення утилізації 

непридатних та заборонених до використання пестицидів. 

 

Очікувані результати: 
 

 Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища 

(атмосферного повітря, земель і водойм) та покращення стану здоров’я 

населення. 

 Збереження водного балансу, підтримка в належному стані джерел питної 

води, виконання робіт з розчищення та врегулювання русел річок і водойм. 

 Підвищення рівня екологічної освіченості населення, попередження 

забруднення небезпечними відходами виробництва, нафтопродуктами та 

сміттєзвалищами ґрунтів, підземних і поверхневих вод та атмосферного 

повітря. 

 

Індикатори:  
 

 Рівень захворюваності населення на найбільш поширені види 

захворюваності, рівень природної смертності населення. 

 Кількість ліквідованих стихійних звалищ ТПВ, джерел забруднення повітря, 

підземних та поверхневих вод і ґрунтів. 

 Показники забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних та 

поверхневих вод. 
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Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

2.1.1. Формування 

екологічного 

світосприйняття у 

населення 

 

2.1.1.1. Пропаганда екологічного світогляду 

2.1.1.2. Створення інформаційних пунктів в потенційно небезпечних 

місцях забруднення навколишнього середовища 

2.1.1.3. Облаштування місць відпочинку у лісових масивах, 

прибережних смугах річок, озер та водосховищ (встановлення 

інформаційних панно, природоохоронної інформації, схем 

екскурсійних маршрутів, забезпечення місць відпочинку 

контейнерами для сміття та засобами протипожежної 

безпеки) 

2.1.2. Покращення 

стану рекреаційних та 

курортних зон, 

очищення територій 

природних 

рекреаційних зон та 

територій навколо 

населених пунктів 

 

2.1.2.1. Реалізація громадських ініціатив з очищення струмків та 

малих річок у рамках підготовки до проведення екологічних 

фестивалів, виставок, свят 

2.1.2.2. Розчищення та врегулювання русел річок і водойм. 

2.1.2.3. Створення нових та благоустрій існуючих територій для 

відпочинку 

2.1.2.4. Очищення лісових масивів та лісосмуг від несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

2.1.2.5. Відновлення, охорона і раціональне використання лісових та 

водних ресурсів, створення умов для відтворення флори та 

фауни 

2.3.2.6. Охорона атмосферного повітря 

2.3.2.7. Розвиток та збереження природно-заповідних територій 

2.3.2.8 Ліквідація джерел забруднення атмосферного повітря, 

підземних і поверхневих вод та ґрунтів навколо рекреаційних 

та курортних зон 

2.3.2.9 Реконструкція та модернізація санаторно-курортних, 

відпочинкових, оздоровчих і туристичних закладів 

2.3.3.0 Розширення асортименту та підвищення якості рекреаційних 

послуг 

2.3.3.1 Реконструкція існуючих і будівництво нових автомобільних 

доріг до рекреаційно-туристичних центрів 

2.1.3. Створення 

сучасної системи 

управління твердими 

побутовими відходами 

2.1.4.1. Ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних 

ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) 

2.1.4.2. Будівництво та реконструкція полігонів для зберігання ТПВ 

та забезпечення їх спеціалізованою технікою 

2.1.4.3. Будівництво прибудинкових контейнерних майданчиків для 

роздільного збирання та зберігання ТПВ 

2.1.4.4. Впровадження нових сучасних технологій у сфері збору, 

сортування, транспортування та переробки ТПВ 

2.1.4. Забезпечення 

захисту населених 

пунктів та 

сільськогосподарських 

угідь від підтоплення 

2.1.5.1. Будівництво, реконструкція і капітальний ремонт 

осушувальних систем та гідротехнічних споруд 

2.1.5.2. Здійснення протипаводкових заходів та відновлення 

гідрологічного режиму річок 

2.1.5.3. Будівництво, реконструкція і капітальний ремонт 

меліоративних систем 
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Операційна ціль 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в 

умовах економіки, що змінюється 

 

Перехід нашої країни до ринкової економіки висуває актуальну проблему 

сучасності – формування готовності населення, а особливо молоді та студентів, до 

адаптації в умовах соціально-економічного життя, що швидко змінюється. 

Особливості сучасного адаптаційного процесу в Україні обумовлені не 

тільки глибокою трансформацією всього устрою суспільства, радикальної зміни 

форм власності, становлення і розвитку ринкових відносин, що визначають якісні 

зміни в соціально-економічній поведінці людей, але і у високому ступені 

нестабільності самого середовища, темпи зміни якого далеко не завжди 

враховують адаптивні можливості населення.  

Необхідним для області є створення умов для самореалізації найбільш 

активної частини молодого населення. Для цього необхідно розпочати роботу на 

рівні середніх шкіл, а саме створити умови для покращення рівня інформованості 

шляхом створення центрів доступу до інформації. 

У Київській області функціонує 725 закладів, які охоплюють дошкільною 

освітою 65,7 тис. дітей. Так, у 2013 році відкрито 20 закладів, з них 8 – у складі 

навчально-виховних комплексів "Загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад". За останні десять років кількість ДНЗ у складі 

НВК збільшилась на 88 (2002 рік – 155, 2013 рік – 243).  

Разом з тим, потребує подальшого розширення мережа дошкільних 

навчальних закладів для повного задоволення потреб населення шляхом 

будівництва нових закладів, реконструкції та проведення капітального ремонту 

приміщень дошкільних навчальних закладів; повернення приміщень ДНЗ, що 

використовувалися не за призначенням; відкриття ДНЗ у складі навчально-

виховних комплексів. 

Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою та їх підключення до 

мережі Інтернет здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів. Станом на 01.01.2014 в області 733 загальноосвітні навчальні заклади 

оснащено комп’ютерною технікою і підключено до мережі Інтернет, що 

становить майже 100% від загальної кількості ЗНЗ Київської області.  

Підготовку робітничих кадрів для підприємств та організацій області 

здійснюють 26 професійно-технічних навчальних закладів, з них 25 державної та 

1 комунальної форми власності, два вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 

(Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, Білоцерківський механіко-

енергетичний технікум).  

Підготовку фахівців з вищою освітою в Київській області здійснюють 

29 вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) різних типів та рівнів акредитації: 

4 університети, 1 інститут, 17 коледжів, 5 технікумів, 1 училище, 1 вища школа. 
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У 2013 році до вищих навчальних закладів області було зараховано 

12,6 тис. осіб, з них до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 4,5 тис. осіб, до ВНЗ ІV рівня 

акредитації – 8,1 тис. осіб. 

Разом з тим, результати моніторингу регіонального ринку праці та запитів 

роботодавців засвідчують про необхідність поступового приведення державного 

замовлення у ВНЗ та ПТНЗ обласної комунальної власності до потреб ринку праці 

в області, активізації співпраці з підприємствами-замовниками робітничих кадрів, 

Київським обласним центром зайнятості щодо оновлення переліку професій, за 

якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, а також відкриття 

нових професій у ПТНЗ та створення умов для підготовки робітничих кадрів. 

Пріоритетними напрямами подальшого розвитку системи освіти Київської 

області є забезпечення всім громадянам рівних можливостей для здобуття якісної 

освіти, постійне підвищення якості освітніх послуг, оновлення змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу, розвиток системи безперервної освіти 

та навчання впродовж життя, формування соціально активної, відповідальної та 

толерантної особистості, забезпечення громадянського, патріотичного, 

морального, трудового виховання, сприяння появі генерації нових лідерів, які 

мають сучасне бачення розвитку демократичної, правової та незалежної держави. 

 

Очікувані результати: 
 

 Зростання соціальної активності молоді та готовність до життя в умовах 

ринкової економіки. 

 Створення системи професійного навчання, що включає професійну 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих.  

 Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної 

самореалізації педагогічних працівників. 

 Розвиток системи дистанційного навчання в освітніх закладах. 

 Конкурентоспроможність населення зрілого віку на ринку праці. 

 Зростання показників якості навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

 Зростання кількості учнів та студентів, які займаються науково-

дослідницькою роботою. 

 Збільшення числа напрямів дослідно-експериментальної та інноваційної 

діяльності. 

 

Індикатори: 
 

 Показники рівня освіти населення. 

 Чисельність фізичних осіб – підприємців. 
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 Чисельність учнів та студентів, які займаються науково-дослідницькою 

роботою. 

 Чисельність працівників науково-дослідних організацій, які виконують 

наукові дослідження та розробки. 

 Кваліфікаційний рівень педагогів. 

 Кількість утворених центрів надання адміністративних послуг. 

 Кількість адміністративних послуг, які надаються через Інтернет 
 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

2.2.1.Розбудова 

системи "освіта 

впродовж життя" 

 

2.2.1.1. Задоволення потреби у здобутті дошкільної освіти дітьми 

раннього віку, а також забезпечення стовідсоткового 

охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 5-річного 

віку 

2.2.1.2. Реорганізація малокомплектних сільських шкіл у навчально-

виховні об'єднання "школа – дитячий садок" 

2.2.1.3. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням окремих предметів та профільним 

навчанням 

2.2.1.4. Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною 

технікою, інформатизація освітніх послуг, використання 

комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі 

2.2.1.5. Навчання безробітних інтегрованим робітничим професіям, 

підтримка людей зрілого віку, яким складно конкурувати на 

ринку праці 

2.2.2.Розвиток 

лідерських та 

підприємницьких 

якостей молоді 

 

2.2.2.1. Підтримка діяльності молодіжних і дитячих громадських 

громадський організацій, органів учнівського та 

студентського самоврядування 

2.2.2.2. Підтримки підприємницьких ініціатив молоді 

2.2.2.3. Проведення профорієнтаційних заходів з учнівською 

молоддю "Урок реального життя", "Крок у професійне 

майбутнє", "Ярмарок професій" 

2.2.2.4. Підтримка талановитих студентів та молодих науковців 

2.2.2.5. Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва  

2.2.3. Зростання 

поінформованості 

населення в соціальних 

та економічних 

питаннях 

2.2.3.1. Висвітлення соціальних та економічних питань в засобах 

масової інформації області та на офіційних сторінках органів 

влади в мережі Інтернет 

2.2.3.2. Створення при органах місцевого самоврядування контактних 

центрів опрацювання звернень громадян до органів влади 

2.2.4.Забезпечення 

доступності та якості 

послуг, що надаються 

державними органами 

3.2.6.1. Впровадження електронного врядування 

3.2.6.2. Створення умов для діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

3.2.6.3. Підвищення кваліфікації фахівців органів місцевого 

самоврядування 

3.2.6.4. Розвиток взаємодії між територіальними громадами у 

вирішенні проблем відповідних територій 

3.2.6.5. Інституційне забезпечення розвитку територіальних громад 
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Операційна ціль 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 

 

Турбота про здоров’я населення є одним із показників ставлення держави до 

проблем підростаючого покоління. Разом з тим, стан справ у цій сфері викликає 

занепокоєння. 

Упродовж останніх років в області зберігається тенденція до погіршення 

стану здоров’я населення, зумовлена негативними факторами соціально-

економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Кількість хворих, які 

отримали медичну допомогу у денних стаціонарах, зросла на 64% із 51,5 тис. осіб 

у 2003 році до 84,1 тис. осіб у 2013 році. 

В умовах недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я, з метою 

більш ефективного використання наявних ресурсів, в період з 2003 року в області 

проводилась цілеспрямована робота щодо оптимізації мережі лікарняних закладів. 

За останні 10 років в області створено 28 центрів первинної медико-санітарної 

допомоги, до складу яких увійшли 649 ФАПів та ФП та 263 медичні амбулаторії.  

За вказаний період кількість закладів, де надається медична допомога на 

засадах загальної практики-сімейної медицини, зросла у 24 рази (з 11 до 

263 закладів). Число лікарів загальної практики-сімейної медицини відповідно 

збільшилось у 31 раз із 12 до 376 осіб. 

Разом з тим, гострою проблемою є  укомплектування кадрами медичних 

закладів у сільській місцевості. Найгострішою кадрова проблема є у 

Баришівському, Бородянському, Згурівському, Іванківському, Кагарлицькому, 

Макарівському, Поліському районах. 

Запровадження надання допомоги хворим у денних стаціонарах в області 

відбувається нерівномірно і потребує удосконалення, що дасть змогу поліпшити 

якість допомоги хворим. 

Протягом звітного періоду в області відмічається стабільне зростання 

поширеності захворювань серед населення. Показник поширеності захворювань в 

період з 2003 року зріс на 10% і становить 20142,8 на 10 тис. населення. Тому 

одним із найважливіших завдань  є збільшення активного періоду життя громадян 

шляхом забезпечення умов для повноцінного фізичного розвитку, популяризації  

фізичної культури та спорту і здорового способу життя. 

В області функціонують 3980 спортивних споруд, 645 приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять, 737 спортивних залів площею не менше 162 кв.м. 

Незважаючи на це, на даний час рівень фізичної культури і спорту не відповідає 

сучасним вимогам і не може задовольнити потреби населення. Мало уваги 

приділяється фізичному вихованню в сім’ях, загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладах. Не задовольняється природна біологічна потреба 

дітей, учнівської і студентської молоді в руховій активності, що негативно 

позначається на їхньому здоров’ї.  
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Незадовільним є нинішній стан утримання і використання матеріально-

технічної бази фізичної культури і спорту. Через відсутність стабільних джерел 

фінансування діюча система спортивних споруд не відповідає елементарним 

санітарно-гігієнічним і технічним вимогам. 

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової 

роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного 

відображення у суспільній свідомості, як проблеми першочергового значення.  Це 

призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини 

населення, зростанню захворювань тощо. Одним із основних заходів, що 

запобігає захворюванням, є пропагування серед широких верств населення 

здорового способу життя. 

Для досягнення поставлених цілей буде активно проводитися: групова та 

індивідуальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю на предмет пропаганди 

здорового способу життя, формування стійкого неприйняття громадою паління, 

вживання наркотиків та алкоголю; залучення людей, що страждають від 

залежностей, до корекційних та лікувальних заходів. Основним заходом, що 

сприяє зміцненню та збереженню здоров’я є формування у населення свідомого 

ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.  

Крім цього, необхідно продовжити роботу щодо забезпечення надання 

населенню області якісних медичних послуг, профілактики та раннього виявлення 

захворювань, зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення сучасного 

якісного медичного обслуговування. 

 

Очікувані результати: 

 

 Припинення природного скорочення чисельності населення та переваження 

рівня народжуваності над смертністю. 

 Зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними 

хворобами. 

 Стабілізація та зниження показників захворюваності на "соціальні 

хвороби" – туберкульоз, наркотичної та алкогольної залежності. 

 Організація системної реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які 

мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку. 

 Систематичне проведення просвітницьких та роз’яснювальних заходів з 

метою пропаганди здорового способу життя молоді. 

 Задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній та 

фізкультурній підготовці. 
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Індикатори: 

 

 Кількість спортивних секцій, клубів, тренувальних залів. 

 Показники загальної та дитячої смертності, захворюваності за основними 

класами хвороб. 

 Показники народжуваності та смертності. 

 Рівень зайнятості людей з особливими потребами. 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

2.3.1. Формування 

стійкого неприйняття 

громадою паління, 

вживання наркотиків та 

алкоголю серед 

молоді,формування 

умов та пропаганда 

здорового способу 

життя людини 

 

2.3.1.1. Забезпечення ефективних форм і методів фізкультурно-

спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням 

місцевих особливостей і економічних факторів 

2.3.1.2. Збереження та розвиток мережі дитячо-підліткових 

фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання  

 2.3.1.3. Створення умов для забезпечення фізичного виховання і 

розвитку масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних закладах 

2.3.1.4. Проведення масових заходів з метою пропаганди здорового 

способу життя  

2.3.1.5 Проведення інформаційних кампаній про шкідливий вплив 

алкоголю, наркотиків та нікотину на організм людини 

2.3.1.6. Проведення у закладах освіти інформаційних заходів з питань 

профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищах  

2.3.1.7. Створення благодійних консультаційно-діагностичних 

центрів соціальної та психологічної допомоги населенню 

2.3.1.8. Профілактика захворюваності на ВІЛ/СНІД, вживання 

алкоголю та наркотиків серед дітей, учнівської та 

студентської молоді 

2.3.1.9. Надання консультативної, психолого-педагогічної допомоги 

неповнолітнім та молоді у навчальних закладах та центрах 

самозайнятості наркозалежної молоді 

2.3.2. Розвиток системи 

первинної медицини  

2.3.3.1. Формування мережі амбулаторій, наближених до місць 

проживання населення  

2.3.3.2. Забезпеченість закладів охорони здоров'я, які надають 

первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, 

транспортними засобами та кадрами 

2.3.3.3. Профілактика та забезпечення раннього виявлення 

захворювань серед сільського населення 

2.3.3.4. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги 

2.3.3.5. Розробка та впровадження програми матеріального 

стимулювання та заохочення медиків до роботи в сільській 

місцевості 

2.3.3.6. Розвиток діагностично-лікувальної бази для надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги  
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2.3.3. Модернізація 

мережі установ 

соціального захисту 

населення 

2.3.3.1. Введення в дію нових, реконструкція та капітальний ремонт 

діючих установ соціального захисту населення 

2.3.3.2. Удосконалення системи соціально-побутового 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого 

віку та людей з особливими потребами 

2.3.3.3. Забезпечення соціально-трудової, професійної та медико-

соціальної реабілітації інвалідів, бездомних громадян та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі 

2.3.4. Розвиток 

інфраструктури для 

фізкультури та 

аматорського спорту 

 

2.3.4.1. Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних 

об’єктів області 

2.3.4.2. Розширення мережі спортивних клубів, зокрема центрів 

фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" 

2.3.4.3. Покращення матеріальної бази спортивних комплексів у 

навчальних закладах області 

2.3.5. Включення 

людей з особливими 

потребами в активне 

життя 

 

2.3.5.1. Організація спортивних та оздоровчих заходів для людей з 

особливими потребами. 

2.3.5.2. Сприяння працевлаштуванню людей з особливими потребами.   

2.3.5.3. Сприяння облаштуванню пандусами об’єктів інфраструктури 

для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

2.3.5.4. Сприяння облаштуванню підйомниками автотранспортних 

засобів для перевезення осіб з обмеженими можливостями. 

2.3.5.5. Створення в лікувально-профілактичних закладах необхідних 

умов для надання послуг людям з особливими потребами. 

2.3.6. Створення умов 

для забезпечення 

репродуктивного 

здоров’я людей 

2.3.6.1. Медична та санітарно-гігієнічна просвіта населення в сфері  

охорони репродуктивного здоров'я. 

2.3.6.2. Проведення у закладах освіти інформаційних заходів з питань 

попередження небажаних вагітностей у підлітків. 

2.3.6.3. Розвиток фізкультури та спорту серед різних вікових груп 

населення. 

2.3.6.4. Удосконалення системи сімейної медицини та охорони 

материнства і дитинства. 

2.3.7. Подолання 

дитячої бездоглядності 

та безпритульності, 

підтримка сімей з 

дітьми, реформування 

інтернатних закладів 

для дітей 

2.3.8.1. Забезпечення підтримки кожної сім'ї, що опинилась в 

складних життєвих обставинах 

2.3.8.2. Розвиток мережі альтернативних інтернатам послуг для сімей 

та дітей 

2.3.8.3. Розвиток мережі будинків сімейного типу та підтримка 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

2.3.8.4. Забезпечення соціальної адаптації та реінтеграції вихованців 

інтернатних закладів 

2.3.8.5. Впровадження ефективної системи спеціалізованих 

соціальних послуг для дітей та молоді з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

2.3.8.6. Оптимізація мережі інтернатних установ, шляхом їх 

перепрофілювання. 

 



 

 

67 

Операційна ціль 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-

комунальними послугами 

 

Для забезпечення добробуту населення, його всебічного розвитку необхідно 

створити належні умови. Це одна з вимог принципу соціальної справедливості. 

Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами є одним з 

визначальних показників соціальної характеристики населених пунктів. Якісна 

вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров‘я людини. Тому 

першочергова увага має бути зосереджена на створенні можливостей для 

ефективного водопостачання та водовідведення. 

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та 

відомчого житлового фонду становить 5718 од., площею – 13,09 млн.кв. метрів. 

З метою демонополізації сфери обслуговування житлового фонду в області 

створено та функціонує 355 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.  

Протягом 2005-2012 року питома вага загальної житлової площі у міських 

поселеннях обладнаної водопроводом збільшилась з 70% до 77%, каналізацією – з 

68,6% до 75,6 відсотка. У сільській місцевості питома вага загальної житлової 

площі обладнаної водопроводом збільшилась з 20,9% до 35,2% , а каналізації – з 

17,3% до 33,4 відсотка. 

Загальна протяжність водопровідних мереж з врахуванням сільських, 

селищних та відомчих становить 5112,98 км. Встановлена виробнича потужність 

насосних станцій 1-го підйому складає 515 тис.куб.м/добу. 

В рамках загальнодержавної програми "Питна вода України" у 2010 – 

2012 роках в області реалізовано ряд проектів, спрямованих на покращення якості 

питної води, проведена значна робота щодо будівництва, реконструкції 

водопровідних мереж, але значна частина ветхих і аварійних мереж привела до 

скорочення протяжності водопровідних мереж у Вишгородському, 

Ставищенському, Фастівському районах. 

Централізоване водовідведення в області здійснюється водопроводами 

загальною протяжністю 2398,80 км та пропускною спроможністю 307,5 тис.куб.м 

стоків на добу. Разом з тим, фізичний знос та енергоємність каналізаційних 

очисних споруд є проблемою в регіоні: 40,0% каналізаційних колекторів 

експлуатуються понад 40 років, 35,0% – більше 30 років, третина систем 

централізованого водовідведення перебуває у ветхому та аварійному стані. 

Реконструкції або заміни потребують каналізаційні мережі Баришівського району 

– 14,2 км, Бородянського – 12,1 км, Макарівського – 13,9 км, Миронівського – 

12,8 км, Сквирського – 39,0 км та міст Біла Церква – 138,1 км, Бориспіль – 

59,1 км, Ірпінь – 39,4 км. 

Всього у Київській області працює 1409 котелень, але з них тільки 225 або 

16% працює на альтернативних видах палива (11,0% від загальної кількості 
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котелень використовують пелети; 2,7% – електроопалення; 1,1% – вугілля, та 

1,2% займають теплові насоси, сонячні колектори, біогазу, тощо). 

Для реалізації операційної цілі необхідно продовжити роботу щодо 

створення умов для прискореного впровадження реформ у житлово-

комунальному господарстві з метою забезпечення ефективно діючого механізму 

функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення 

області, задоволення потреб усіх споживачів економічно доступними житлово-

комунальними послугами належного рівня та якості, що відповідають вимогам 

державних стандартів, а також поліпшення фінансового стану підприємств галузі. 

З метою покращення фінансового стану підприємств житлово-комунальної 

галузі необхідно привести у відповідність з фактичними витратами тарифи на 

житлово-комунальні послуги, врегулювати на державному рівні вартість 

енергоносіїв для підприємств житлово-комунальної галузі на рівні їх вартості для 

населення та виділення субвенції з державного бюджету на реконструкцію 

аварійних об’єктів.  

Враховуючи обмежені фінансові ресурси як державного, так і місцевих 

бюджетів для поліпшення технічного обслуговування об'єктів житлово-

комунального господарства, підвищення якості та ефективності надання 

комунальних послуг підприємства галузі, крім власних коштів, залучатимуть в 

значних обсягах інвестиції на принципах державно-приватного партнерства.  

 

Очікувані результати:  

 

 Будівництво нових та заміна існуючих водопровідно-каналізаційних мереж 

з використанням енергозберігаючого обладнання та сучасних матеріалів. 

 Реконструкція існуючих та будівництво нових каналізаційних очисних 

споруд. 

 Заміщення природного газу місцевими альтернативними видами палива. 

 Покращення  якості  питної  води. 

 Зменшення витрат електроенергії та природного газу в житлово-

комунальному секторі. 

 Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в сферу житлово-

комунального господарства. 

 

Індикатори: 

 

 Протяжність нових та реконструйованих мереж водопостачання та 

водовідведення.  

 Кількість введених в експлуатацію модернізованих каналізаційно-очисних 

споруд. 
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 Кількість реалізованих інвестиційних проектів в галузі централізованого 

водопостачання та водовідведення. 

 Рівень зношеності мереж, обладнання та устаткування водопровідно-

каналізаційних систем. 

 Обсяг інвестицій залучених на модернізацію інфраструктури житлово-

комунального господарства. 

 Рівень забезпеченості житлового фонду будинковими приладами обліку 

газу, води і теплової енергії. 

 Рівень зношеності об’єктів та систем комунальної інфраструктури 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

2.4.1. Забезпечення 

населення якісною 

питною водою 

 

2.4.1.1. Заміна обладнання систем водопостачання та водовідведення 

на менш енергоємне 

2.4.1.2. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення 

сільських населених пунктів 

2.4.1.3. Буріння нових, добудова та відновлення роботи 

артезіанських свердловин 

 

2.4.2. Підвищення 

енергоефективності 

житлово-комунального 

господарства і закладів 

соціальної сфери 

2.4.2.1. Реконструкція та технічне переоснащення системи 

електропостачання та вуличного освітлення 

2.4.2.2. Термомодернізація будівель (термоізоляція зовнішніх стін, 

утеплення покрівлі, заміна вікон та вхідних дверей будівлі)  

2.4.2.3 Впровадження системи енергозбереження в освітлювальних 

системах будинків 

2.4.2.4 Впровадження альтернативних джерел енергії в 

теплоенергетиці 

2.4.2.5. Впровадження енергозберігаючих заходів з економії 

енергетичних ресурсів на підприємствах ЖКГ та у закладах 

соціальної сфери 

2.4.3. Розвиток 

конкурентного 

середовища на ринку 

обслуговування житла 

2.4.6.1. Підтримка функціонування об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку 

2.4.6.2. Проведення реконструкції і капітального ремонту застарілого 

житлового фонду із залученням інвесторів на принципах 

державно-приватного партнерства 

2.4.6.3. Запровадження конкурсних процедур при визначенні 

виконавця послуг для утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій 
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Операційна ціль 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, 

забезпечення патріотичного виховання населення 

 

Київська область має потужні можливості для розвитку галузі культури. 

Мережа закладів культури включає 831 клубний заклад, 894 бібліотеки, 

60 дитячих шкіл естетичного виховання, 23 музеї та заповідники, музично-

драматичний театр ім. Саксаганського, 3 парки культури і відпочинку.  

Щорічно в клубних закладах проходить понад 60 тис. культурно-освітних 

розважальних закладів, відвідувачами яких є більше 4 млн. осіб.  

Читачами бібліотек є понад 670 тис. осіб. Сукупний бібліотечний фонд 

складає майже 10,8 млн. примірників, щорічна книговидача складає понад 

13,6 млн. примірників.  

У музеях та заповідниках зберігається понад 480 тис. експонатів. Протягом 

року їх відвідує більше 400 тис. жителів та гостей області, для яких проводиться 

понад 10 тис. екскурсій.  

Мистецьку освіту на Київщині здобувають в Київському обласному 

училищі культури і мистецтв, 22 музичних школах, 37 школах мистецтв, 

1 художній школі. Навчанням охоплено понад 17 тис. дітей та молоді.  

Разом з тим, через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність 

бюджетних витрат культурні потреби жителів області забезпечені недостатньо. 

Переважна більшість закладів культури і мистецтв побудована понад 40 років 

тому, вони потребують капітального ремонту і технічного переоснащення, а 

також комп'ютеризації і підключення до мережі Інтернет. 

Загальна спрямованість модернізації галузі культури області полягає у 

приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої 

орієнтації на задоволення культурних запитів жителів Київщини, наближення до 

європейських стандартів. 

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом формування 

в України єдиної політичної нації. Патріотичне виховання населення спрямоване 

на забезпечення цілісності, соборності України, що є серцевиною української 

національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів 

України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної 

правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі 

демократичних цінностей, які, в свою чергу, мають лежати в основі патріотичного 

виховання. 

Виходячи з цього, виховання патріотизму у населення області сьогодні є 

нагальною потребою, оскільки його високий рівень здатен забезпечити соціально-

політичну стабільність суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток 

особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на 

моральній основі. 
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Очікувані результати: 
 

 Формування сучасної інфраструктури в галузі культури. 

 Приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних 

потреб. 

 Запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі. 

 Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей та молоді. 

 Забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження 

надбань культури та народних традицій. 
 

Індикатори: 
 

 Рівень забезпечення населення закладами культури. 

 Чисельність учнів в музичних школах та школах естетичного виховання. 

 Кількість відвідувань музеїв, бібліотек, інших закладів культури. 

 Кількість пам’яток історії, культури, археології, садово-паркового 

мистецтва, історико-культурних заповідників. 
 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

2.5.1. Підтримка 

розвитку культурно-

мистецьких закладів 

2.5.1.1. Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів 

культури і мистецтва 

2.5.1.2. Технічне переоснащення закладів культури і мистецтва 

2.5.1.3. Модернізація мережі бібліотек шляхом інформатизації та 

використання їх ресурсу для створення мережі розширених 

центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-

кінотеатри, доступ до Інтернету, семінари та навчання) 

2.5.2.Розвиток 

мистецької освіти 

 

2.5.2.1. Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів 

мистецької освіти 

2.5.2.2. Технічне переоснащення закладів мистецької освіти 

2.5.2.3. Розвиток мережі приватних закладів мистецької освіти. 

2.5.3. Збереження і 

розвиток історико-

культурної та духовної 

спадщини, створення 

умов для патріотичного 

виховання населення. 

2.5.3.1. Збереження об'єктів історико-культурної спадщини та 

природно-заповідного фонду 

2.5.3.2. Реставрація та збереження пам'яток археології, історії, 

культури, садово-паркового мистецтва  

2.5.3.3. Проведення культурно-мистецьких заходів , спрямованих на 

патріотичне виховання населення 

2.5.3.4. Створення мережі центрів патріотичного виховання молоді 

2.5.3.5. Розвиток молодіжного туризму по історичних місцях 

Київщини 

2.5.4.Збереження 

народних традицій і 

фольклору, розвиток 

народної творчості, 

відродження художніх 

промислів  

2.5.4.1. Організація проведення фестивалів народної творчості, 

ярмарків та виставок виробів народних промислів  

2.5.4.2. Підтримка центрів і клубних та шкільних гуртків з навчання 

дітей і молоді художнім промислам, вивчення та збереження 

народних традицій і фольклору 
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4.3. Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій 
 

Розвиток територій Київської області є вкрай нерівномірним. Найбільш 

розвинутими в економічному плані є найближчі до Києва райони – Бориспільський, 

Броварський, Васильківський, Вишгородський, Києво-Святошинський та 

Обухівський. Вони становлять близько чверті території області (26,3%), де мешкає 

майже половина населення (45,8%), а питома вага реалізації промислової продукції 

на цих територіях становить дві третини (62%) показника області.  

Південні райони області – Богуславський, Володарський, Миронівський, 

Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський – 

складають 22,4% території. Тут мешкає 13,8% населення області, з яких 60% 

проживає у сільських населених пунктах. Вказані райони є переважно 

сільськогосподарськими (сумарна частка реалізації промислової продукції 

підприємствами цих районів становить 15% загальнообласних обсягів).  

В чотирьох східних районах – Баришівському, Згурівському, Переяслав-

Хмельницькому та Яготинському – проживає 9,3% населення області, а частка 

реалізованої промислової продукції цих районів –5,3 відсотка. 

В місті Біла Церква, де сконцентровано 12,5% жителів області виробляється 

та реалізується 17,5% продукції промисловості. 

Вкрай проблемна економічна ситуація склалася на півночі області, в 

Поліському та Іванівському районах, де на площі 17,4% території області мешкає 

2,1% населення, показники виробництва як сільськогосподарської так і 

промислової продукції є низькими. 

Таким чином, питання вирівнювання диспропорцій розвитку територій 

Київщини стоїть надзвичайно гостро. 

Окрім цього, радіоактивне забруднення північних районів області, яке 

відбулося внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, спричинило певні обмеження 

у проживанні населення на цих територіях у цілому та на ведення сільського 

господарства. Хоча радіаційна ситуація на значній частині північних територій 

кардинально покращилася, це не вплинуло на економічне становище та соціально-

культурний розвиток тамтешнього населення. Таке становище потребує окремих 

підходів до розвитку півночі, головним чином, через політику органів влади, 

запрограмованих в цій Стратегії. 

Проаналізувавши порівняльні переваги, виклики та ризики області, а також 

врахувавши можливості впливу на вирішення існуючих проблем, першочергову 

увагу в межах стратегічної цілі 3 "Збереження та розвиток територій" слід 

зосередити на: 

  економічному впливі на збільшення доданої вартості аграрного 

виробництва, формуванні додаткових доходів домогосподарств через підтримку 

малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції (обслуговуючих 

кооперативів, комунальних підприємств, асоціацій виробників); 
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  соціально-економічному впливі на збереження та підвищення 

трудового потенціалу сільських територій, спрямованому на розвиток 

інфраструктури там, де вона дозволяє суттєво активізувати економічний та 

соціальний розвиток.  

Досягнення стратегічної цілі передбачається через реалізацію трьох 

операційних цілей: 

 

Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій 

Операційна ціль 3.1. Операційна ціль 3.2. Операційна ціль 3.3. 

Підвищення рівня 

зайнятості сільського 

населення 

 

Комплексний розвиток 

територій в інтересах 

територіальних громад 

Відродження економіки 

територій  північної 

Київщини, що 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

 

Операційна ціль 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського 

населення 

 

Нерівномірність розвитку сільських територій Київської області 

характеризується значною диференціацією у рівні зайнятості сільського 

населення. Збереження такої ситуації спричинятиме подальший відтік населення з 

сіл області, переважно, молоді, погіршення стану інфраструктури та ще більше 

зниження привабливості цих територій. Також проблемою сільської місцевості 

часто є відсутність робочої сили потрібної кваліфікації. Ефективне управління 

трудовим потенціалом села вимагає також посилення стимулюючої і 

відтворювальної функцій оплати праці. 

Особливістю сільського ринку праці на нинішньому етапі здійснення 

аграрної реформи є збереження тривалої негативної тенденції зростання обсягів 

як відкритого, так і прихованого безробіття серед сільського населення. Це 

обумовлено різким скороченням попиту на робочу силу як безпосередньо в 

сільській місцевості, так і за її межами.  

Чисельність осіб, які перебувають на обліку в обласній службі зайнятості 

Київської області станом на 1 січня 2014 року, порівняно із попереднім роком, 

збільшилась на 31,7% і становила 21,6 тис. осіб, з яких 16,1 тис. осіб мали статус 

безробітного, з них кожний п’ятий – житель сільської місцевості (3,5 тис. осіб, або 

21,7 відсотка). 
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Однією з гострих проблем у сфері зайнятості сільського населення області є 

невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу. Через недостатню 

кількість нових робочих місць, насамперед в агропромисловому комплексі, 

чисельність незайнятих осіб у розрахунку на одне вільне робоче місце (вакансію) 

у 2013 році у Згурівському районі становила 86 осіб, Володарському – 49, 

Тетіївському – 48, Таращанському – 42, Богуславському – 34 особи.  

Складна ситуація, що склалася з працевлаштуванням населення сіл, селищ 

та малих міст, є наслідком недостатньої державної підтримки економічного 

розвитку сільських територій, зокрема їх інфраструктури. Крім цього, це 

пов'язано з недостатньою мотивацією заінтересованості молоді в оволодінні 

робітничими професіями, незадовільними умовами праці та низьким рівнем 

професійної адаптації молоді на виробництві. 

Таким чином, для досягнення операційної цілі необхідно забезпечити 

реалізацію заходів щодо забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну 

або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією 

(спеціальністю), підтримки молодих працівників, залучених до роботи у сільській 

місцевості, а також створення нових робочих місць за рахунок інвестицій, коштів 

міжнародних фінансових організацій, насамперед у сферах, що не відносяться до 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Очікувані результати: 

 

 Зростання рівня зайнятості в периферійних районах. 

 Збільшення сукупних доходів домогосподарств. 

 Підвищення якості трудових ресурсів сільських територій. 

 Покращення кадрового забезпечення органів публічної влади сільських 

територій. 

 

Індикатори: 

 

 Кількість новостворених робочих місць в периферійних районах. 

 Розмір номінальної заробітної плати найманих працівників. 

 Навантаження на одне вільне робоче місце у сільській місцевості. 

 Приріст (зниження) чисельності зайнятого сільського населення.  

 Приріст (зниження) чисельності безробітних у сільській місцевості. 
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Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

3.1.1.Підтримка 

нетрадиційних видів 

бізнесу, фермерства та 

сприяння 

самозайнятості 

населення 

3.1.1.1. Створення нових та підтримка існуючих на сільських 

територіях центрів початкової підготовки у сфері бізнесу, 

інформаційних технологій, розвитку тепличних господарств, 

садівництва, інших галузей сільського господарства 

3.1.1.2. Організація навчання фермерів для підвищення їхньої 

грамотності в сфері ведення бізнесу 

3.1.1.3. Підтримка молоді, зацікавленої у переселенні в сільську 

місцевість та допомога у реалізації її бізнес-планів 

3.1.1.4. Підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння 

розвитку індивідуального підприємництва у сільській 

місцевості 

3.1.1.5. Надання консультативного супроводу в питаннях ведення 

бізнесу для особистих селянських господарств та реалізація 

ініціатив з розвитку підприємницької діяльності у сільській 

місцевості 

3.1.1.6. Сприяння розвитку народних промислів у сільській 

місцевості  

3.1.1.7. Підтримка розвитку ферм сімейного типу, зокрема, що 

спеціалізуються на виробництві тепличної продукції, 

вирощуванні овочів та ягід 

 

3.1.2. Сприяння 

винесенню та 

розміщенню київських 

підприємств у 

периферійні райони 

області 

 

3.1.2.1. Залучення промислових підприємств м.Києва до модернізації 

занедбаних промислових та сільськогосподарських 

виробництв в області 

3.1.2.2. Відкриття нових виробничих потужностей промислових 

підприємств м.Києва в периферійних районах області 

3.1.3.Підтримка 

виробництва органічної 

продукції та екологічно 

чистих продуктів 

 

3.1.3.1. Проведення для сільгоспвиробників семінарів з питань 

виробництва екологічно чистих продуктів  

3.1.3.2. Організація вирощування органічної продукції 

3.1.3.3. Модернізація виробничих потужностей та технологій 

виробництва екологічно чистих продуктів 

3.1.3.4. Реалізація інвестиційних проектів щодо створення сучасних 

виробництв з випуску органічної продукції та екологічно 

чистих продуктів 

3.1.4. Підтримка 

кооперативного руху 

на селі 

3.1.4.1. Забезпечення поінформованості населення щодо переваг 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

3.1.4.2. Надання консультативних, дорадчих та інших послуг, що 

мають сприяти створенню та забезпеченню діяльності  

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  

3.1.4.3. Створення дрібних молочнотоварних ферм та 

багатофункціональних обслуговуючих кооперативів 
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Операційна ціль 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах 

територіальних громад 

 

На початок 2014 року у сільській місцевості проживало 38 % населення 

області, переважна більшість якого працювала в агропромисловому комплексі. 

Структура сільськогосподарського виробництва за останні 20 років зазнала 

значних змін, що призвело до суттєвих змін у якості життя мешканців сільських 

територій. Приватизація земель і новий підхід до ринкової економіки не дали 

очікуваних результатів. Ціни на сільськогосподарські товари і харчову продукцію 

доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і 

тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській 

місцевості. Натомість, фермери, особливо невеликі, зіткнулися з нестабільною 

ринковою ситуацією, намагаючись покращити продуктивність з використанням 

застарілих традиційних технологій. Брак ефективного управління в галузі 

тваринництва в сільському господарстві та системи планування призвели до 

зменшення поголів'я худоби, що спричиняє виснаження ґрунтів через відсутність 

достатньої кількості органічних добрив. 

Суттєво зріс ступінь концентрації земель. Кількість сільськогосподарських 

підприємств у Київській області станом на 01.01.2012 становила 1807, з них: 

8 мають розмір угідь понад 10000 га, але це 24% від усіх площ с/г угідь області, а 

також ще 19% за 47 підприємствами з розміром угідь від 3000 га до 

10000 гектарів. Внаслідок цього в області значно зменшилось кількість робочих 

місць в рослинництві, адже великі підприємства мають високий рівень механізації 

виробництва. 

Аграрний сектор не в змозі забезпечити достатню зайнятість для сільського 

населення. Слабкі можливості для зайнятості та занепад соціальної 

інфраструктури в сільських і приміських місцевостях є ключовими причинами 

низького рівня життя і, як наслідок – відтоку та підвищення загального рівня 

старіння населення, що створює додатковий тиск на міста області і прискорює 

занепад традиційних сіл. Село стало неперспективним для молоді і фактично 

вимирає – як правило, там живуть люди старшого віку. Село швидкими темпами 

втрачає культурну, соціальну та економічну інфраструктуру. Таке становище 

потребує всебічного підходу до розвитку села та периферійних районів області.  

З метою розв'язання актуальних проблем розвитку сільських територій та 

периферійних районів необхідно зосередити увагу на створенні умов для 

реалізації інвестиційних проектів, що передбачають підвищення додаткової 

вартості в сільськогосподарському виробництві і мають мультиплікативний ефект 

у створенні нових робочих місць відповідно до завдань щодо розвитку 

високотехнологічного сільськогосподарського виробництва, збільшення доходів 

індивідуальних домогосподарств через підтримку розвитку малого та середнього 
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підприємництва у сільській місцевості, подальший розвиток інфраструктури сіл, 

селищ та малих міст. 

 

Очікувані результати: 

 Зростання економічного потенціалу периферійних районів 

 Диверсифікація сільськогосподарського виробництва. 

 Створення нових робочих місць у сільських територіях та периферійних 

районах. 

 Підвищення сукупних доходів домогосподарств. 

 Зростання чисельності самозайнятого населення сільських територій. 

 Покращення інфраструктурного забезпечення периферійних районів. 

 Активне залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення 

через громадські слухання та консультації органів влади з громадськістю. 

 

Індикатори: 

 

 Кількість розроблених та реалізованих місцевих проектів для розвитку 

територій району. 

 Обсяг залучених інвестицій у сільські території та периферійні райони. 

 Кількість робочих місць на сільських територіях та у периферійних 

районах. 

 Темп зростання / зменшення населення у сільській місцевості. 

 Навантаження на одне вільне робоче місце у периферійних районах. 

 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

3.2.1. Підтримка 

взаємодії громад з 

метою вирішення 

спільних проблем 

 

3.2.1.1. Залучення громадськості до обговорення соціально значущих 

питань, що виносяться обласними та місцевими органами 

влади 

3.2.1.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в 

масштабах області та районів 

3.2.1.3. Сприяння запровадженню механізмів громадського 

контролю в усіх сферах діяльності органів влади та місцевого 

бізнесу 

3.2.1.4. Забезпечення реалізації соціальних проектів, розроблених 

громадськими організаціями та творчими спілками 

3.2.2. Формування 

механізмів залучення 

мешканців для 

вирішення місцевих 

проблем, сприяння 

створенню органів 

самоорганізації 

3.2.2.1.Сприяння створенню органів самоорганізації населення (ОСН) 

3.2.2.2.Забезпечення сприятливих умов для функціонування ОСН та 

створення можливостей для виконання ними власних 

повноважень 

3.2.2.3 Сприяння ОСН у питаннях залучення додаткових коштів та 

матеріально-технічних ресурсів 
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населення, покращення 

доступу людей до 

публічної інформації 

 

3.2.2.4 Забезпечення наявності на сайтах обласних та місцевих 

органів влади необхідної для населення інформації  

3.2.2.5 Підвищення рівня відкритості органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування через вільний доступ до проектів та 

рішень органів влади 

3.2.2.6 Підтримка регіональних ЗМІ і розвиток інформаційного 

простору Київської області 

 

3.2.3. Розвиток 

інфраструктури сіл, 

селищ та малих міст 

3.2.3.1.Будівництво, капітальний та поточний  ремонти доріг до 

населених пунктів в периферійних районах 

3.2.3.2. Розширення виробничої інфраструктури у сільській 

місцевості та малих містах в периферійних районах 

3.2.3.3  Розширення мережі закладів соціальної сфери, облаштування 

рекреаційних зон в периферійних районах 

3.2.3.4  Підвищення рівня благоустрою та комунального 

обслуговування населених пунктів в периферійних районах 

3.2.3.5 Створення збалансованої інфраструктури об'єктів торгівлі та 

побутового обслуговування у сільських населених пунктах в 

периферійних районах 

3.2.3.6 Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів 

сільських населених пунктів в периферійних районах 

3.2.3.7 Розвиток системи надання соціальних послуг сільському 

населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх 

осіб, ветеранів війни та праці, інвалідів в периферійних 

районах 

 

3.2.4. Поліпшення 

житлових умов 

населення 

3.2.4.1. Виконання програм будівництва доступного житла, зокрема 

для забезпечення житлом молодих сімей та сімей молодих 

спеціалістів на селі 

3.2.4.2.Реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду із 

застосуванням енергозберігаючих технологій  

2.4.4.3. Благоустрій населених пунктів 

 

3.2.5. Підтримка 

розробки  

містобудівної 

документації та 

впровадження нових 

технологічних 

можливостей  ведення 

містобудівного 

кадастру 

3.2.5.1. Забезпечення розробки схем планування територій районів та 

генеральних планів населених пунктів периферійних районів 

3.2. 5.2. Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення 

містобудівного кадастру Київської області 
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Операційна ціль 3.3. Відродження економіки територій  північної 

Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Аварія на Чорнобильській АЕС – одна з найбільших техногенних 

надзвичайних ситуацій у світі. Внаслідок Чорнобильської катастрофи 

постраждало близько 5 мільйонів людей, на забруднених територіях розташовано 

майже 5 тисяч населених пунктів України, Республіки Білорусь та Російської 

Федерації. 

Київська область є найбільш постраждалою в Україні внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. З моменту аварії й до цього часу одним із 

найпотужніших факторів, що впливають на радіологічну ситуацію в Україні, є 

високоактивне забруднення території 30-кілометрової зони навкруги ЧАЕС. 

На сьогоднішній день на території Київщини радіаційна ситуація 

стабілізувалася. Потужність дози гамма-випромінювання на поверхні ґрунту в 

порівнянні з 1986 року знизилася в сотні разів. На території області з 1988 року і 

по сьогоднішній час відмічається поступове зниження вмісту 137Cs в молоці з 

приватних господарств. У 2008-2010 роках перевищень вмісту радіонукліду 137Cs 

в молоці не реєструвалось. За останні роки перевищення вмісту 137Cs 

реєструється в дикорослинних грибах та ягодах, м’ясі дичини. 

Разом з тим, відбувається погіршення стану здоров’я потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, зокрема значно зросла поширеність усіх хвороб і 

захворюваність дорослого та дитячого населення області. 

Залишається відкритим питання законодавчого врегулювання правового 

режиму територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, зокрема щодо відповідності радіологічного стану 

населених пунктів Київської області критеріям зон радіоактивного забруднення. 

 

Очікувані результати: 

 

 Забезпечення соціально-економічної та радіаційно-екологічної реабілітації 

радіоактивно забруднених територій. 

 Створення умов для ведення господарської діяльності без обмежень за 

радіаційним чинником. 

 Екологічне оздоровлення територій, забруднених радіоактивними викидами 

внаслідок аварії на ЧАЕС, шляхом залісення. 

 

Індикатори: 

 

 Кількість населених пунктів, які за встановленими критеріями є вільні від 

радіоактивного забруднення. 
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 Площа оздоровлених шляхом залісення територій, що були забруднені 

внаслідок аварії на ЧАЕС.  

 Площа повернутих у господарський обіг сільськогосподарських угідь, які 

були забруднені внаслідок аварії на ЧАЕС.  

 Рівень захворюваності та поширеності хвороб серед потерпілих внаслідок 

аварії на ЧАЕС. 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

3.3.1. Введення в 

господарський обіг 

земель, придатних для 

використання 

3.3.1.1. Реалізація проектів щодо реабілітації сільськогосподарських 

угідь, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС 

3.3.1.2. Ведення ефективної господарської діяльності на територіях, 

придатних для використання  

3.3.2. Створення умов 

для розвитку 

фермерства 

3.3.2.1. Реалізація проектів розвитку фермерських господарств на 

територіях, придатних для використання 

3.3.3. Сприяння 

розвитку 

нетрадиційних видів 

бізнесу 

3.3.3.1. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу на територіях, 

придатних для використання 

3.3.3.2. Проведення навчань з розвитку нетрадиційних видів 

підприємництва 

3.3.4. Розвиток 

транскордонного 

співробітництва 

3.3.4.1. Модернізація і розвиток існуючої транскордонної 

транспортної мережі для збільшення її пропускної 

спроможності 

3.3.4.2. Забезпечення розвитку взаємодії між територіальними 

громадами Київської області та Гомельської області 

Республіки Білорусь 
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5. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії 

 

На початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на 

важливості впровадження та моніторингу реалізації Стратегії. Наскільки 

успішним виявиться реалізація Стратегії залежатиме від позитивних економічних 

та соціальних змін, що впливають на досягнення її мети та цілей. 

У роботі над розробкою Стратегії брали участь представники бізнесу, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, освітніх установ, 

громадських та інших організацій, що забезпечує реалістичність її виконання та 

довіру до неї з боку громади. 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії 

необхідно створити систему моніторингу її реалізації. Така система має включати: 

орган, який здійснюватиме моніторинг; Положення про систему моніторингу 

виконання Стратегії; систему індикаторів (результатів) впровадження Стратегії 

(кількісні та якісні). 

Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі партнерства, координації 

та узгодження діяльності всіх основних учасників цього процесу. 

Впровадження Стратегії розвитку Київської області має здійснюватись 

через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, 

які будуть здійснюватися суб‘єктами регіонального розвитку області відповідно 

до Плану реалізації Стратегії та інших регіональних програм, які випливають із 

Стратегії, а також рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються для 

досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії. 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає 

контроль за діяльністю численних організацій, які задіяні у процесі впровадження 

Стратегії. Цим має займатись відповідний орган з управління впровадженням, 

створений з представників органів влади та місцевого самоврядування, 

громадськості та бізнесу. Питання впровадження проектів і заходів Стратегії 

мають належати виключно до компетенції цього органу, який є відповідальним за 

забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і операційних цілей та 

за їх досягнення. 

Для синхронізації рішень та дій органів місцевого самоврядування та 

місцевих державних адміністрацій з цілями Стратегії має бути внесено відповідні 

зміни до регламентів роботи цих органів, які передбачатимуть перевірку проектів 

рішень на відповідність Стратегії, визначатимуть пріоритети використання коштів 

бюджетів розвитку адміністративно-територіальних одиниць області відповідно 

та узгоджено із Планом реалізації Стратегії. 

Регіональна стратегія не може передбачити всі дії місцевого, регіонального 

та національного рівня, які будуть реалізовуватись в області до 2020 року, та 

можуть сприяти досягненню очікуваних результатів. Тому у сценаріях виконання 
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ця Стратегія зосереджується на операційних цілях і заходах, які можуть бути 

здійсненні за допомогою цільового впливу органів місцевої влади за активної 

підтримки держави (субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, 

цільові субвенції, фінансування з Державного фонду регіонального розвитку), 

узгодженої програми допомоги донорів і приватних інвестицій. Стратегія у 

значній мірі покладається на компетентність, готовність і бажання мешканців 

області сприяти змінам і покращенням. 

Проте стратегічні цілі, визначені цим документом, фактично визначають 

точки прикладення зусиль та напрями використання ресурсів (у тому числі 

приватних інвестицій) аби їх результативність була максимальною з точки зору 

досягнення стратегічного Бачення, визначеного у Стратегії. 

Реалізація можливостей – це завдання для управлінь обласних та місцевих 

органів влади, сектору громадських організацій та громадян, які займаються 

різноманітною діяльністю у сфері розвитку регіону за підтримки проектів 

міжнародної технічної допомоги. 

Стратегія побудована таким чином, аби зробити можливим паралельну 

реалізацію усіх цілей з метою поширення спроможностей реалізації, 

територіального розповсюдження впливу і фінансової доступності, хоча певні дії 

є передумовою для здійснення інших, а тому вважаються пріоритетними у 

відношенні до наступних дій. В цьому сенсі черговість проектів в рамках Плану 

реалізації Стратегії вибудовується так, щоб уникнути розривів і пропусків у 

виконанні пов’язаних між собою заходів проектів. 

Методика реалізації Стратегії передбачає визначення пріоритетів 

впровадження. Важливим є здійснення Стратегії в рамках двох послідовних та 

взаємопов’язаних програмних циклів (етапів), включених у два Плани реалізації: 

 Перший - 2015–2017 роки. 

 Другий - 2018–2020 роки. 

Кожні 3 роки, на основі моніторингу Стратегії, слід здійснювати оцінку 

необхідності уточнення чи перегляду окремих елементів Стратегії у світлі нових 

тенденцій і обставин, що можуть виникати, та впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок: 

 Державного фонду регіонального розвитку; 

 коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 

бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 

спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; 

 субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

 коштів місцевих бюджетів; 

 коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових 

організацій; 

 коштів інвесторів, власних коштів підприємств. 
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Моніторинг реалізації Стратегії 

 

У ході моніторингу Стратегії вирішується ціла низка завдань: 

 Контроль за реалізацією Стратегії в цілому. 

 Оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними цілями, просування 

до операційних цілей. 

 Аналіз інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку 

регіону для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Стратегії. 

 Підтримка в робочому стані органів та структури стратегічного планування. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів). Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: 

стратегічного Бачення; стратегічних цілей; операційних цілей та виконання проектів. 

Запровадження системи моніторингу передбачає використання індикаторів 

в рамках концепції «вхід, процес, випуск, результат», на основі якої визначаються 

індикатори, які поділені на чотири групи: 

 вхідні індикатори, що характеризують ресурси та їх обсяг; 

 індикатори процесу, що характеризують шлях, за яким здійснюються заходи 

з визначеними ресурсами; 

 індикатори випуску, що характеризують фізичний обсяг товарів та послуг; 

 індикатори результату, що характеризують очікувані зміни. 

 

Реалізації Стратегії здійснюється для досягнення стратегічного Бачення:  

 

КИЇВЩИНА – це край, де поєднані стародавня культура та модерні 

технології, де серед перлин природи стоять рукотворні пам’ятки, де 

старість і молодість разом дивляться у майбутнє, де розвинута економіка 

прокладає шлях України до Європи. 

 

Відповідно до цього бачення, моніторингу підлягають параметри, які 

визначають кількісні та якісні показники, що характеризують її досягнення, а саме 

– показники, що використані у соціально-економічному аналізі області, а саме – 

валовий регіональний продукт на особу, доходи громадян, демографічні 

показники, рівень екологічного навантаження на одиницю території. В процесі 

моніторингу ці показники порівнюються із показниками на дату ухвалення 

Стратегії, а також з відповідними показниками в регіонах, щодо яких 

здійснювалось співставлення при проведенні соціально-економічного аналізу 

області для підготовки Стратегії. 

Свідченням позитивного результату реалізації Стратегії слугуватиме 

абсолютне зростання показників, а також випереджання темпів поліпшення 

показників (приріст населення на 1000 осіб; ВРП на 1 особу, грн.; доходи 
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громадян, грн.; будівництво житла на 1000 осіб, кв.м; рівень екологічного 

навантаження) у порівнянні з середньоукраїнськими показниками та показниками 

регіонів-конкурентів. 

Моніторинг досягнення стратегічних цілей здійснюватиметься відповідно 

до таких визначених цілей: 

 Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки.  

 Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини. 

 Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій. 

Аналогічно загальному моніторингу досягнення стратегічного Бачення 

відбуватиметься моніторинг реалізації стратегічних цілей. Основними 

кількісними показниками щодо кожної стратегічної цілі за період моніторингу 

будуть показники, що випливають з переліку проектів, які будуть реалізовані в 

рамках досягнення кожної стратегічної цілі. 

Індикатори успішності досягнення цілей визначені у Стратегії. Відповідно 

до цих індикаторів на кожен плановий період моніторингу має бути сформовано 

кількісні показники, за якими має здійснюватись моніторинг. 

Отже, обов’язковою умовою забезпечення моніторингу реалізації Стратегії 

є застосування системи індикаторів, які використовуються для визначення 

результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року. 
 

Уніфікована система індикаторів для Державної стратегії регіонального 

розвитку-2020, регіональних стратегій розвитку, а також Планів їх 

реалізації: 
ВХІДНІ 

ІНДИКАТОРИ 
 Створення сприятливих умов для регулювання ведення бізнесу. 

 Підтримка розвитку інноваційних технологій. 

 Запровадження освітніх програм з урахуванням потреб високотехнологічного 

бізнесу. 

 Підвищення якості надання адміністративних послуг фізичним та юридичним 

особам. 

 Створення умов для об’єднання та підвищення фінансової спроможності 

територіальних громад. 

 Поліпшення якості міжрегіональної та внутрішньорегіональної фізичної 

інфраструктури. 

 Розвиток міжрегіональної та внутрішньорегіональної транспортної мережі. 

 Створення умов розвитку малих міст. 

 Запровадження реформування освіти в сільській місцевості. 

 Проведення реформи медичного обслуговування населення. 

 Запровадження програм підтримки розвитку сільської місцевості. 

 Реалізація програм забезпечення сільського населення адміністративними 

послугами. 

 Запровадження програм розвитку внутрішньорегіональних транспортних мереж. 
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 Підвищення рівня якості надання послуг з обслуговування громадським 

транспортом. 

 Створення міжрегіональних та внутрішньорегіональних інформаційних і 

комунікативних мереж. 

 Виділення коштів для ДФРР. 

ІНДИКАТОРИ 

ВИПУСКУ 
 Збільшення кількості впровадження інноваційних технологій. 

 Збільшення частки інноваційних підприємств. 

 Збільшення чисельності осіб, які працюють у високотехнологічних секторах 

економіки. 

 Підвищення рівня внутрішньорегіональної та міжрегіональної інтегрованості. 

 Підвищення спроможності територіальних громад до розвитку. 

 Посилення транспортного, інформаційного та комунікативного зв’язку міст – 

центрів економічного зростання із менш розвинутими територіями. 

 Створення умов для поширення інноваційних знань та досвіду. 

 Підвищення рівня освіти сільського населення. 

 Зростання загальних доходів населення в сільській місцевості. 

 Зниження рівня захворюваності у сільській місцевості. 

 Зниження рівня смертності дітей віком до 1 року. 

 Створення рівних умов доступу до ринків праці. 

 Підвищення рівня доступу населення насамперед віддалених та малозаселених 

територій до основних адміністративних та інших послуг. 

ІНДИКАТОРИ 

РЕЗУЛЬТАТУ 
 Зростання частки доданої вартості у валовому регіональному продукті. 

 Збільшення капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій. 

 Зростання у випуску частки інноваційної продукції. 

 Зростання частки високотехнологічного експорту. 

 Розвиток малих та інших міст, у тому числі районного значення. 

 Підвищення рівня доходів та споживання у сільській місцевості та невеликих 

населених пунктах. 

 Зменшення кількості вибулих із сільської місцевості. 

 Зменшення диференціації в наявних доходах населення. 

 Зменшення диспропорцій між тривалістю життя населення при народженні у 

міських та сільських населених пунктах. 

 Зниження рівня бідності 

 Підвищення соціальної справедливості. 

 Зменшення диспропорцій у споживанні послуг між сільським та міським 

населенням. 

 Зниження рівня безробіття в сільській місцевості та малих населених пунктах. 

 Збільшення кількості центрів економічного зростання на регіональному рівні. 

 Ефективне використання потенціалу територіальної спеціалізації в 

економічному розвитку. 

 Кількість проектів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР. 

 

Показники для моніторингу збираються за результатами кожного року 

реалізації Стратегії. На основі зібраних даних готується річний звіт та звіт щодо 

виконання періоду трьохрічного планування. 
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Річний звіт складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, 

кожним пріоритетом або заходом; містить інформацію про досягнення кожного 

об’єктивного пріоритету або виконання заходу; оцінку можливостей досягнення 

поставлених цілей на трьохрічний цикл планування. 

Підсумковий звіт про моніторинг за трьохрічний цикл планування до 

показників, які передбачаються у річних звітах, містить загальні оцінки 

ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів. 

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 

уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним 

бюджетний рік. 

Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та строки 

подання визначає обласна державна адміністрація відповідно до власних 

повноважень та структури. 

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є 

проведення ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації 

проектів, коригування та актуалізація Стратегії, за необхідності, з огляду на зміну 

ситуації, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено іншими. 
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6. Узгодженість Стратегії з програмними та стратегічними 

документами 

 

Національна система стратегічного планування має базуватись на 

узгодженій системі координації процесів стратегічного планування на 

центральному, регіональному та місцевому рівні. 

Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року узгоджується з: 

 Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 

2020 року; 

 Економічними, соціальними, екологічними, інфраструктурними, 

територіальними й іншими аспектами розвитку області. 

Середньострокове і короткострокове державне стратегічне планування 

регіонального розвитку узгоджується з процесами стратегічного планування 

розвитку регіонів / областей та міст на основі розробки та ухвалення відповідних 

стратегічних документів. 

Стратегія розвитку Київської області узгоджується з Генеральною схемою 

планування території України, схемами планування адміністративно-

територіальних одиниць різного рівня та населених пунктів.  

Реалізація Стратегії розвитку Київської області передбачає розробку Плану 

реалізації Стратегії відповідно до визначених циклів / етапів. 

Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-

2020) включає три Стратегічні цілі: 

1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів; 

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 

розвиток; 

3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. 

 

Стратегія розвитку Київської області розроблена у відповідності до 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та процесів 

державного стратегічного планування розвитку окремих секторів економіки 

країни та її регіонів, що враховує потреби їх розвитку, та необхідність підвищення 

конкурентоспроможності. 
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Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку Київської області з 

цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: 

 

Стратегічні цілі 

(Україна) 

Стратегічні цілі (Київської області ) 

1. Стійке економічне 

зростання на основі 

інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки 

2. Висока якість 

життя людини 

3. Збереження 

та розвиток 

територій 

1. Підвищення конкуренто-

спроможності регіонів 
X х X 

2. Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція і просторовий 

розвиток 

х X X 

4. Ефективне державне 

управління у сфері 

регіонального розвитку 

х X X 

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”. 

 

Стратегія розвитку Київської області крім власних цілей розвитку регіону 

містить цілі, що відповідають цілям та строкам реалізації ДСРР-2020, у частині 

завдань і заходів, що передбачають спільні дії центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки (Стратегічна ціль 1) та Збереження та розвиток 

територій (Стратегічна ціль 3) Стратегії розвитку Київської області в значній 

мірі узгоджені з усіма стратегічними цілями Державної стратегії регіонального 

розвитку України. 

Висока якість життя людини (Стратегічна ціль 2) Стратегії розвитку 

Київської області прямо кореспондується з Стратегічними цілями 1. Підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та 2. Територіальна соціально-економічна 

інтеграція і просторовий розвиток ДСРР-2020. 

 

Далі подається таблиця узгодженості Операційних цілей Стратегії розвитку 

Київської області з цілями Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року: 
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Операційні цілі 

Державної стратегії 

регіонального розвитку 

на період до 2020 року 

Операційні цілі Стратегії розвитку Київської області до 2020 р. 
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1.1. Підвищення ролі та 

функціональних 

можливостей міст у 

подальшому розвитку 

регіонів 

+ + +   + + + +  

  

1.2. Створення умов для 

поширення позитивних 

процесів розвитку міст на 

інші території, розвиток 

сільської місцевості 

 + + +  + + + + + + + 

1.3. Підвищення 

ефективності викори-

стання внутрішніх чин-

ників розвитку регіонів 

+ + + + +   + + + + + 

2.1. Запобігання 

зростанню диспропорцій, 

що гальмують розвиток 

регіонів 

+ + + + +   +  + + + 

2.2. Забезпечення 

комфортного та 

безпечного життєвого 

середовища для людини 

незалежно від місця її 

проживання 

+ + + + + + + + + + + + 

2.3. Розвиток 

міжрегіонального 

співробітництва 

+ + + +  +    + + + 

3.1. Удосконалення 

системи стратегічного 

планування регіонального 

розвитку на 

загальнодержавному та 

регіональному рівні 

+ + + + + + +   + + + 

3.2. Підвищення якості 

державного управління 

регіональним розвитком 

+ + + + + + +   + + + 

3.3. Посилення 

міжгалузевої координації 

в процесі планування та 

реалізації регіональної 

політики 

+ + + +  +    + + + 

3.4. Інституційне 

забезпечення 

регіонального розвитку 

+ + + +  + +  + + + + 

3.5. Реформування 

територіальної організації 

влади та місцевого 

самоврядування 

+ + + +  + + +  + + + 
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Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального розвитку 

Узгодженість стратегічних цілей Київської області з ключовими секторами 

розвитку була також проаналізована. Позначка “x” була вставлена у поля, де 

присутня узгодженість, внесок або відповідний зв'язок. 

Сектори 

Стратегічні цілі 

1. Стійке 

економічне 

зростання на 

основі 

інноваційного 

розвитку 

багатогалузево

ї економіки. 

2. Висока 

якість життя 

людини 

3. Збереження 

та розвиток 

територій 

Економіка і торгівля X X х 

Промисловість та інфраструктура Х X x 

Сільське, лісове господарство, харчова 

промисловість 
x х Х 

Транспорт і дороги Х Х x 

Екологія й природні ресурси x X Х 

Освіта й молодь x Х х 

Здоров’я, соціальний захист, сім’я і 

дитина 
 X Х 

Культура і туризм X х х 

Обмін інформацією X X X 

Комунальне господарство x Х х 

Територіальний розвиток, земля і 

кадастр 
X х Х 

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість / зв'язок, аніж маленька “x”. 

 

 

Перший заступник голови ради                                      Я.В. Добрянський   


