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В С Т У П  

 

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» (скорочена назва: КНДУ «НДІРоМ») 

створена рішенням Київської міської ради від 26.05.2005 № 426/3002 (далі 

Інститут) з метою підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх 

результатів у забезпеченні всіх сфер суспільного життя в місті Києві.  

Інститут є правонаступником комунального підприємства «Науково-

дослідний інститут соціально-економічних проблем міста» (скорочена назва: 

НДІСЕП), який був створений у 1991 році в місті Києві шляхом реорганізації НВО 

«Міськсистемотехніка».  

Інститут безпосередньо підпорядковується виконавчому органу Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації). Головне завдання 

інституту – наукове та інформаційне забезпечення діяльності міських органів 

влади, підвищення наукового обґрунтування рішень, що приймаються міською 

адміністрацією. Замовниками наукових та інформаційних розробок Інституту є 

департаменти та інші підрозділи Київської міської державної адміністрації. 

Інститут співпрацює з науковими установами, органами влади, підприємствами та 

організаціями міста. 

Основними видами наукової, науково-технічної та іншої діяльності 

інституту є: 

– за Класифікацією видів науково-технічної діяльності (КВНТД): 

 II.2 28 Дослідження та розробки в галузі державного управління; 

 II.2 29 Дослідження та розробки в галузі економічних наук; 

– за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010): 

 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 

гуманітарних наук; 

 62.01 Комп'ютерне програмування; 

 62.02 Консультування з питань інформатизації; 

 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської 

думки. 

Інститут виконує дослідження з широкого кола питань соціально-

економічного розвитку міста Києва. Інститут бере учать у розробці та моніторингу 

ряду міських стратегічних та програмних документів, що реалізуються в Києві.  
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Інформаційно-комп’ютерні розробки інституту передбачають створення та 

подальшу модифікацію унікального прикладного програмного забезпечення, 

інформаційне та системно-технічне супроводження інформаційно-комп’ютерних 

технологій та систем, баз даних та інформаційних фондів, які впроваджуються в 

структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації з метою 

забезпечення ефективного управління містом. 

У 2017 році тематика наукових досліджень та прикладних розробок 

інституту формувалася за такими напрямами:  

– тенденції соціально-економічного розвитку міста Києва; 

– соціально-економічний розвиток районів міста Києва; 

– інформаційно-технологічне забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста Києва; 

– бюджетно-фінансова політика; 

– промисловість та розвиток підприємництва; 

– житлово-комунальне господарство; 

– охорона здоров’я та здоровий спосіб життя; 

– еконолітика та охорона довкілля; 

– удосконалення надання адміністративних послуг; 

– освіта; 

– інформаційно-технологічне забезпечення роботи міських органів влади. 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у 2017 р. виконували 

такі відділи інституту: 

– науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального 

управління; 

– науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління містом; 

– науково-дослідний відділ розвитку підприємництва та удосконалення 

регуляторної діяльності; 

– науково-дослідний відділ реформування та розвитку житлово-

комунального господарства  міста Києва; 

– науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу міста;  

– науково-дослідний відділ стратегічного планування соціально-

економічного розвитку міста; 

– науково-методичний відділ з питань взаємодії та комунікації; 

– науково-методичний відділ впровадження інноваційних проектів. 

Чисельність працівників інституту складає 93 особи, в тому числі 82 

наукових працівників, з них 2 докторів наук, 11 кандидатів наук, 63 магістра 

(спеціаліста), 8 бакалаврів. 
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Наукові працівники інституту є авторами книг, брошур, чисельних статей за 

основними напрямами досліджень; беруть участь в організації та проведенні 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій; беруть участь у 

міжнародних проектах у якості консультантів та експертів; займаються 

викладацькою діяльністю в таких вищих навчальних закладах м. Києва: 

Національна академія державного управління при Президентові України, 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. 

У звіті представлені основні результати науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, виконаних у 2017 р., а також дана інформація про 

виконання позапланових робіт. Наведено перелік публікацій співробітників 

Інституту в 2017 р. 

В додатках до звіту наведені: 

– тематичний перелік науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт КНДУ «НДІРоМ» на 2017 р.; 

– актуальний перелік інформаційно-комп’ютерних розробок інституту. 
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1. ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

У 2017 році виконувались науково-дослідні роботи за темами: 

Тема 1.1. Розробка проекту Програми економічного і соціального розвитку 

міста Києва на 2018-2020 роки; 

Тема 1.2. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2017; 

Тема 1.3. Аналіз міських цільових програм на відповідність Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція) та розробка пропозицій щодо 

внесення змін і доповнень до них, актуалізація Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року. 

 

Тема 1.1. Розробка проекту Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2018-2020 роки 

Виконавці роботи:  

– науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального 

управління; 

– науково-дослідний відділ розвитку підприємництва та удосконалення 

регуляторної діяльності. 

Термін виконання роботи: початок  - липень 2017 року; 

    закінчення - листопад 2017 року. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Об’єкт дослідження: економічний та соціальний  розвиток м. Києва. 

Мета роботи: формування цілісної системи програмних документів 

економічного і соціального розвитку м. Києва та для забезпечення складання 

бюджету міста Києва на відповідний бюджетний рік. 

Короткий зміст НДДКР:  

Проект програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-

2020 роки (далі – проект Програми) розроблений на основі аналізу стану та 

тенденцій соціально-економічного розвитку, включає комплекс взаєпов’язаних 

завдань і заходів щодо економічного та соціального розвитку міста Києва з 

визначенням шляхів їх реалізації та конкретними індикаторами виконання. Кожен 

розділ проекту програми містить оперативні цілі, завдання та заходи, а також 

індикатори виконання, визначені в Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (в 
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новій редакції). Особливістю даного проекту Програми є те, що вона вперше 

розроблялося на три роки. 

На першому етапі опрацьовано надані матеріали департаментів, інших 

структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) і відділів КНДУ «НДІРоМ» по відповідних секторах міського 

розвитку, та підготовлено першу редакцію проекту Програми.  

Враховуючи необхідність узгодження заходів і показників проекту 

Програми зі Стратегією розвитку міста Києва, в період 08-12.09.2017 під 

головуванням Департаменту економіки та інвестицій проведені робочі наради і 

зустрічі з департаментами та структурними підрозділами виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) з метою уточнення та 

узгодження пропозицій, заходів, прогнозних значень та проблемних питань по 

відповідних секторах міського розвитку. За результатами внесено низку змін до 

першої редакції проекту Програми. 

На підставі уточненої інформації департаментів, інших структурних 

підрозділів та з урахуванням зауважень і рекомендацій, напрацьованих на 

рабочій нараді 06.10.2017, підготовлено другу редакцію проекту Програми. 

За результатами 9 місяців підготовлено остаточну редакцію проекту 

Програми та 29.11.2017 електронну версію проекту Програми, а також 

презентаційні матеріали, було надіслано до Департаменту економіки та 

інвестицій на адресу: odintsova@guekmda.gov.ua. 

Додаткова інформація: 

Програма економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 

роки затверджена рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049. 

Текст Програми розміщений на офіційному Інтернет сайті Київської міської 

ради за адресою: 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7510F66384775FEBC225821

1006E00C2?OpenDocument 

 

Тема 1.2. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2017 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - березень 2017 р. 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7510F66384775FEBC2258211006E00C2?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7510F66384775FEBC2258211006E00C2?OpenDocument
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Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: соціально-економічний та суспільно-політичний 

розвиток м. Києва. 

Мета роботи: дослідження тенденцій розвитку та висвітлення основних 

показників, що характеризують соціально-економічний та суспільно-політичний 

стан м. Києва. Підготовка та аналіз матеріалів для формування Паспорту м. Києва. 

Короткий зміст НДДКР  

На виконання доручення першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації від 26.01.2017 № 2408 стосовно інформування Апарату 

Верховної Ради України про адміністративно-територіальний устрій м. Києва 

станом на 1 січня 2017 р. та зміни, які сталися в адміністративно-територіальному 

устрої м. Києва за період з 01.01.2016 по 01.01.2017, підготовлено інформацію за 

формами № 1-К, № 2-К. 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2007 

№ 3990/122/1-05, доручення Київського міського голови від 23.05.2007 № 18599, 

листа Київської міської ради від 12.03.2012 № 225-КР-379, доручення голови 

Київської міської державної адміністрації від 12.03.2012 № 30284/09 проведені 

наступні роботи: 

– підготовлено та розіслано листи-запити з формами структурним 

підрозділам виконавчого органу Київради (КМДА), Київраді, районним у м. Києві 

державним адміністраціям, територіальним структурним підрозділам 

центральних органів виконавчої влади; 

– надано консультації виконавцям щодо заповнення форм; 

– узгоджено перелік показників, термінів надання, договірних умов з 

Головним управлінням статистики у м. Києві; 

– проведено виборку громадських формувань із Реєстру громадських 

об’єднань, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України; 

– здійснено вибірку банків, зареєстрованих у м. Києві за інформацією, 

розміщеною на сайті Національного банку України; 

– проведено аналіз та обробку отриманих даних, здійснено формування 

табличних та інформаційних матеріалів. 

Підготовлено Паспорт м. Києва станом на 01.01.2017 (на 195 арк.) для 

подальшого подання до Кабінету Міністрів України. 
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Паспорт м. Києва може бути використаний департаментами, управліннями, 

відділами та іншими підрозділами Київської міської державної адміністрації, 

депутатами Київради, працівниками Апарату Верховної Ради України, 

Секретаріатом Кабінету Міністрів України в аналітичній та прогнозній роботі щодо 

соціально-економічного розвитку м. Києва. 

Додаткова інформація: 

Для зручності користування Паспорт м. Києва розміщено на офіційному 

Інтернет порталі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації): 

http://dei.kievcity.gov.ua/content/pasport-mista-kyieva.html?PrintVersion 

 

Тема 1.3. Аналіз міських цільових програм на відповідність Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція) та розробка пропозицій 

щодо внесення змін і доповнень до них, актуалізація Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

Виконавці роботи: науково-дослідні відділи інституту.  

Термін виконання роботи: початок  - липень 2017 р.; 

    закінчення - січень 2018 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: система планування розвитку міста Києва. 

Мета роботи: забезпечення відповідності міських цільових програм Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція), актуалізація Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. 

Короткий зміст НДДКР  

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено аналіз міських цільових програм на відповідність основним 

положенням Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція): 

стратегічним та оперативним цілям, завданням, заходам. Зокрема, науково-

дослідним відділом  розвитку підприємництва та удосконалення регуляторної 

діяльності проведено аналіз таких міських цільових програм:  

 Комплексна київська міська цільова програма «Сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку» на 2015–2018 

роки; 

http://dei.kievcity.gov.ua/content/pasport-mista-kyieva.html?PrintVersion
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 Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2017–2019 роки; 

 «Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017–2021 

роки»;  

 Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017–

2021 роки; 

 Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів 

охорони здоров’я міста Києва на 2011–2017 роки; 

 Міська цільова програма «Київ інформаційний на 2016-2018 роки»; 

– розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до міських 

цільових програм; 

– проведено аналіз Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року щодо його відповідності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

(нова редакція) з наданням рекомендацій щодо його актуалізації; 

– актуалізовано План заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року, який включає заходи, орієнтовні обсяги і джерела їх фінансування, 

індикатори оцінки результативності реалізації програм та проектів, які включені 

до програм. 

Додаткова інформація: 

На офіційному Інтернет порталі виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) розміщені: 

– Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція)  

https://kyivcity.gov.ua/files/2016/11/9/Kyiv-City-Strategy-2025-Project.pdf 

– План заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року 

https://kyivcity.gov.ua/files/2016/12/2/Plan-Strategy-2025.pdf 

 

 

  

https://kyivcity.gov.ua/files/2016/11/9/Kyiv-City-Strategy-2025-Project.pdf
https://kyivcity.gov.ua/files/2016/12/2/Plan-Strategy-2025.pdf
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2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНІВ МІСТА КИЄВА 

 

У 2017 році виконувалась науково-дослідна робота за темою: 

 

Тема 2.1. Проведення оцінки диференціації соціально-економічного 

розвитку районів міста 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - 26 червня 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Об’єкт дослідження: соціально-економічний розвиток районів м. Києва. 

Мета роботи: виявлення можливих диспропорцій соціально-економічного 

розвитку районів м. Києва та підготовка пропозицій щодо запобігання та 

зменшення поглиблення територіальної неоднорідності економічного простору 

столиці. 

Короткий зміст НДДКР  

Розроблено форми для надання інформації з метою проведення оцінки 

внутрішньо регіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів 

м. Києва. 

Проведені розрахунки для визначення оцінки внутрішньо регіональної 

диференціації соціально-економічного розвитку районів міста. В результаті оцінки 

отриманих даних виявлені розбіжності між найбільш благополучними і найбільш 

проблемними районами міста; діапазон відхилення значення показників районів 

міста відносно середнього значення; визначено ступінь внутрішньо регіональної 

диференціації соціально-економічного розвитку м. Києва.  

Сформовано інформаційні таблиці щодо:  

– оцінки внутрішньо регіональної диференціації соціально-економічного 

розвитку м. Києва за 2015-2016 роки;  

– розбіжностей між найбільш благополучними і найбільш проблемними 

районами;  
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– діапазону відхилень значень показників районів відносно середнього 

значення. 

Підготовлено аналітичну записку щодо оцінки диференціації соціально-

економічного розвитку м. Києва за 2015-2016 роки та пропозиції щодо 

запобігання поглибленню внутрішньо регіональної диференціації у м. Києві на 

2017-2018 роки. 

Отримані результати внаслідок проведення науково-дослідної роботи 

дадуть змогу відстежувати динаміку і визначати причини виявлених диспропорцій 

з метою запобігання поглибленню територіальної неоднорідності економічного 

простору м. Києва, а також вчасно реагувати на негативні процеси у районах та 

приймати відповідні управлінські рішення на місцевому рівні, спрямовані на їх 

усунення. 
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3. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

 

У 2017 році виконувались дослідно-конструкторські роботи за темами: 

Тема 3.1. Інформаційне та системно-технологічне супроводження 

інформаційно-комп’ютерної технології для формування програм економічного і 

соціального розвитку міста; 

Тема 3.2. Розробка, модифікація та доповнення функціональних 

можливостей програмного забезпечення інформаційної технології формування 

програм капітальних вкладень м. Києва i моніторингу їх виконання; 

Тема 3.3. Розвиток інформаційної системи моніторингу програм розвитку 

міста Києва. 

 

Тема 3.1. Інформаційне та системно-технологічне супроводження 

інформаційно-комп’ютерної технології для формування програм економічного і 

соціального розвитку міста 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ науково-інформаційного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: організаційно-технологічні процеси формування 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних 

вкладень та капітального ремонту на 2017 рік,  контроль її виконання та 

формування проекту програми капітальних вкладень/капітального ремонту на 

2018-2020 роки. 

Мета роботи:  

– створення актуального інформаційного середовища на основі сучасних 

інформаційних технологій для забезпечення виконання розрахунків, необхідних 

для вирішення питань, пов’язаних з формуванням програми капітальних вкладень 

та капітального ремонту, як складової частини Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва, моніторингом освоєння капітальних вкладень та 
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фінансування об’єктів будівництва та капітального ремонту, цільового та 

ефективного використання бюджетних коштів; 

 
– створення та уточнення бази даних показників капітального будівництва 

та капітального ремонту за замовленням Київської міської державної адміністрації 

та підприємств і організацій міста; формування програми капітальних вкладень та 

капітального ремонту м. Києва на 2017 рік, проекту програми капітальних 

вкладень на 2018-2020 роки та річних програм по розподілу асигнувань на 

фінансування будівництва та капітального ремонту. 

Короткий зміст НДДКР 

В ході проведення роботи:  

– забезпечено оперативний моніторинг Програми капітальних вкладень 

м. Києва на 2017 рік та її виконання;  

– забезпечено формування проекту Програми капітальних вкладень 

м. Києва на 2018-2020 роки у складі Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва та контролю її виконання. 

Роботи здійснюються на базі діючого програмного забезпечення 

інформаційно-аналітичної комп’ютерної технології формування програм 

капітальних вкладень та капітального ремонту м. Києва і їх виконання (далі ІКТ 

«Будівельний комплекс»), що функціонує у мережі Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

ІКТ «Будівельний комплекс» підтримує наступні технологічні процеси: 

ведення бази даних, виконання необхідних розрахунків та формування вихідних 

документів у вигляді форм, узгоджених з Департаментом економіки та інвестицій, 

обмін даними між головними розпорядниками коштів/замовниками і 

Департаментом економіки та інвестицій. 

ІКТ «Будівельний комплекс» забезпечує формування інформації щодо 

програми (проекту програми) по об’єктах капітальних вкладень та капітального 

ремонту м. Києва. 

Програма капітальних вкладень та капітального ремонту формується по 

розпорядниках коштів (замовниках) та галузях: транспорт, житлове будівництво, 

житлово-комунальне господарство, освіта, охорона здоров’я, культура, 

соціальний захист, побутове обслуговування населення, торгівля, інші галузі 

господарства, фізична культура та спорт. 

ІКТ «Будівельний комплекс» надає можливість формування програми 

капітальних вкладень по адміністративних районах м. Києва. 
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Протягом року відповідно до узгодженого переліку робіт та за вимогою 

замовника, виконано: 

– інформаційне супроводження ІКТ «Будівельний комплекс»; 

– розрахунки та формування вихідних форм щодо Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва, погоджених Департаментом економіки та 

інвестицій; 

– формування проекту програми капітальних вкладень та капітального 

ремонту м. Києва на 2018–2020 роки; 

– технологічне супроводження ІКТ «Будівельний комплекс». 

Результати роботи використовуються в Департаменті економіки та 

інвестицій та в структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) при формуванні програми капітальних вкладень 

у складі Програми соціально-економічного розвитку м. Києва. 

 

Тема 3.2. Розробка, модифікація та доповнення функціональних 

можливостей програмного забезпечення інформаційної технології формування 

програм капітальних вкладень м. Києва i моніторингу їх виконання 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ науково-інформаційного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: організаційно-технологічні процеси розробки програм 

(проектів програм) капітальних вкладень та капітального ремонту як складової 

частини Програми економічного і соціального розвитку міста Києва та контролю їх 

виконання. 

Мета роботи:  

– розробка та реалізація додаткових функціональних можливостей 

інформаційно-аналітичної комп’ютерної технології формування програм 

капітальних вкладень м. Києва (далі – ІКТ «Будівельний комплекс») і моніторингу 

їх виконання для удосконалення організаційно-технологічних процесів розробки 

програм (проектів програм) капітальних вкладень та капітального ремонту, які 
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формуються в межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва 

та контролю їх виконання; 

– доповнення можливостей програмного забезпечення взаємозв’язку між 

головними розпорядниками коштів та Департаментом економіки та інвестицій 

для оперативного отримання інформації, необхідної для формування, 

моніторингу програми (проекту програми) капітальних вкладень та капітального 

ремонту (далі – ІКТ «Будівельний комплекс – обмін»). 

Короткий зміст ДКР 

Програмне забезпечення ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний 

комплекс – обмін» підтримує необхідні функції щодо управління процесами 

використання та перерозподілу бюджетних коштів в умовах обмеженого 

фінансування. 

В даний час ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс – 

обмін» впроваджені в Департаменті економіки та інвестицій і забезпечують: 

– оперативне отримання різноманітної інформації в необхідних розрізах за 

погодженими формами; 

– використання отриманої інформації при розробці програми (проекту 

програми) капітальних вкладень та капітального ремонту; 

– оцінку стану освоєння капітальних вкладень; 

– автоматизацію робіт з перерозподілу бюджетних коштів; 

– проведення аналітичних розрахунків; 

– контроль та аналіз даних. 

Протягом року виконано роботи за такими напрямами: 

– модифікація та доповнення можливостей програмного забезпечення ІКТ 

«Будівельний комплекс» (виконано модифікацію програмного забезпечення 

відповідно до вимог замовника та модифіковано програмне забезпечення у 

зв’язку з розробкою нових режимів і розширенням можливостей існуючих 

режимів роботи в системі та удосконаленням інтерфейсу користувачів, механізмів 

пошуку інформації тощо); 

– модифікація програмного забезпечення режиму взаємодії між ІКТ 

«Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс – обмін» (внесено зміни в 

програмні модулі вивантаження інформації до ІКТ «Будівельний комплекс – 

обмін»); 
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– доповнення та модифікація програмного забезпечення ІКТ «Будівельний 

комплекс – обмін» (внесено зміни та доповнення до структури баз даних та до 

програмних модулів). 

Нові версії модифікованого програмного модуля ІКТ «Будівельний 

комплекс» встановлено на сервері баз даних локальної мережі Департаменту 

економіки та інвестицій та 16 робочих станціях користувачів Управління з питань 

капітальних вкладень та розвитку інфраструктури у складі Департаменту 

економіки та інвестицій. 

Нові версії модифікованого програмного модуля ІКТ «Будівельний 

комплекс – обмін» встановлено на сервері комп’ютерної мережі Департаменту 

економіки та інвестицій. 

 

Тема 3.3. Розвиток інформаційної системи моніторингу програм розвитку 

міста Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ науково-інформаційного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: організаційно-технологічні процеси управління та 

моніторингу за ходом розроблення, затвердження та виконання програм 

розвитку міста, зокрема, міських цільових програм (далі – МЦП), програм 

економічного та соціального розвитку м. Києва, координації і контролю цих 

процесів, моніторингу, аналізу використання бюджетних та позабюджетних 

коштів, направлених на реалізацію програм. 

Мета роботи: розвиток програмного комплексу підтримки технологічного 

процесу управління, оперативного моніторингу та контролю за виконанням 

програм розвитку міста для забезпечення координації роботи структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з питань розроблення, затвердження та виконання 

програм розвитку міста або внесення змін до них. 

Короткий зміст НДДКР  

Дослідно-конструкторська робота включає розробку та модифікацію 

програмного забезпечення інформаційної системи, створення інформаційного 
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фонду, системно-технологічне супроводження, надання консультативної 

допомоги користувачам системи. 

Інформаційна система моніторингу програм розвитку міста (далі – ІС 

програм розвитку міста) є комунікаційною системою, доступ до якої мають 

авторизовані користувачі через мережу Інтернет. ІС програм розвитку міста – це 

програмний комплекс, що охоплює автоматизацію процесів розроблення, 

внесення змін, затвердження, оперативного моніторингу та контролю за 

виконанням програм розвитку міста та забезпечує створення інформаційної 

основи для досконалого та оперативного вирішення питань, що належать до 

компетенції Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації), який координує роботу структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з питань розроблення, затвердження та виконання 

програм розвитку міста. 

Протягом року виконані наступні роботи: 

– розвиток інтерфейсу користувача (модифіковано програмне 

забезпечення формування екранних форм, змінено вигляд представлення 

інформації у вікні «Звіти відповідальних виконавців / співвиконавців», 

модифіковано програмне забезпечення режиму «Контроль»); 

– модифікація режимів «Проекти програм» та «Програми» (модифіковано 

програмне забезпечення режиму «Проекти програм», розроблено документ 

«Проектні рішення» щодо модифікації програмного забезпечення в частині 

створення підрежиму «План заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року», розроблено програмне забезпечення щодо можливості виправлення 

помилок у МЦП в режимі «Проекти програм», впроваджено кодифікацію заходів 

Стратегії-2015); 

– модифікація режимів «Звітність» та «Контроль»; 

– інформаційне та системно-технологічне супроводження інформаційної 

системи.  

Результати роботи використовуються в Департаменті економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації), інших структурних підрозділах виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних 

адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях комунальної власності 

територіальної громади м. Києва при здійсненні покладених повноважень у сфері 

розробки, моніторингу та підготовки щорічних (проміжних) звітів про результати 

виконання програм розвитку міста.  
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4. БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

У 2017 році виконувались науково-дослідні роботи за темами: 

Тема 4.1. Формування видатків бюджету міста Києва на підготовку фахівців 

комунальними професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням 

потреб ринку праці міста Києва; 

Тема  4.2. Аналіз ефективності бюджетних програм; 

Тема 4.3. Методологічна підтримка залучення громадськості до участі у 

бюджетному процесі через механізм «Громадського бюджету»; 

Тема 4.4. Аналітичне супроводження зовнішнього рейтингування та 

реструктуризації зовнішнього боргу м. Києва. 

 

Тема 4.1. Формування видатків бюджету міста Києва на підготовку 

фахівців комунальними професійно-технічними навчальними закладами з 

урахуванням потреб ринку праці міста Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: особливості формування середньострокового прогнозу 

потреби у робітничих кадрах, методи визначення регіонального замовлення з 

урахуванням потреб ринку праці, формування видатків бюджету міста Києва на 

підготовку робочих кадрів комунальними професійно-технічними навчальними 

закладами (ПТНЗ) з урахуванням орієнтовної середньої вартості підготовки учня 

ПТНЗ за окремою професією. 

Мета роботи: забезпечення цільового ефективного використання 

бюджетних коштів в частині підготовки фахівців із професійно-технічною освітою 

за рахунок коштів бюджету з урахуванням середньострокового прогнозу потреби 

у робітничих кадрах на ринку праці м. Києва. 

Короткий зміст НДДКР  

В процесі виконання науково-дослідної роботи: 
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– проведено аналіз законодавчої бази щодо формування державного 

замовлення на підготовку робітничих кадрів; 

– здійснено науково-аналітичне узагальнення та співставлення основних 

статистичних та фінансових показників формування державного (регіонального) 

замовлення на підготовку кадрів з урахуванням особливостей потреб ринку праці 

м. Києва; 

– виконано порівняльний аналіз фактичної фінансової (бюджетної) 

забезпеченості одного студента по комунальних професійно-технічних 

навчальних закладах м. Києва; 

– проведено розрахунок прогнозних обсягів державного (регіонального) 

замовлення на підготовку кадрів у комунальних закладах професійно-технічної 

освіти м. Києва; 

– розроблено алгоритм визначення вартості навчання одного учня 

професійно-технічного навчального закладу за окремою професією; 

– виконано порівняльний аналіз вартості навчання у професійно-технічних 

навчальних закладах в залежності від групи професій, галузі навчання; 

– на основі прогнозних обсягів державного (регіонального) замовлення 

визначено обсяг видатків бюджету на підготовку кваліфікованих робітничих 

кадрів у комунальних професійно-технічних навчальних закладах на плановий 

2018 та прогнозні 2019–2020 роки. 

 

Тема  4.2. Аналіз ефективності бюджетних програм 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - вересень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: особливості формування системи результативних 

показників виконання бюджетних програм у сфері функціонування 

інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста, зокрема об’єктів 

дорожнього господарства, об’єктів транспортної інфраструктури, а також мереж 

зовнішнього освітлення міста, визначені на базі паспортів бюджетних програм за 

2016 та 2017 роки. 
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Мета роботи: розробка пропозицій щодо вдосконалення системи 

результативних показників виконання бюджетних програм у сфері 

функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста для 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів. 

Короткий зміст НДДКР  

В процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проаналізовано паспорти бюджетних програм за 2016 та 2017 роки та 

визначені особливості формування паспортів бюджетних програм у сфері 

функціонування об’єктів дорожнього господарства, об’єктів транспортної 

інфраструктури, мереж зовнішнього освітлення міста; 

– проведено порівняльний аналіз Типових переліків результативних 

показників у досліджуваній галузі, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку 

результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів», а також 

системи чинних результативних показників, що використовуються у паспортах 

бюджетних програм та звітах про їх виконання; 

– внесені пропозиції щодо вдосконалення переліку результативних 

показників профільних напрямів виконання бюджетних програм з метою більш 

обґрунтованого визначення рівня результативності виконання програм; 

– сформовано методи обчислення результативних показників з 

врахуванням чинників впливу на складові формування бюдженої послуги, а саме 

норм та нормативів, що реглементують роботу об’єктів дорожнього господарства, 

об’єктів транспортної інфраструктури, а також мереж зовнішнього освітлення 

міста; 

– проведена робота по визначенню типів показників ефективності та якості 

для коректного їх застосування в процесі аналізу. 

 

Тема 4.3. Методологічна підтримка залучення громадськості до участі у 

бюджетному процесі через механізм «Громадського бюджету» 

Виконавець роботи: науково-методичний відділ з питань взаємодії та 

комунікації. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 
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Замовник / користувач: Департамент фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: механізм «Громадського бюджету» міста Києва. 

Мета роботи: відпрацювання дієвого механізму взаємодії структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій з 

громадськістю, з метою їх залучення до процесу бюджетування. 

Короткий зміст НДДКР:  

Робота направлена на узагальнення та виявлення проблематики існуючого 

механізму громадського бюджету міста Києва в частині реалізації громадських 

проектів, вчасну та якісну консультативну та технічну підтримку діючого процесу 

«Громадського проекту» та взаємодію структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

громадськістю та усіма учасниками процесу на перспективу. 

В процесі виконання роботи: 

– здійснено аналіз стану діючого механізму «Громадського бюджету» 

(бюджету участі) у м. Києві; 

– здійснено інформаційний та методичний супровід усіх учасників процесу; 

– здійснено внесення та редагування інформації (даних) в електронній 

системі «Громадський проект»; 

– здійснена постійна комунікація з авторами, користувачами, МРГ, ГБК, 

РДА; 

– забезпечена постійна підтримка та зворотній зв’язок з учасниками групи 

ФБ сторінки «Громадський бюджет Києва: СПІЛЬНО»; 

– опрацьовано більш ніж 3000 запитів; 

– здійснено ведення реєстру зауважень та пропозицій; 

За підсумками роботи підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали у 

вигляді презентації. 

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали сприятимуть покращенню 

практики застосування «Громадського бюджету» при визначенні основних 

напрямів, на які мають спрямовуватися ресурси бюджету міста Києва в частині 

реалізації громадських проектів та дієвих механізмів участі громадськості при 

підготовці планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва. 

Результати дослідження сприятимуть визначенню соціально важливих 

пріоритетних проектів і завдань при плануванні роботи та покращенню взаємодії 

влади з громадськістю. 
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Тема 4.4. Аналітичне супроводження зовнішнього рейтингування та 

реструктуризації зовнішнього боргу м. Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Києва. 

Термін виконання роботи: початок  - листопад 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2018 р. 

Замовник / користувач: Департамент фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Мета роботи: аналіз стану соціально-економічного та фінансового розвитку 

м. Києва для забезпечення зовнішнього рейтингування.  

Короткий зміст НДДКР 

В ході проведення науково-дослідної роботи підготовлені аналітичні 

розділи «Активи міста», «Ризики», «Економіка міста» до проспекту емісії, що є 

невід’ємною частиною процедури здійснення реструктуризації зовнішнього боргу 

м. Києва.  

Виконання роботи продовжується у 2018 р.  

Додаткова інформація 

Інформація про борг міста Києва станом на 26.01.2017 розміщена на 

офіційному Інтернет порталі Києва: 

https://portal.kyivcity.gov.ua/finansy_ta_biudzhet/biudzhet/informatsiia_pro_borh_m

ista_kyieva.html 

 

 

  

https://portal.kyivcity.gov.ua/finansy_ta_biudzhet/biudzhet/informatsiia_pro_borh_mista_kyieva.html
https://portal.kyivcity.gov.ua/finansy_ta_biudzhet/biudzhet/informatsiia_pro_borh_mista_kyieva.html
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5. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА  

 

У 2017 році виконувались науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи за темами: 

Тема 5.1. Розробка довгострокової Програми інтенсифікації економічного 

розвитку міста Києва шляхом визначення пріоритетних точок 

зростання / кластерів у промисловому та підприємницькому секторах економіки 

міста; 

Тема 5.2. Супроводження та розвиток інформаційної системи 

«Промисловість і наука». 

 

Тема 5.1. Розробка довгострокової Програми інтенсифікації економічного 

розвитку міста Києва шляхом визначення пріоритетних точок 

зростання / кластерів у промисловому та підприємницькому секторах 

економіки міста 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ розвитку підприємництва та 

удосконалення регуляторної діяльності. 

Термін виконання роботи: початок  - 2017 р.; 

    закінчення - 2018 р. 

Замовники / користувачи:  

– Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

– Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: підприємницький сектор та промисловий комплекс  

міста. 

Мета дослідження: забезпечення комплексності та ефективності процесів 

створення сприятливого бізнес-середовища, формування умов для стимулювання 

розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва. 

Короткий зміст НДДКР  

Нова редакція Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року в межах  

завдання «1.1. Розвиток  інноваційних промислових точок зростання» передбачає 

«Розробку програми довгострокового економічного розвитку міста Києва з метою 

визначення пріоритетних точок зростання / пріоритетних кластерів». Заплановано 
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«Активізація підготовки пропозицій та проектів законодавчих актів щодо 

розробки механізмів підтримки точок зростання (в т.ч. системи преференцій і 

пільг, зокрема зниження розміру податку на землю, вільні зони тощо)». 

Передбачається, що розвиток інноваційних точок зростання буде здійснюватися 

за рахунок приватного фінансування шляхом формування містом дозвільного 

середовища та здійснення просування проектів серед інвесторів та представників 

бізнесу (стор. 26, 125, 134 Стратегії). 

В процесі виконання роботи: 

– підготовлено та проведено робочу зустріч представників Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва, постійної комісії Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і КНДУ НДІРоМ, на 

якій обговорені та визначені напрями роботи з розробки довгострокової 

Програми інтенсифікації економічного розвитку міста Києва шляхом визначення 

пріоритетних точок зростання / кластерів у промисловому та підприємницькому 

секторах економіки міста. Обговорені питання взаємодії у цій діяльності учасників 

зустрічі; 

– підготовлено аналітичну записку щодо формування «точок зростання» 

промислового та підприємницького секторів економіки м. Києва шляхом 

підтримки стартап компаній; 

– розроблено першу редакцію Дорожньої карти створення кластерів. 

 

Тема 5.2. Супроводження та розвиток інформаційної системи 

«Промисловість і наука» 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ науково-інформаційного 
забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: організаційно-технологічні процеси координації, 

регулювання та підтримки в межах компетенції Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва роботи промислового і науково-технічного комплексу 

міста Києва з питань збільшення обсягів товарного виробництва та реалізації 

конкурентоспроможної продукції, впровадження нових екологічно чистих і 
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ресурсозберігаючих технологій, підвищення конкурентоздатності та оновлення 

продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією київських виробників. 

Мета роботи: створення актуального інформаційного середовища для 

аналізу та підтримки прийняття рішень щодо: 

– розвитку міського кооперування, налагодженню економічних та 

виробничих взаємовідносин між промисловими підприємствами міста; 

– ефективного відтворення, розвитку та використання науково-технічного 

та промислового потенціалу міста; 

– інноваційної та інвестиційної політики м. Києва, створення і розвитку 

інноваційної інфраструктури; 

– визначення пріоритетів галузевого розвитку промисловості, проведення 

структурних змін та формування напрямів інвестиційної політики у промисловості 

для забезпечення сталого розвитку економіки. 

Короткий зміст ДКР  

Інформаційна система «Промисловість і наука міста Києва» (ІС 

«Промисловість і наука») розроблена Комунальною науково-дослідною 

установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» у 

2014 р.; Інститут виконує роботи з забезпечення інформаційної підтримки, 

розширення функцій та подальшої оптимізації роботи основних технологічних 

режимів інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва». 

Протягом 2017 року виконувались роботи за наступними напрямами: 

– інформаційне супроводження ІС «Промисловість і наука»: актуалізація та 

інформаційно-довідникового та інформаційного фонду системи, розширення 

переліку показників бази даних, надання консультативної допомоги користувачам 

системи; 

– розширення функціональних можливостей системи: розробка нових 

функціональних модулів, удосконалення інтерфейсу користувача, оптимізація 

механізмів пошуку та обробки інформації; 

– системно-технологічне супроводження ІС «Промисловість і наука»: 

адміністрування бази даних інформаційної системи, забезпечення стабільної 

роботи системи та захисту даних. 

Станом на 20 грудня 2017 р. база даних інформаційної системи 

«Промисловість і наука» містить інформацію щодо: 
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– 1348 підприємств м. Києва, які займаються промисловими видами 

діяльності та 337 організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи; 

– 4159 видів промислової продукції за номенклатурою продукції 

промисловості (НПП), яку виробляють промислові підприємства м. Києва. 

Додаткова інформація: 

Оновлена версія інформаційної системи «Промисловість і наука міста 

Києва» розміщена за адресою: https://ispn.kievcity.gov.ua/ 

 

  

https://ispn.kievcity.gov.ua/
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6.  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

У 2017 році виконувались науково-дослідні роботи за темами: 

Тема 6.1. Коригування Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 

на 2016-2020 роки; 

Тема 6.2. Обґрунтування критеріїв та розробка Методики оцінки 

ефективності діяльності управителів багатоквартирного будинку; 

Тема 6.3. Методологічна підтримка бухгалтерського обліку з урахуванням 

міжнародних стандартів обліку в державному секторі, включаючи автоматизацію. 

 

Тема 6.1. Коригування Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста 

Києва на 2016-2020 роки 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Києва. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Об’єкт дослідження: житлово-комунальне господарство міста Києва. 

Мета роботи: актуалізація завдань заходів Комплексної цільової програми 

підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури 

міста Києва на 2016-2020 роки відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 

№ 724/2886, та приведення фінансового забезпечення у відповідність до 

можливостей бюджетів різних рівнів.  

Короткий зміст НДДКР 

В ході проведення науково-дослідної роботи:  

– проведено аналіз стану виконання Комплексної цільової програми 

підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури 

міста Києва на 2016-2020 роки (далі – Програма) у 2016 році; 
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– розроблено зміни до Додатку 1 Програми «Напрями діяльності, завдання 

та заходи Програми»; 

– актуалізовано заходи та обсяги фінансування Програми у розрізі джерел 

фінансування та досягнення планових фінансових показників на підставі 

інформації співвиконавців. 

Завдання та заходи Програми приведені у відповідність до Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція), затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886. Сформовано індикатори 

виконання Програми відповідно до нової редакції Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року. 

Пропозиції, отримані внаслідок проведення цієї роботи, рекомендовані 

для практичного використання суб'єктами господарювання у сфері житлово-

комунального господарства міста Києва, структурними підрозділами виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, 

підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких пов'язана зі сферою 

житлово-комунального господарства. 

Додаткова інформація: 

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки затверджена 

рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232. КНДУ «НДІРоМ» є спів 

розробником Програми. 

Текст Програми та звіти про її виконання розміщені на офіційному Інтернет 

порталі Київської міської державної адміністрації за адресою: 

https://kyivcity.gov.ua/content/cilovi-programy-u-sferi-zhytlovokomunalnogo-

gospodarstva.html 

 

Тема  6.2. Обгрунтування критеріїв та розробка Методики оцінки 

ефективності діяльності управителів багатоквартирного будинку 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Києва. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - листопад 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

https://kyivcity.gov.ua/content/cilovi-programy-u-sferi-zhytlovokomunalnogo-gospodarstva.html
https://kyivcity.gov.ua/content/cilovi-programy-u-sferi-zhytlovokomunalnogo-gospodarstva.html
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адміністрації). 

Об’єкт дослідження: компанії, що здійснюють діяльність з управління 

багатоквартирними будинками у місті Києві. 

Мета роботи: підвищення якості діяльності з управління багато 

квартирними будинками, підвищення задоволеності та комфорту їх мешканців.  

Короткий зміст НДДКР  

В ході проведення науково-дослідної роботи:  

– розроблені критерії оцінювання ефективності діяльності управителів 

багатоквартирних будинків, які об’єднані у шість основних блоків, а саме: масштаб 

діяльності. кадровий потенціал, фінансовий стан, ефективність діяльності, якість 

діяльності, прозорість діяльності; 

– розроблена система оцінки роботи управителів на підставі розроблених 

критеріїв; 

– підготовлено проект Методики оцінювання ефективності діяльності 

управителів багатоквартирних будинків, відповідно до якої обраховуються 

показники їх діяльності, що дозволить у подальшому визначати рейтинг роботи 

управителів житлового фонду. 

 

Тема 6.3. Методологічна підтримка бухгалтерського обліку з 

урахуванням міжнародних стандартів обліку в державному секторі, включаючи 

автоматизацію 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Об’єкт дослідження: облікова політика, бухгалтерський облік та фінансова 

звітність десяти комунальних підприємств «Керуюча компанія районів м. Києва». 

Мета роботи: забезпечення стандартизації бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку в державному секторі комунальними підприємствами 

«Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду», що належать до 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

 



Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста 

 

31 
 

Короткий зміст НДДКР  

Проведено ґрунтовний аналіз існуючої системи бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності суб’єктами господарювання міста, а також 

порівняльний аналіз Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку (НП(С)БО), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному 

секторі (МСБОДС), Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 

практик їх застосування в рамках чинного законодавства суб’єктами 

господарювання комунальної форми власності. 

Розроблено єдиний стандарт (облікова політика) бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності за НП(С)БО з урахуванням вимог МСБОДС (в 

рамках чинного законодавства, проектів нормативно-правових актів), який 

необхідно затвердити для стандартизації та автоматизації бухгалтерського обліку. 
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7. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

 

 

У 2017 році виконувалась науково-дослідна робота за темою: 

 

Тема 7.1. Розробка Концепції Програми «Лікар у вашому домі» щодо 

надання послуг в галузі «Охорона здоров’я» на дому незахищеним верствам 

населення 

Виконавець роботи: науково-методичний відділ з питань взаємодії та 

комунікації. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: надання послуг в галузі «Охорона здоров’я» на дому 

незахищеним верствам населення. 

Мета роботи: визначення концептуальних засад вирішення проблемних 

питань щодо доступності ефективної медичної допомоги в м. Києві незахищеним 

верствам населення та розробка організаційних засад, алгоритму дій та 

інституційних рекомендацій щодо впровадження Концепції Програми «Лікар у 

вашому домі» в м. Києві. 

Короткий зміст НДДКР  

Робота направлена на розробку Концепції Програми «Лікар у Вашому 

домі», визначення організаційних засад, алгоритму дій та інституційних 

рекомендацій впровадження пілотного проекту «Лікар у Вашому домі», який 

полягає у створенні умов для реалізації конституційного права громадян, 

першочергово інвалідів І групи, дітей та осіб, які не здатні до самообслуговування 

та потребують постійної сторонньої допомоги, на соціальний захист та здоров’я 

шляхом забезпечення доступності отримання гарантованого якісного медичного 

обслуговування для збереження життя і здоров'я, поліпшення демографічної 

ситуації, підвищення якості та ефективності системи охорони здоров’я.  

В ході проведення науково-дослідної роботи:  

– визначено сутність проблеми доступності ефективної медичної допомоги 

в м. Києві; 
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– визначено концептуальні засади вирішення проблемних питань щодо 

доступності ефективної медичної допомоги в м. Києві; 

– визначено цільову аудиторію для реалізації пілотного проекту «Лікар у 

Вашому домі»; 

– розроблено організаційні засади, алгоритм дій та інституційні 

рекомендації щодо впровадження пілотного проекту «Лікар у Вашому домі». 

Підготовлено Концепцію Програми «Лікар у Вашому домі» щодо надання 

послуг в галузі «Охорона здоров’я» на дому незахищеним верствам населення».  

Впровадження Концепції Програми «Лікар у Вашому домі» в м. Києві 

підвищить ефективність у сфері надання медичних послуг населенню, сприятиме 

зниженню рівня смертності серед населення та зниженню затрат на 

госпіталізацію, створить умови для своєчасного виявлення та попередження 

захворювань на ранній стадії, формування усвідомленого та відповідального 

ставлення населення до власного здоров'я 

Результати роботи направлені на підвищення ефективності у сфері надання 

медичних послуг населенню м. Києва у процесі діяльності Департаменту охорони 

здоров’я та Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Додаткова інформація: 

Інформація щодо проекту «Лікар у Вашому домі»: 

https://kyivcity.gov.ua/news/55955.html  

В рамках пілотного проекту «Лікар у Вашому домі» в Подільському районі 

столиці в листопаді та грудні 2017 р. діяли 8 пунктів безкоштовного медичного 

обстеження для профілактики та раннього виявлення захворювань киян. Всього 

було обстежено 1530 мешканців міста: 

http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/5047/art/1513716481.html 

https://kyivcity.gov.ua/news/56120.html 

  

https://kyivcity.gov.ua/news/55955.html
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/5047/art/1513716481.html
https://kyivcity.gov.ua/news/56120.html
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8. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

 

У 2017 році виконувались науково-дослідна робота за темою: 

 

Тема 8.1. Розробка проекту Екологічної доктрини м. Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Управління екології та інвестицй Департаменту 

міського благоустроюта збереження природного середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: концептуально-методологічні засади екополітики 

міста Києва. 

Мета роботи: актуалізація та удосконалення концептуально-

методологічних засад екополітики міста Києва відповідно стратегії державної 

екологічної політики України та нових державних нормативно-правових актів 

екологічного спрямування з урахуванням вимог Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. 

Короткий зміст НДДКР 

Робота направлена на удосконалення концептуально-методологічних 

засад міської екополітики, визначення напрямків пріоритетних завдань щодо 

формування організаційно спроможної територіальної системи екологічного 

управління міста Києва. 

В ході проведення науково-дослідної роботи:  

– здійснено аналіз концептуально-методичних засад державної екологічної 

політики та політики регіонального розвитку, стану їх узгодженості; 

– розглянуто зміст екологічної складової Угоди про асоціацію України та ЄС 

- Директиви та Регламенти ЄС з питань охорони довкілля; 

– розглянуто структуру та зміст нових державних нормативно-правових 

актів (проектів) щодо охорони довкілля та раціонального природокористування, 

підготовлено відповідний перелік нових державних нормативно-правових актів 

(проектів); 
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– розглянуто європейський досвід організації планування 

природоохоронної діяльності на рівні територіальних громад, зміст екологічних 

програм ЄС;  

– підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо статистичних 

екологічних показників соціально-економічного розвитку м. Києва (станом на 

01.01.2017); 

– проведено фахове обговорення існуючих проблем інформаційного 

забезпечення природоохоронної діяльності у м. Києві, у т.ч. щодо необхідності 

вдосконалення та оптимізації чинної системи екологічних показників; 

– підготовлено інформаційні матеріали щодо сучасних стандартів сталого 

розвитку міст (ISO 37120:2014, ISO 37101); 

– здійснено аналіз екологічної складової Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року (нова редакція); 

– підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали до проекту Програми 

економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки (розділ 2.5 

«Екополітика та охорона довкілля»); 

– підготовлено проект Переліку функціональних напрямків територіальних 

екологічних проблем, що виникають у процесі соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Києва (орієнтовний). 

Впровадження результатів роботи сприятиме актуалізації та 

удосконаленню нормативної бази міської екополітики, формуванню механізмів 

гармонізації та узгодження державної та міської екополітики у місті Києві. 
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9. УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

У 2017 році виконувались науково-дослідні роботи за темами: 

Тема 9.1. Науково-методичне забезпечення та моніторинг оцінки 

мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року  на основі соціологічних опитувань та експертних оцінок, в тому числі  

оцінок мешканцями столиці ефективності діяльності міського голови, виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА), окремих галузей міського господарства; 

Тема 9.2. Розробка методичних засад оцінки мешканцями столиці якості 

надання послуг ЦНАП та їх апробація і запровадження;  

Тема 9.3. Розробка єдиного стандарту організації надання 

адміністративних послуг на рівні міста Києва. 

 

Тема 9.1. Науково-методичне забезпечення та моніторинг оцінки 

мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року  на основі соціологічних опитувань та експертних оцінок, в тому числі  

оцінок мешканцями столиці ефективності діяльності міського голови, 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), окремих галузей міського 

господарства 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - серпень 2017 р.; 

    закінчення - лютий 2018 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: населення міста Києва від 18 років. 

Мета роботи: розробити засади проведення моніторингу оцінки 

мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року, здійснити апробацію методики та провести соціологічну оцінку з боку 

мешканців столиці щодо реалізації Стратегії за окремими секторами, оцінити 

ефективність діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) на тлі соціально-економічних процесів в місті та країні, як основи 

подальшого моніторингу, та визначити чинники, що впливають на формування 

такої оцінки. 
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Короткий зміст НДДКР 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено аналіз Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року з метою 

визначення соціологічних показників для проведення оцінки мешканцями столиці 

ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; 

– здійснено обґрунтування науково-методичного забезпечення 

моніторингу оцінки мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року; 

– розроблено систему соціологічних показників-індикаторів у відповідності 

до стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

що охоплює такі блоки: 

 пріоритезація проблем життєзабезпечення громади міста; 

 характер сприйняття мешканцями спрямованості розвитку міста Києва; 

 ступень обізнаності киян щодо діяльності міської влади, стратегічних 

напрямків розвитку міста; 

 оцінка реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за окремими 

галузями міського господарства; 

 оцінка змін у житті міста; 

 вивчення ставлення / довіри киян  до діяльності міської влади, міського 

голови, окремих гілок міської влади, поліції; 

– проаналізовано таблиці одномірних та двомірних розподілів за 

результатами опитування; 

– здійснено аналіз чинників, що найбільшою мірою впливають на 

успішність імплементації Стратегії та характер сприйняття мешканцями 

спрямованості розвитку міста Києва. 

Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт із описом та 

обґрунтуванням науково-методичного забезпечення та моніторингу оцінки 

мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року, що включає: 

– операціоналізовані показники кількісного інструментарію; 

– розроблену систему показників-індикаторів у відповідності до 

стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; 

– визначення чинників, що найбільшою мірою впливають на успішність 

імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; 
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– визначення характеру сприйняття мешканцями спрямованості розвитку 

міста Києва та ступеня обізнаності ними стосовно стратегічних напрямків розвитку 

міста; 

– дослідження ставлення / довіри киян до діяльності міської влади / діями 

міської влади. 

 

Тема 9.2. Розробка методичних засад оцінки мешканцями столиці якості 

надання послуг ЦНАП та їх апробація і запровадження  

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвітку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - серпень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент (Центр) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київради  (Київської міської державної адміністрації) 

Об’єкт дослідження: думка споживачів послуг Центрів надання 

адміністративних послуг. 

Мета роботи: розробити інструментарій оцінки якості послуг Центрів 

надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та забезпечення порівняльного 

аналізу ефективності роботи ЦНАПів на основі опитувань громадської думки 

споживачів цих послуг та методичні засади їх визначення з метою виявлення 

найбільш проблемних місць для усунення недоліків. 

Короткий зміст НДДКР  

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено роботи з аналізу документів щодо принципів діяльності 

ЦНАПів та їх оцінки; 

– розроблено інструментарій для глибинних інтерв’ю відвідувачів ЦНАПів 

щодо уявлень про якість надання адміністративних послуг з метою подальшої 

формалізації та розробки методичних засад оцінки мешканцями столиці якості 

надання послуг ЦНАП; 

– проведено глибинні інтерв’ю із споживачами послуг щодо визначення 

основних параметрів якості надання послуг; 

– розроблено інструментарій польового дослідження (анкетування) для 

проведення опитування споживачів послуг ЦНАПів; 
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– підготовлено тендерну документацію для проведення польового етапу 

опитування відвідувачів ЦНАПів відповідно до завдань НДР; 

– проведено збір первинної соціологічної інформації в 4-ох Центрах 

надання адміністративних послуг з метою апробації методичних підходів до 

аналізу якості надання адміністративних послуг мешканцями столиці за 

розробленим інструментарієм; 

– розроблено методичні засади оцінки мешканцями столиці якості надання 

послуг ЦНАП. 

 Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт із описом та 

обґрунтуванням методології оцінки якості надання послуг ЦНАП у м. Києві, що 

включає;  

– операціоналізовані показники кількісного інструментарію,  

– розроблену систему показників-індикаторів оцінки якості надання послуг, 

що верифіковані за результатами якісного претестового дослідження (глибинні 

інтерв’ю із споживачами послуг ЦНАПів – мешканцями міста); 

– кількісне апробаційне дослідження (анкетування споживачів послуг 4-х 

ЦНАПів у м. Києві (грудень 2017 р.), на підставі якого здійснено розробку 

соціологічної стандартизованої кількісної методології оцінки якості послуг. 

 

Тема 9.3. Розробка єдиного стандарту організації надання 

адміністративних послуг на рівні міста Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ розвитку підприємництва та 

удосконалення регуляторної діяльності. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент (Центр) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київради  (Київської міської державної адміністрації) 

Об’єкт дослідження: сфера надання адміністративних послуг. 

Мета роботи: визначення основних напрямів та завдань щодо організації 

надання адміністративних послуг на рівні міста Києва. 

Короткий зміст НДДКР  

Існуюча на даний час організація надання адміністративних послуг у 

м. Києві характеризується суттєвими недоліками та проблемами функціонування 
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міського та районних Центрів надання адміністративних послуг, що створюють 

значні труднощі для суб’єктів звернення. Розробка єдиного стандарту надання 

адміністративних послуг на рівні міста Києва передбачено Концепцією розвитку 

центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016-2018 роки. 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено аналіз  сучасного стану організації надання адміністративних 

послуг на рівні м. Києва; 

– визначено нормативно-правові засади та передумови розробки єдиного 

стандарту організації надання адміністративних послуг на рівні міста Києва; 

– розроблено Єдиний стандарт організації надання адміністративних 

послуг на рівні міста Києва (Проект).   

Додаткова інформація 

«Концепція розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві 

на 2016-2018 роки» затверджена рішенням Київської міської ради № 860/860 від 

28.07.2016: 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F8148804315B15F3C225802

800687040?OpenDocument 

Про актуальність питання свідчить той факт, що одночасно з розробкою 

проекту «Єдиного стандарту організації надання адміністративних послуг на рівні 

міста Києва», Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно із 

Офісом реформи адміністративних послуг та Департаментом (Центром) надання 

адміністративних послуг Київської міської державної адміністрації були 

розроблені «Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів 

центрів надання адміністративних послуг»: 

http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%84%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%86-

%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98-

%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2.pdf 

 

 

  

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F8148804315B15F3C225802800687040?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F8148804315B15F3C225802800687040?OpenDocument
http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%84%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%86-%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2.pdf
http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%84%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%86-%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2.pdf
http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%84%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%86-%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2.pdf
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10. ОСВІТА 

 

У 2017 році виконувалась науково-дослідна робота за темою: 

 

Тема 10.1. Наукове обґрунтування розвитку мережі загальноосвітніх 

закладів в контексті існуючих викликів і реформ 

Виконавець роботи: науково-методичний відділ впровадження 

інноваційних проектів. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Об’єкт дослідження: заклади загальної середньої освіти комунальної 

форми власності міста Києва. 

Мета роботи: розроблення методичних підходів, які дозволять провести 

розрахунки та аналіз потужності загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності міста в умовах реалізації положень нового Закону 

«Про освіту». 

Короткий зміст НДДКР  

Протягом 2017 року виконано перший етап роботи стосовно потужностей 

шкіл міста. 

В ході проведення науково-дослідної роботи:  

– проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу щодо 

обрахунку потужності закладів загальної середньої освіти; 

– розроблено інструментарій та зібрано необхідну інформацію для 

проведення дослідження; 

– створено базу даних та перевірено їх на достовірність математично-

статистичними методами; 

– визначено основні фактори впливу на формування потужності 

загальноосвітніх навчальних закладів; 
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– розроблено методику розрахунку потужності загальноосвітніх 

навчальних закладів з урахуванням вимог чинного законодавства та  положень 

нового Закону «Про освіту»;  

– проаналізовано дані Головного управління статистики в м. Києві щодо 

демографічної ситуації з питань народжуваності в районах міста, існуючої 

містобудівної ситуації Києва та її перспективного розвитку стосовно 

загальноосвітніх навчальних закладів, житлового будівництва за даними 

Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА; 

– здійснено прогнозування кількості першокласників в школах міста на 

п’ять років; 

– проаналізовано особливості розвитку мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів районів та м. Києва в цілому відповідно до отриманих 

результатів розрахункової потужності; 

– надано рекомендації щодо розвитку мережі   загальноосвітніх 

навчальних закладів в контексті їх  потужності відповідно до сучасних освітніх 

стандартів. 

Пропозиції, отримані внаслідок проведення цієї роботи, рекомендовані 

для практичного використання Департаментом освіти і науки, молоді та спорту, 

іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), Управліннями освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій, загальноосвітніми навчальними закладами 

комунальної форми власності, а також іншими закладами сфери загальної 

середньої освіти та соціальної інфраструктури міста Києва. 
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11. ІНФОРМАЦІЙНЕ-КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ  

МІСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 

У 2017 році виконувались дослідно-конструкторські роботи за темами: 

Тема 11.1. Інформаційне та системно-технологічне супроводження 

інформаційно-комп’ютерної системи аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств,  організацій та установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва (ІКС) «Баланс»; 

Тема 11.2. Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз 

даних документів міської влади про надання, вилучення та перехід прав на 

земельні ділянки; 

Тема 11.3. Супроводження та формування інформаційного фонду 

автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та 

контролю за виконанням розпорядчих документів міської влади, ІДС 

«Розпорядження». 

 

Тема 11.1. Інформаційне та системно-технологічне супроводження 

інформаційно-комп’ютерної системи аналізу фінансово-господарської 

діяльності підприємств,  організацій та установ, що належать до комунальної 

власності територіальної громади м. Києва (ІКС) «Баланс» 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ науково-інформаційного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: показники фінансово-господарської діяльності та 

технологічні процеси аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, 

організацій та установ комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

Мета роботи: створення актуального інформаційного середовища на основі 

сучасних інформаційних технологій для забезпечення проведення аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 
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Короткий зміст ДКР  

Робота проводиться на базі діючого програмного забезпечення, що 

функціонує у мережі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Інформаційне та системно-технологічне супроводження ІКС «Баланс» 

обумовлено необхідністю підготовки програмного забезпечення до накопичення 

інформації щодо показників фінансово-господарської діяльності підприємств за 

звітні періоди 2017 року, а саме: підготовки структур форм, встановлених 

статистичною звітністю; забезпечення проведення контролю показників 

фінансової звітності; забезпечення технології підготовки та прийому-передачі 

фінансової звітності підприємств в електронному вигляді; забезпечення 

формування аналітичних довідок за вибірковим переліком показників фінансово-

господарської діяльності підприємств, організацій та установ за звітні періоди; 

проведення розрахунків щодо аналізу фінансового стану підприємств та аналізу 

виконання показників річних фінансових планів підприємств комунальної 

власності територіальної громади м. Києва. 

Основні результати роботи 

1. Інформаційне супроводження ІКС «Баланс»: 

– забезпечено підготовку бази даних ІКС «Баланс» до квартальних періодів 

станом на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016; 

– підготовлено програмний модуль «Локал баланс» для передачі 

підприємствам комунальної власності для подачі фінансової звітності 

щоквартально в електронному вигляді; 

– проведено роботи з підготовки режиму «Аналіз діяльності» для 

проведення щоквартальних розрахунків щодо аналізу фінансового стану 

підприємств комунальної власності територіальної громади м. Києва для 

порівняння показників з аналогічними періодами минулих років; 

– надана консультативна допомога підприємствам, установам, 

організаціям щодо роботи з програмним модулем «Локал баланс» та 

співробітникам фінансово-аналітичного відділу Департаменту комунальної 

власності м. Києва щодо завантаження показників фінансової звітності в базу 

даних ІКС «Баланс»; 

– підготовлено базу даних ІКС «Баланс» для проведення аналітичних 

розрахунків у режимі «Універсальні звіти»; 
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– проведено аналітичні розрахунки щодо показників фінансово-

господарської діяльності підприємств комунальної власності м. Києва за 

результатами звітних періодів 2017 року; 

– проведено роботи з підготовки режиму «Універсальні звіти» до 

аналітичних розрахунків щодо аналізу ефективності діяльності підприємств 

комунальної власності територіальної громади м. Києва у 2014, 2015, 2016 році та 

за 9 місяців 2017 року; 

– розпочато роботи з підготовки бази даних ІКС «Баланс» до надання річної 

фінансової звітності за 2017 рік; 

– проведено роботи щодо коригування в базі даних ІКС «Баланс» 

довідника вулиць; 

– внесено зміни та доповнення до Реєстру підприємств комунальної 

власності територіальної громади м. Києва на підставі наданих Замовником 

довідок, статутів, нормативних та розпорядчих документів; 

– виконані роботи з актуалізації «Інструкції користувача» станом на 

20.12.2017. 

2. Системно-технологічне супроводження: 

– забезпечено безперебійну роботу програмного комплексу; 

– проведено роботи з супроводження процедури формування та передачі 

файлів з показниками піврічної фінансової звітності підприємств, установ та 

організацій комунальної власності м. Києва для оприлюднення на сайті 

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту. 

Роботи з модифікації та розширення функціональних можливостей 

програмного забезпечення інформаційно-комп’ютерної системи аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва виконані із 

забезпеченням функціонування усіх загальносистемних вимог до програмного 

забезпечення ІКС «Баланс». 

Результати роботи використовуються в Департаменті комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) при здійсненні покладених на Департамент повноважень у сфері 

контролю та звітності. 
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Тема 11.2. Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз 

даних документів міської влади про надання, вилучення та перехід прав на 

земельні ділянки 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ науково-інформаційного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Департамент земельних ресурсів виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: інформаційний фонд бази даних ПК «Кадастр» 

земельно-кадастрової документації щодо надання або вилучення в 

установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування поточного та минулих 

років. 

Мета роботи:  

─ формування актуального інформаційного фонду документів міської влади 

для забезпечення вирішення  питань, пов’язаних з наданням, вилученням та 

переходом прав на земельні ділянки; 

─ створення та зберігання в електронному вигляді графічних та цифрових 

зображень оригіналів чи копій правовстановлюючих документів, які 

супроводжують процес оформлення прав власності або користування землею. 

Короткий зміст ДКР 

Роботи з формування бази даних ПК «Кадастр» проводяться на діючому 

програмному та апаратному забезпеченні Департаменту земельних ресурсів 

(ДЗР). Вхідними даними для наповнення інформаційного фонду є оригінали та 

ксерокопії робочих та розпорядчих документів міської влади про надання, 

вилучення та перехід прав на земельні ділянки, а саме: 

– розпорядчі документи міської влади (рішення Київської міської ради, 

розпорядження Київської міської державної адміністрації, витяги з проьоколів 

Київської міської ради); 

– робочі документи міської влади (висновки до кадастрових справ 

Київської міської ради). 

Вказані документи надаються на опрацювання із загального відділу, 

відділу реєстрації землевпорядної документації та відділу договорів оренди 

Департаменту земельних ресурсів,  
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Технологічний процес формування інформаційного фонду бази даних ПК 

«Кадастр» передбачає наступні основні етапи робіт з наданими документами:  

а) присвоєння штрих-кодів, створення графічних зображень і цифрових 

копій (текстових файлів) та їх завантаження до інформаційного фонду ПК 

«Кадастр»; 

б) класифікація та кодування інформації з земельно-кадастрової 

документації; 

в) внесення змін до цифрових копій документів (текстових файлів) 

відповідно до розпорядчих документів, які вносять зміни до попередніх рішень 

міської влади поточного та минулих років; 

г) встановлення зв’язку із земельною ділянкою; 

д) доповнення інформаційного фонду ПК «Кадастр» поточними 

розпорядчими та робочими документами міської влади з земельних питань; 

е) вивірка та коригування інформаційних фондів баз даних земельно-

кадастрової документації. 

Протягом року виконувались роботи за вказаним переліком. Систематично 

уточнювалась відповідність переліків розпорядчих документів щодо земельних 

питань, отриманих з відділу по зверненнях фізичних і юридичних осіб та 

контрольно-аналітичної роботи Департаменту земельних ресурсів із переліком 

розпорядчих документів, отриманих КНДУ «НДІРОМ» у відділі випуску та 

оприлюднення рішень Управління організаційної роботи Секретаріату Київської 

міської Ради.  

Результати роботи використовуються в Департаменті земельних ресурсів 

виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

Тема 11.3. Супроводження та формування інформаційного фонду 

автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та 

контролю за виконанням розпорядчих документів міської влади, ІДС 

«Розпорядження» 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ науково-інформаційного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2017 р.; 

    закінчення - грудень 2017 р. 

Замовник / користувач: Апарат виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації). 
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Об’єкт дослідження: інформаційний фонд автоматизованої системи обліку, 

зберігання електронних копій текстів розпорядчих документів міської влади ( далі 

– ІДС «Розпорядження»). 

Мета роботи: забезпечення структурних підрозділів апарату виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) інформацією щодо 

прийнятих розпорядчих документів міської влади та внесених змін до них. 

Короткий зміст ДКР  

Інформаційно-довідкова система (ІДС) «Розпорядження» є 

автоматизованою системою обліку, зберігання електронних копій розпорядчих 

документів міської влади (Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА) 

Київської міської ради).  

ІДС «Розпорядження»  даних містить реєстраційні дані та електронні копії 

текстів розпорядчих документів, саме: 

– розпоряджень Київської міської державної адміністрації,  

– розпоряджень Київського міського голови,  

– рішень Київради тощо. 

В межах дослідно-конструкторської роботи здійснюється технологічний 

процес формування бази даних ІДС «Розпорядження», що передбачає наступні 

основні етапи робіт: 

а) створення реєстраційних карток нових документів, класифікація та 

введення їх до бази даних; 

б) введення до бази даних ІДС «Розпорядження» електронних копій текстів 

розпорядчих документів, що передбачає: сканування (розпізнавання паперових 

копій документів), формування файлів формату HTML та GIF, щоденне поповнення 

бази даних; 

в) внесення змін до раніше прийнятих документів. 

Здійснення класифікації інформації з розпорядчих документів Київської 

міської державної адміністрації та Київської міської ради забезпечує можливість 

пошуку інформації стосовно наявних у базі даних документів та формування 

відповідних повідомлень. 

Матеріли для формування бази даних ІДС «Розпорядження» надаються 

управлінням документообігу та аналізу службової кореспонденції апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), відділом редагування документів та випуску розпоряджень 

управління контрольно-аналітичного забезпечення керівництва апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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адміністрації), а також отримуються з інформаційно-правової системи «Ліга-

Закон» та сайту Київської міської державної адміністрації. 

Протягом року виконувались технологічні роботи щодо формування бази 

даних ІДС «Розпорядження» новими документами за вказаним вище порядком 

та забезпечено технологічне супроводження ІДС «Розпорядження» в підрозділах 

апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), а саме: в управлінні документообігу та аналізу службової 

кореспонденції; у відділі редагування документів та випуску розпоряджень 

управління контрольно-аналітичного забезпечення керівництва; в управлінні з 

питань звернення громадян. 

Станом на 20 грудня 2017 р. у базі даних ІДС «Розпорядження» наявні дані 

щодо електронних копій текстів 53892 документів міської влади, із них: 

– розпоряджень КМДА – 28800; 

– розпоряджень Київського міського голови – 4900; 

– рішень Київської міської ради – 18428;  

– інших документів – 1764. 

Роботи здійснені у режимі з віддаленим доступом з робочого місця в КНДУ 

НДІРоМ за адресою: вул. Героїв Севастополя, 37-а на сервер, що розташований в 

апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за адресою: вул. Хрещатик, 36. 
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ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ДОРУЧЕНЬ  

(ПОЗАПЛАНОВИХ РОБІТ) 

 

Позапланові роботи науково-дослідного відділу методів та механізмів 

регіонального управління 

На виконання Рішення Київської міської ради від 22.06.2017 № 618/2780 

«Про розробку Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів», 

доручення Київського міського голови В.Кличка від 02.03.2017 № 35063/37-2016, 

протоколів №1 від 25.01.2017, №3 від 18.10.2017, №5 від 16.11.2017, №6 від 

07.12.2017 засідань міського комітету доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури розроблено проект Міської комплексної цільової програми «Київ 

без бар’єрів». 

Проект Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» 

базується на пакеті пропозицій, розроблених громадськими організаціями. Це 

перша програма, яка розроблена як єдина комплексна програма, в який 

впроваджені принципи універсального дизайну в створенні міського простору та 

комплексний підхід до облаштування, в першу чергу окремих маршрутів, 

комплексів, об’єктів. Наприклад, повний облаштований маршрут від станції 

метрополітену «Житомирська» до Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (улаштування пониженого бортового каменю, 

направляючої доріжки з тактильної плитки, з індикатором попереджень та інших 

пристосувань).  

Проект Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» містить 

133 заходи за 5 напрямами. 

У грудні 2017 р. проект Міської комплексної цільової програми «Київ без 

бар’єрів» був схвалений на засіданні міського комітету доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури та направлений до Київської міської ради 

на подальший розгляд та затвердження: 

http://dsp.kievcity.gov.ua/files/2017/12/18/p6.pdf 

 

Позапланові роботи науково-дослідного відділу розвитку 

підприємництва та удосконалення регуляторної діяльності  

Надавалась консультативна допомога Управлінню регуляторної політики та 

підприємництва Департаменту промисловості та розвитку підприємництва щодо 

http://dsp.kievcity.gov.ua/files/2017/12/18/p6.pdf
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підготовки звітних матеріалів з дослідження результативності заходів 

Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 –2018 роки у 2016 

році.  

Підготовлено слайди до презентації Управління регуляторної політики та 

підприємництва щодо обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих та 

середніх підприємств за видами економічної діяльності у загальних обсягах у 

динаміці за 2014–2016 роки. 

 

Позапланові роботи науково-дослідного відділу інформаційного-

аналітичного забезпечення управління містом 

Протягом року виконувались доручення та поточні оперативні завдання, в 

тому числі:  

виконання робіт щодо надання доступу комунальному підприємству 

«Головний інформаційно-обчислювальний центр» до ІКТ «Будівельний комплекс» 

для отримання інформації щодо об’єктів капітального будівництва/реконструкції 

та об’єктів капітального ремонту для відображення у єдиній геоінформаційній 

системі міста;                                                                                                                              

підготовка презентаційних матеріалів щодо розроблених відділом 

інформаційних технологій та/або програмних продуктів, що пропонуються для 

структурних підрозділів  КМДА; 

виконання доручень (поточних оперативних завдань) структурних 

підрозділів КМДА, що не були включені до тематичного плану інституту та не 

передбачені календарними планами виконання тем. 
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Додаток 1 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЕРЕЛІК  

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  

КНДУ «НДІРОМ» на 2017 р. 

 

1. Тенденції соціально-економічного розвитку міста Києва 

Тема 1.1. Розробка проекту Програми економічного і соціального розвитку 

міста Києва на 2018-2020 роки. 

Тема 1.2. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2017. 

Тема 1.3. Аналіз міських цільових програм на відповідність Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція) та розробка пропозицій щодо 

внесення змін і доповнень до них, актуалізація Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року. 

2. Соціально-економічний розвиток районів міста Києва 

Тема 2.1. Проведення оцінки диференціації соціально-економічного 

розвитку районів міста 

3. Інформаційно-технологічне забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста Києва 

Тема 3.1. Інформаційне та системно-технологічне супроводження 

інформаційно-комп’ютерної технології для формування програм економічного і 

соціального розвитку міста; 

Тема 3.2. Розробка, модифікація та доповнення функціональних 

можливостей програмного забезпечення інформаційної технології формування 

програм капітальних вкладень м. Києва i моніторингу їх виконання; 

Тема 3.3. Розвиток інформаційної системи моніторингу програм розвитку 

міста Києва. 

4. Бюджетно-фінансове забезпечення 

Тема 4.1. Формування видатків бюджету міста Києва на підготовку фахівців 

комунальними професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням 

потреб ринку праці міста Києва; 

Тема  4.2. Аналіз ефективності бюджетних програм; 

Тема 4.3. Методологічна підтримка залучення громадськості до участі у 

бюджетному процесі через механізм «Громадського бюджету»; 
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Тема 4.4. Аналітичне супроводження зовнішнього рейтингування та 

реструктуризації зовнішнього боргу м. Києва. 

5. Промисловість та розвиток підприємництва  

Тема 5.1. Розробка довгострокової Програми інтенсифікації економічного 

розвитку міста Києва шляхом визначення пріоритетних точок 

зростання / кластерів у промисловому та підприємницькому секторах економіки 

міста; 

Тема 5.2. Супроводження та розвиток інформаційної системи 

«Промисловість і наука». 

6.  Житлово-комунальне господарство 

Тема 6.1. Коригування Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 

на 2016-2020 роки 

Тема 6.2. Обґрунтування критеріїв та розробка Методики оцінки 

ефективності діяльності управителів багатоквартирного будинку 

Тема 6.3. Методологічна підтримка бухгалтерського обліку з урахуванням 

міжнародних стандартів обліку в державному секторі, включаючи автоматизацію. 

7. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя 

Тема 7.1. Розробка Концепції Програми «Лікар у вашому домі» щодо 

надання послуг в галузі «Охорона здоров’я» на дому незахищеним верствам 

населення. 

8. Екополітика та охорона довкілля 

Тема 8.1. Розробка проекту Екологічної доктрини м. Києва 

9. Удосконалення надання адміністративних послуг 

Тема 9.1. Науково-методичне забезпечення та моніторинг оцінки 

мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року  на основі соціологічних опитувань та експертних оцінок, в тому числі  

оцінок мешканцями столиці ефективності діяльності міського голови, виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА), окремих галузей міського господарства; 

Тема 9.2. Розробка методичних засад оцінки мешканцями столиці якості 

надання послуг ЦНАП та їх апробація і запровадження;  

Тема 9.3. Розробка єдиного стандарту організації надання 

адміністративних послуг на рівні міста Києва. 
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10. Освіта 

Тема 10.1. Наукове обґрунтування розвитку мережі загальноосвітніх 

закладів в контексті існуючих викликів і реформ. 

11. Інформаційно-технологічне забезпечення роботи міських органів 

влади 

Тема 11.1. Інформаційне та системно-технологічне супроводження 

інформаційно-комп’ютерної системи аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств,  організацій та установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва (ІКС) «Баланс»; 

Тема 11.2. Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз 

даних документів міської влади про надання, вилучення та перехід прав на 

земельні ділянки; 

Тема 11.3. Супроводження та формування інформаційного фонду 

автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та 

контролю за виконанням розпорядчих документів міської влади, ІДС 

«Розпорядження». 
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Додаток 2 

Інформаційно-комп’ютерні розробки КНДУ «НДІРоМ» 

 

Специфіка діяльності науково-дослідного відділу науково-інформаційного 

забезпечення управління містом передбачає розробку та модифікацію  

програмних продуктів та технічної документації до них для автоматизації процесів 

управлінської діяльності керування містом. Переважна більшість розроблених 

продуктів є унікальними, а саме: 

Назва Місце впровадження 

1. Програмне забезпечення  інформаційної 
технології формування програм капітальних 
вкладень м. Києва і моніторингу їх виконання (ІКТ 
«Будівельний комплекс»)» 

Департамент економіки та 
інвестицій 

2. Програмне забезпечення  web-модуля для 
взаємозв’язку  між головними розпорядниками 
коштів та Департаментом економіки та інвестицій 
для оперативного отримання інформації, 
необхідної при формуванні програми (проекту 
програми) капітальних вкладень ІКТ «Будівельний 
комплекс-обмін» 

Департамент економіки та 
інвестицій 

3. Інформаційна система моніторингу програм 
розвитку міста Києва (ІС «Програм розвитку міста») 

Департамент економіки та 
інвестицій 

4. Програмне забезпечення інформаційно-
комп’ютерної системи аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємств, організацій, 
установ, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва (ІКС «Баланс») 

Департамент комунальної 
власності м. Києва 

5. Інформаційна система щодо формування баз 
даних промислового і наукового комплексів 
м. Києва (ІС «Промисловість і наука») 

Департамент 
промисловості та розвитку 
підприємництва 

Відділом науково-інформаційного забезпечення управління містом 

створено (написано) та підтримуються в актуальному стані  типові програмні 

продукти та технічна документація до них, які розтиражовані по структурних 

підрозділах КМДА, зокрема: 

Назва Місце впровадження 

Програмне 
забезпечення 
автоматизованої 
системи аналізу 
фінансово-
господарської діяльності 
бюджетної організації 

Департамент комунальної власності м. Києва; 
Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва;  
Департамент внутрішнього фінансового контролю та 
аудиту; 
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг; 
Департамент з питань реєстрації 
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