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В С Т У П  

 

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» (далі – Інститут) утворена згідно з 

рішенням Київської міської ради від 26.05.2005 № 426/3002 «Про створення 

комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста», входить до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і 

підпорядковується Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Скорочена назва Інституту – КНДУ «НДІРоМ». 

Інститут є правонаступником комунального підприємства «Науково-

дослідний інститут соціально-економічних проблем міста», який був утворений в 

1991 році в місті Києві шляхом реорганізації НВО «Міськсистемотехніка».  

Метою діяльності Інституту є провадження наукової, науково-технічної, 

науково-організаційної, видавничої та іншої діяльності, спрямованої на реалізацію 

Cтратегії розвитку міста Києва. 

Види діяльності Інституту: 

– наукові дослідження з широкого кола питань соціально-економічного 

розвитку міста Києва; 

– соціологічні дослідження (збір, аналіз та вивчення громадської думки 

населення міста Києва); 

– діяльність у сфері інформатизації (виконання дослідно-конструкторських, 

проектно-конструкторських, технологічних та проектно-пошукових робіт). 

 Замовниками та користувачами наукової та науково-технічної продукції 

Інституту є департаменти виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), зокрема: економіки та інвестицій, суспільних 

комунікацій, комунальної власності м. Києва, промисловості та розвитку 

підприємництва, соціальної політики, земельних ресурсів,  житлово-комунальної 

інфраструктури, екології та природних ресурсів, освіти і науки, а також Департамент 

(Центр) надання адміністративних послуг та Апарат виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
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Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) виконують 

такі науково-дослідні та науково-методичні відділи (НДВ та НМВ) Інституту: 

– НДВ методів та механізмів регіонального управління; 

– НДВ інформаційно-аналітичного забезпечення управління містом; 

– НДВ реформування та розвитку житлово-комунального господарства  

міста Києва; 

– НДВ розвитку сервісної діяльності органів міської влади; 

– НДВ стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста; 

– НДВ соціологічного моніторингу розвитку міста;  

– НМВ з питань взаємодії та комунікації; 

– НМВ впровадження інноваційних проектів. 

Кількість працівників, які працюють в Інституті, складає 94 особи, з них 73 

наукових співробітника.  

Інститут є розробником міських комплексних програмних документів, що 

реалізуються у м. Києві, зокрема таких: 

• Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 

роки; 

• Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки; 

• Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»; 

• Міська цільова програма «Культура і мистецтво» на 2019–2021 роки; 

• Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 рр.; 

• Міська цільова програма «Охорона та збереження культурної спадщини 

м. Києва на 2019–2021 роки; 

• План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року; 

• Аналіз міських цільових програм на відповідність Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року; 

• Стратегія подолання бідності в м. Києві та заходи з її виконання; 

• Міські цільові програми: «Турбота»; «Столична культура»; «Розвиток 

музейної справи в м. Києві» та ін. 

Окремими розробками Інституту останніх років з питань соціально-

економічного розвитку міста Києва є такі: 

• Річний звіт міста Києва за 2018 рік; 

• Паспорт міста Києва (щорічно); 
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• Аналітичне супроводження зовнішнього рейтингування та реструктуризації 

зовнішнього боргу м. Києва; 

• Концепція впровадження системи «Картка киянина»; 

• Проект «Правила утримання прибудинкових та прилеглих територій 

малоповерхової приватної забудови у м. Києві»; 

• Методика відбору пріоритетних об’єктів капітальних вкладень та 

капітального ремонту, що передбачаються до фінансування за рахунок 

капітальних видатків бюджету м. Києва; 

• Методологічна підтримка бухгалтерського обліку з урахуванням 

міжнародних стандартів обліку в державному секторі; 

• Єдина методологія ведення бухгалтерського обліку (наказ про єдину 

облікову політику) у керуючих компаніях з обслуговування житлового фонду 

міста Києва; 

• Соціальний атлас м. Києва та ін. 

Дослідження Інституту на основі соціологічних досліджень направлені на 

забезпечення зворотного зв’язку між міською владою та громадою м. Києва та 

оцінку ефективності управлінських рішень методами соціології. Здійснюється 

моніторинг сприйняття мешканцями столиці з таких питань: державна політика у 

сфері європейської/євроатлантичної інтеграції України; ефективність реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 р.; ефективність діяльності міського голови, 

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

господарства, в тому числі центрів надання адміністративних послуг та ін. 

Діяльність Інституту у сфері інформатизації передбачає розробку та 

модифікацію програмних продуктів та технічної документації до них для 

автоматизації процесів управлінської діяльності керування містом. Розроблені 

Інститутом та впроваджені інформаційні системи є унікальними: 

• ІС «ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСТА» -  інформаційна система створення 

інтегрованого інформаційного ресурсу для оперативного моніторингу, 

контролю за виконанням програм розвитку міста, 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; 

• ІКТ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - інформаційно-аналітична комп’ютерна 

технологія формування проектів програм, моніторингу програм капітальних 

вкладень та капітального ремонту м. Києва; 

• ІКТ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ОБМІН» - інтернет-ресурс для здійснення 

обміну інформацією між Департаментом економіки та інвестицій та 

Головними розпорядниками коштів/замовниками щодо формування 
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проектів програм, моніторингу програм капітальних вкладень та 

капітального ремонту м. Києва; 

• ІКС «БАЛАНС» - інформаційно-комп’ютерна система аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади м. Києва; 

• ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА» - інформаційна система формування 

актуального інтегрованого міського інформаційного ресурсу щодо 

промислового та науково-технічного потенціалу міста; 

• ІДС «РОЗПОРЯДЖЕННЯ» - інформаційно-довідкова автоматизована система 

обліку, зберігання електронних копій розпорядчих документів Київської 

міської державної адміністрації (КМДА), Київської міської ради. 

Інформаційний фонд містить інформацію стосовно понад 60 тис. документів 

міської влади. 

У 2019 р. тематика НДДКР Інституту формувалася за такими напрямами:  

– тенденції соціально-економічного розвитку міста Києва; 

– інформаційно-технологічне забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста Києва; 

– промисловість та розвиток підприємництва; 

– інформаційно-технологічне забезпечення розвитку науково-технічного та 

промислового потенціалу міста; 

– ринок праці; 

– житлово-комунальне господарство; 

– екополітика та охорона довкілля; 

– удосконалення надання адміністративних послуг; 

– освіта; 

– моніторинг умов забезпечення розвитку міста на основі соціологічних 

досліджень; 

– підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади; 

– інформаційне-комп’ютерне забезпечення з підвищення ефективності та 

прозорості роботи міських органів влади. 

У звіті представлені основні результати науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, виконаних у 2019 р. У додатках до звіту надані: тематичний 

перелік НДДКР 2019 р.; впровадження інформаційно-комп’ютерних розробок 

Інституту; перелік позапланових робіт; перелік публікацій; перелік конференцій, у 

яких брали учать співробітники Інституту.  
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1. ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

 

У 2019 році виконувались науково-дослідні роботи: 

Тема 1.1. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2019; 

Тема 1.2. Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2015 року за соціологічними показниками; 

Тема 1.3. Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації 

соціально-економічного розвитку районів міста. 

 

Тема 1.1. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2019 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - березень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

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

м. Києва. 

Мета роботи: висвітлення основних показників, що характеризують 

соціально- економічний та суспільно-політичний стан м. Києва. 

Короткий зміст НДР  

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– підготовлено та розіслано листи-запити з формами до Київради, 

структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), районних у м. Києві 

державних адміністрацій, територіальних структурних підрозділів 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 вибірку громадських формувань із Реєстру громадських 

об’єднань (веб-сайт Міністерства юстиції України);  
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– здійснено вибірку банків, зареєстрованих у місті Києві (веб-сайт 

Національного банку України); 

– проведено аналіз та обробку отриманих даних, формування табличних та 

інформаційних матеріалів. 

Підготовлено Паспорт м. Києва станом на 01.01.2019 (211 стор.) для 

подальшого подання до Кабінету Міністрів України.  

Паспорт м. Києва є підґрунтям для прийняття управлінських рішень щодо 

оцінки соціально-економічного стану території, виявлення негативних тенденцій 

розвитку, дослідження потенціалу, вибору пріоритетних напрямків змін, створення 

стратегії та залучення цільових інвестицій. Паспорт м. Києва може 

розповсюджуватись серед киян, депутатів та інших зацікавлених сторін.  

 

Тема 1.2. Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року за соціологічними показниками 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

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

Мета роботи: здійснити системну оцінку результативності досягнення 

стратегічних цілей, пріоритетів, завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

за секторами життєзабезпечення міста та умовами її впровадження, в тому числі 

діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) за соціологічними показниками. 

Короткий зміст НДР  

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено роботи з аналізу оцінки реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року; 

– підготовлено тендерну документацію для проведення польового етапу 

опитування киян з метою оцінки мешканцями столиці ефективності реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в тому числі оцінок мешканців столиці 
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ефективності діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), окремих галузей міського 

господарства; діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), окремих галузей міського 

господарства; 

– здійснено посекторальний аналіз соціологічних показників ефективності 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у 2019 році за результатами 

дослідження громадської думки; 

– здійснено порівняльний аналіз динаміки посекторальних та 

узагальнюючих показників та індикаторів порівняно з 2018 роком. 

Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт із описом проведення 

комплексного моніторингу та оцінки реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року, що включає:  

– порівняльний аналіз секторальних кількісних показників-індикаторів та 

узагальненого показника ефективності реалізації Стратегії розвитку міста у 2019 

році у відповідності до стратегічних та оперативних цілей;  

– визначення чинників, що найбільшою мірою впливають на успішність 

впровадження Стратегії міста Києва до 2025 р.;  

– моніторинг ставлення / довіри киян до діяльності міської влади, діями 

міської влади. 

 

Тема 1.3. Проведення оцінки внутрішньо регіональної диференціації 

соціально-економічного розвитку районів міста Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - 21 червня 2019 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. 
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Короткий зміст НДР  

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 2017-2018 роки;  

– розбіжностей між найбільш благополучними і найбільш проблемними 

районами;  

– діапазону відхилень значень показників районів відносно середнього 

значення. 

Підготовлено аналітичну записку щодо оцінки диференціації соціально-

економічного розвитку м. Києва за 2017-2018 роки та пропозиції щодо запобігання 

поглибленню внутрішньо регіональної диференціації у м. Києві на 2019-2020 роки. 

Отримані результати 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. 

Тема 1.4. Підготовка аналітичної записки щодо проблем та перспектив 

взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2020 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
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Об’єкт дослідження: взаємодія міста Києва та прилеглих населених пунктів 

агломерації. 

Мета роботи: визначення проблем та аналіз перспектив взаємодії міста 

Києва та прилеглих населених пунктів агломерації. 

Короткий зміст НДР  

Підготовка аналітичних матеріалів щодо проблем та перспектив взаємодії 

міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

 

У 2019 році виконувались дослідно-конструкторські роботи: 

Тема 2.1. Модифікація, доповнення функціональних можливостей та 

супроводження інформаційно-комп’ютерної технології формування програм 

економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та 

капітального ремонту (ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс-

обмін»); 

Тема 2.2. Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу 

програм розвитку міста Києва; 

Тема 2.3. Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з 

реєстрації іноземних інвестицій «ІДС Іноземні інвестиції» в частині формування 

вихідних повідомлень за визначеним набором критеріїв. 

 

Тема 2.1. Модифікація, доповнення функціональних можливостей та 

супроводження інформаційно-комп’ютерної технології формування програм 

економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та 

капітального ремонту (ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний 

комплекс-обмін») 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: організаційно-технологічні процеси розробки 

Програми капітальних видатків м. Києва на 2019 рік та проекту Програми 

капітальних видатків на 2020-2022 роки, які формуються в межах Програми 

економічного і соціального розвитку міста Києва та контролю їх виконання. 

Мета роботи: удосконалення та актуалізація ІКТ «Будівельний комплекс» та 

ІКТ «Будівельний комплекс-обмін» з метою забезпечення ефективного інструменту 

для формування і аналізу виконання програм економічного і соціального розвитку 
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м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту на 

середньостроковий і короткостроковий період. 

Короткий зміст ДКР 

Створення актуального інформаційного середовища на основі сучасних 

інформаційних технологій для забезпечення формування Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки та оперативного моніторингу 

освоєння капітальних вкладень, фактичного фінансування об’єктів здійснюється на 

базі діючого програмного забезпечення інформаційно-аналітичної комп’ютерної 

технології формування програм капітальних вкладень та капітального ремонту 

м. Києва і моніторингу їх виконання (далі ІКТ «Будівельний комплекс»), що 

функціонує у мережі Департаменту економіки та інвестицій (ДЕІ) виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

програмного забезпечення взаємозв’язку між головними розпорядниками 

бюджетних коштів/замовниками та Департаментом економіки та інвестицій (далі - 

ІКТ «Будівельний комплекс-обмін»). 

ІКТ «Будівельний комплекс» підтримує наступні технологічні процеси: 

ведення бази даних (введення, уточнення, коригування, видалення, збереження 

інформації, аналіз коректності введеної інформації, контроль), виконання 

необхідних розрахунків та формування вихідних документів у вигляді форм, 

узгоджених з Департаментом економіки та інвестицій, обмін даними між 

головними розпорядниками бюджетних коштів/замовниками та Департаментом 

економіки та інвестицій. 

Вихідні повідомлення формуються в необхідних розрізах та в стислі строки, 

що забезпечує оперативність прийняття управлінських рішень керівним складом 

Департаменту економіки та інвестицій. Існує можливість проведення аналітичних 

розрахунків з метою виявлення тенденцій і прогнозування щодо освоєння 

капітальних вкладень та фактичного фінансування об’єктів. 

ІКТ «Будівельний комплекс» забезпечує формування інформації щодо 

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

ремонту м. Києва, контроль та аналіз освоєння капітальних вкладень/капітальних 

видатків, фінансування об’єктів будівництва/капітального ремонту та передбачає 

формування вихідних форм; переліків, зведеної інформації за замовленням 

Київської міської державної адміністрації, підприємств та організацій міста. 

При розробці та внесенні змін до Програми капітальних вкладень та 

капітального ремонту за замовленням Київської міської державної адміністрації 

враховується інформація, яку надають структурні підрозділи виконавчого органу 
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті 

Києві державні адміністрації в web-модулі ІКТ «Будівельний комплекс-обмін». 

Дослідно-конструкторська робота «Модифікація, доповнення 

функціональних можливостей та супроводження інформаційно-комп’ютерної 

технології формування програм економічного і соціального розвитку м. Києва в 

частині капітальних вкладень та капітального ремонту» (ІКТ «Будівельний 

комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс-обмін») об’єднує наступні роботи: 

1. Підтримка, актуалізація та забезпечення доступності ІКТ «Будівельний 

комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс-обмін». 

2. Доповнення, модифікації функціональних можливостей програмних 

комплексів ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс-обмін» 

відповідно до нормативно – правових актів, розпорядчих документів Уряду і 

Київської міської влади та Департаменту економіки та інвестицій для забезпечення: 

– внесення змін до Програми капітальних видатків на 2018-2020 роки та 

моніторингу її виконання; 

– формування проекту Програми капітальних видатків на 2020-2022 роки; 

– взаємозв’язку з ІС «Програм розвитку міста» в частині відповідності 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Плану заходів  з її реалізації. 

3. Інформаційне  та системно-технологічне супроводження ІКТ «Будівельний 

комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс-обмін». 

 

Тема 2.2. Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу 

програм розвитку міста Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (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, програм економічного та соціального 

розвитку м. Києва, Планів заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 

року, координації і контролю цих процесів, моніторингу, аналізу використання 

бюджетних та позабюджетних коштів, направлених на реалізацію програм. 
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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 ДКР  

ІС програм розвитку міста - це програмний комплекс, що охоплює всі етапи 

розробки програм розвитку міста, моніторинг їх виконання та забезпечує 

створення інформаційної основи для оперативного вирішення питань, що 

належать до компетенції Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який 

координує роботу структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 

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

адміністрацій, підприємств, організацій і установ комунальної власності 

територіальної громади м. Києва, територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, інших організацій з питань розроблення, затвердження та 

виконання програм розвитку міста. 

Дослідно-конструкторська робота «Розвиток та супроводження 

інформаційної системи моніторингу програм розвитку міста Києва» об’єднує 

роботи з розробки та модифікації програмного забезпечення щодо програм 

розвитку міста, створення інформаційного фонду, системно-технологічного 

супроводження ІС програм розвитку міста, надання консультативної допомоги 

користувачам системи, в тому числі: 

1. Модифікація режимів ІС програм розвитку міста із можливістю 

простежування взаємозв’язку між Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, 

Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року, міськими цільовими програмами, Програмою економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки з врахуванням прийнятих 

нормативно-правових документів та вимог Замовника; 

2. Удосконалення функцій та розвиток інтерфейсу користувача ІС програм 

розвитку міста; 

3. Супроводження ІС Програм розвитку міста. 

Тема 2.3. Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з 

реєстрації іноземних інвестицій «ІДС Іноземні інвестиції» в частині формування 

вихідних повідомлень за визначеним набором критеріїв  
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Виконавець роботи: науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - червень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: організаційно-технологічні заходи по організації 

роботи з архівом документів зареєстрованих іноземних інвестицій. Формування 

відповідей на запити юридичних та фізичних осіб м. Києва, іноземних інвесторів та 

правоохоронних органів, що надходять до Департаменту економіки та інвестицій. 

Мета роботи:  модифікація функціональних можливостей програмного 

забезпечення «ІДС Іноземні інвестиції» з метою відбору інформації щодо 

зареєстрованих іноземних інвестицій за визначеним набором критеріїв. 

Короткий зміст ДКР  

Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з реєстрації 

іноземних інвестицій «ІДС Іноземні інвестиції» в частині формування вихідних 

повідомлень за визначеним набором критеріїв» передбачає: 

– внесення змін до програмного забезпечення системи для відбору 

інформації щодо зареєстрованих іноземних інвестицій за визначеним набором 

критеріїв; 

– внесення змін до програмного забезпечення формування вихідних 

повідомлень. 

Модифікація функціональних можливостей програмного забезпечення «ІДС 

Іноземні інвестиції» для здійснення пошуку інформації за визначеним набором 

критеріїв по зареєстрованим іноземним інвестиціям дозволить оперативно 

реагувати на запити зацікавлених осіб, відповідних органів та забезпечить 

виконання умови для успішної імплементації «Підвищення ефективності та 

прозорості роботи міських органів влади та служб» Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року. 

В межах дослідно-конструкторської роботи виконано наступне: 

1. Проведення обстеження існуючого програмного забезпечення та бази 

даних «ІДС Іноземні інвестиції»  та розробка проектних рішень; 
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2. Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з реєстрації 

іноземних інвестицій; 

3. Системно-технологічне супроводження «ІДС Іноземні інвестиції». 
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3. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

У 2019 році виконувалась науково-дослідна робота: 

Тема 3.1. Аналіз тенденцій та факторів розвитку інноваційної діяльності у 

промисловості міста Києва та розробка пропозицій щодо її активізації 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності 

органів міської влади. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: сфера інноваційної діяльності у місті Києві, зокрема, у 

його промисловості, аналіз її стану та факторів, що впливають на розвиток цієї 

діяльності. 

Мета дослідження: визначення проблем та перешкод провадження 

інноваційної діяльності у промисловості міста, розробка практичних рекомендацій 

щодо шляхів та інструментів стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих 

промислових підприємств міста Києва. 

Короткий зміст НДР  

В процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено аналіз нормативно-правових засад розвитку інноваційної 

діяльності загальнодержавного та міського рівня та формування державної 

інноваційної політики в зарубіжних країнах; 

– проведено аналіз сучасного стану інноваційного розвитку м. Києва та 

визначення проблем, які стоять на його заваді, зокрема, у промисловості міста; 

– визначені проблеми, що стоять на перешкоді більш повного використання 

наукового потенціалу для створення та розвитку інноваційних екосистем в м. Києві; 

– визначено найбільш сприйнятливі до інновацій на даному етапі розвитку 

економіки міста сфери діяльності, зокрема, галузі промисловості; 

– розроблені пропозиції щодо зміцнення потенціалу науково-дослідницької 

інфраструктури та поліпшення умов інноваційного розвитку міста Києва, зокрема, 

щодо активізації інноваційної діяльності у промисловості міста.  
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Результатом проведеної роботи є аналітична записка щодо державної 

інноваційної політики, сутнісної характеристики та класифікаційних ознак 

інновацій, аналіз нормативно-правових засад розвитку інноваційної діяльності, 

формування державної інноваційної політики в зарубіжних країнах. Визначені 

тенденції, фактори, проблеми та основні напрями розвитку інноваційної діяльності 

в м. Києві, зокрема, у сфері промисловості, та надані пропозиції щодо шляхів та 

інструментів її активізації у промисловості столиці. 
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4. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА 

 

У 2019 році виконувалась дослідно-конструкторська робота: 

Тема 4.1. Інформаційне, системно-технологічне супроводження та 

розширення функціональних можливостей інформаційної системи 

«Промисловість і наука міста Києва»  

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) роботи промислового і науково-технічного 

комплексу міста Києва з питань збільшення обсягів товарного виробництва та 

реалізації конкурентоспроможної імпортозамінюючої продукції, впровадження 

нових екологічно чистих і 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, налагодження 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. 
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 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».  

В межах дослідно-конструкторської роботи проводились дослідження та 

виконувались роботи за наступними напрямками: 

– інформаційне супроводження ІС «Промисловість і наука»: актуалізація 

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, забезпечення стабільної роботи системи та захисту 

інформації. 

Результати роботи використовуються в Департаменті промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) для аналізу стану і тенденцій розвитку промислового та 

науково-технічного комплексів м. Києва. 

Станом на 17 грудня 2019 року база даних інформаційної системи 

«Промисловість і наука» містить інформацію щодо 1871 промислових підприємств 

та 347 наукових організацій м. Києва. 
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5. РИНОК ПРАЦІ 

 

У 2019 році виконувалась науково-дослідна робота: 

Тема 5.1. Розробка та впровадження системи безперервного підвищення 

кваліфікації, в тому числі дистанційно 

Виконавець роботи: науково-методичний відділ впровадження 

інноваційних проектів. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2020 р. 

Замовник / користувач: Департамент соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: організація безперервного підвищення кваліфікації, в 

тому числі дистанційно, на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва, 

заснованих на комунальній формі власності.  

Мета роботи: теоретичне обґрунтування та наукова розробка підходів щодо 

створення міською владою умов для системного безперервного підвищення 

кваліфікації, в тому числі дистанційно, для юридичних осіб комунальної форми 

власності м. Києва. 

Короткий зміст НДР 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено аналіз законодавчої бази щодо розробки та впровадження 

системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно; 

– проаналізовано кращі міжнародні та вітчизняні практики щодо 

підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно, працюючих осіб; 

– підготовлено та здійснено, за сприяння Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), розсилку анкет та опитувальних  листів для юридичних осіб 

комунальної форми власності м. Києва щодо поточного стану організації 

професійного розвитку працівників; 

– проведено робочі зустрічі з керівництвом ряду відповідних центральних та 

міських органів виконавчої влади, освітніх установ та міжнародних організацій 

щодо узагальнення досвіду, зацікавленості сторін та подальшої співпраці з 

досліджуваного питання; 
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– систематизовано, проаналізовано та узагальнено інформаційні матеріали 

від юридичних осіб комунальної форми власності стосовно поточного стану 

підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно, виявлено проблеми із 

зазначеного питання, потреби щодо тематики програм з підвищення кваліфікації;  

– визначено фактори, які стимулюватимуть зацікавленість працівників у 

підвищенні  кваліфікації; 

– обґрунтовано основні тематичні блоки щодо підвищення кваліфікації, в 

тому числі дистанційно; 

– підготовлено аналітичну записку щодо наявного стану сфери підвищення 

кваліфікації працівників у комунальному секторі економіки м. Києва (за 

результатами анкетування); 

– розпочато формування Каталогу організацій, що надають послуги в 

системі безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно, та 

Глосарію термінів з професійного навчання.  

Наукове дослідження, що проводиться НДІРоМ за тематикою «Розробка та 

впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі 

дистанційно», виконується в м. Києві вперше. Його необхідність обумовлена 

створенням міською владою умов щодо системного безперервного підвищення 

кваліфікації, в тому числі дистанційно, для юридичних осіб комунальної форми 

власності м. Києва з урахуванням тенденцій та кращих практик європейського 

розвитку. 
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6. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

У 2019 році виконувалась науково-дослідна робота: 

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 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 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: проведення коригування змістовної частини Програми, 

коригування обсягів фінансування заходів Програми; зміна відповідальних 

виконавців та термінів виконання окремих заходів Програми; необхідність 

вилучення / доповнення Програми новими напрямами / заходами (в частині 

поводження з відходами, управління енергетичним комплексом м. Києва); 

визначення напрямів, завдань та заходів Програми з метою продовження терміну 

її дії до 2023 року. 

Короткий зміст НДР  

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– визначено та узгоджено з Департаментом житлово-комунальної 

інфраструктури структуру нової редакції Програми; 

– підготовлено форми запитів до структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

комунальних підприємств галузі; 

– опрацьовано матеріали та пропозиції до нової редакції Програми, 

отримані від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств галузі; 

– проведено робочі наради з розробки нової редакції Програми за участю 

керівників відповідних структурних підрозділів Департаменту житлово-
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комунальної інфраструктури та підпорядкованих комунальних підприємств, де 

обговорено та уточнено основні напрями і завдання Програми, здійснено 

коригування показників Програми;   

– підготовлено першу редакцію Програми; 

– поетапно, у взаємодії з Департаментом житлово-комунальної 

інфраструктури, проведені роботи з підготовки проекту нової редакції Програми: 

за результатами обговорення першої редакції Програми напрацьовано пропозиції 

щодо коригування завдань та фінансового забезпечення Програми; опрацьовані 

додаткові інформаційно-аналітичні матеріали, отримані від комунальних 

підприємств, підпорядкованих Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури; скориговано завдання, заходи та показники проекту нової редакції 

Програми; 

– проведено аналіз стратегічних планів розвитку комунальних підприємств, 

підпорядкованих Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, з метою 

врахування напрямів розвитку цих підприємств у проекті Програми; 

– розроблено систему результативних показників виконання Програми. 

Проект Програми з відповідними коригуваннями подано Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

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.  
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7. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

 

У 2019 році виконувалась науково-дослідна робота: 

Тема 7.1. Розробка проекту Міського плану дій з охорони довкілля до 2030 

року (І етап) 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2020 р. 

Замовник / користувач: Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Об’єкт дослідження: система територіального екологічного планування 

міста Києва. 

Мета роботи: удосконалення існуючої у місті Києві системи екологічного 

планування шляхом формування проекту загальноміського плану дій з охорони 

довкілля на території Києва з урахуванням концептуальних засад і нових 

законодавчих вимог стратегії державної екополітики України на період до 2030 

року, а також відповідного національного плану дій щодо їх реалізації (регіональні 

аспекти). 

Короткий зміст НДР 

Основним завданням науково-дослідної роботи є сприяння переходу Києва 

від практики реалізації окремих щорічних природоохоронних заходів до 

концептуально-цілісної системи стратегічного екологічного планування на засадах 

системності та міжвідомчого підходу. 

Науково-дослідна робота виконується у два етапи. 

В процесі виконання І етапу роботи у 2019 р. здійснено:  

– збір та систематизація інформаційних матеріалів з питань реформування 

державної екополітики України;  

– аналіз державних нормативних актів щодо стратегічних напрямків, цілей 

та завдань нової державної екополітики, що мають бути враховані у системі 

екологічного планування міста Києва;  
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– збір та аналіз існуючих інформаційно-методичних матеріалів щодо 

екологічного планування, підготовки місцевих планів дій з охорони довкілля на 

рівні регіонів (територіальних громад); 

– формування інформаційно-довідкової бази нормативно-правових актів з 

реформування державної (регіональної) екополітики; здійснення її актуалізації, 

оновлення; 

– визначення концептуальних засад та функціональної структури (проекту) 

міського плану дій з охорони довкілля до 2030 року; 

– підготовлено підсумкові матеріали та аналітичну записку щодо стану 

проблеми, зведені інформаційно-аналітичні матеріали щодо динаміки 

статистичних показників охорони довкілля м. Києва (станом на 01.01.2019); 

– для проведення тематичних круглих столів та збору пропозицій до проекту 

стратегічного екологічного плану дій підготовлено узагальнені матеріали за темою 

досліджень та листи - запити до усіх учасників формування та підготовки міського 

плану дій з охорони довкілля до 2030 року (проекту). 

Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо окремих 

екологічних аспектів розвитку міста Києва у публічному форматі для фахового 

обговорення, узгодження, розповсюдження. 

Другий етап науково-дослідної роботи у 2020 р. передбачає розробку 

проекту Міського плану дій з охорони довкілля до 2030 року як єдиного 

міжвідомчого загальноміського плану дій. 
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8. УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

У 2019 році виконувались науково-дослідні роботи: 

Тема 8.1. Розробка та методологічне супроводження впровадження 

критеріїв / механізмів оцінки роботи адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг міста Києва; 

Тема 8.2. Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання 

адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямків 

покращення роботи методом соціології. 

 

Тема 8.1. Розробка та методологічне супроводження впровадження 

критеріїв / механізмів оцінки роботи адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг міста  Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності 

органів міської влади. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент (Центр) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної 

адміністрації). 

Об’єкт дослідження: сфера надання адміністративних послуг. 

Мета роботи: забезпечення високого рівня обслуговування та задоволеності 

відвідувачів завдяки підвищенню кваліфікації та компетентності адміністраторів. 

Короткий зміст НДР  

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– визначено функції, права та обов’язки адміністраторів Центрів надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) відповідно до нормативно-правових документів, 

що регулюють сферу надання адміністративних послуг, зокрема, у контексті їх 

використання як джерел визначення критеріїв оцінювання роботи адміністраторів; 

– визначено показники діяльності ЦНАП, які використовувались при 

розробці критеріїв механізмів оцінки роботи адміністраторів; 
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– визначено критерії оцінки роботи адміністраторів ЦНАП, зокрема, базова 

основа для формування якісних критеріїв оцінки роботи адміністраторів, основні 

завдання оцінки персоналу та умови, необхідні для здійснення ефективної оцінки; 

– визначено механізми оцінки роботи адміністраторів ЦНАП, 

найважливішим кроком при розробці яких є визначення переліку кількісних та 

якісних показників, чітко сформульованих відповідно до критеріїв оцінювання; 

Запропоновано два варіанта механізму оцінювання результатів роботи 

адміністраторів ЦНАП.  

Перший механізм заснований на визначенні інтенсивності поточної роботи 

працівників та включає коефіцієнти, значення яких мають повільну тенденцію до 

змін з плином часу, тобто є відносно сталими об’єктивними характеристиками 

професійної діяльності адміністратора.  

Другій механізм ґрунтується на адитивному методі врахування внеску 

кожного показника у загальний результат, нормалізації значень кожного з 

показників до одиниці для забезпечення формалізації при проведенні оцінювання, 

допускає вибір довільної кількості показників з врахуванням оперативної зміни їх 

значень у часі та гнучкість вибору вагових коефіцієнтів відповідно до поточних 

цілей ЦНАП. 

Від впровадження системи оцінювання роботи адміністраторів ЦНАП 

очікується: 

– підвищення рівня довіри до органів влади; 

– підвищення якості роботи Центрів надання адміністративних послуг; 

– отримання інструменту об’єктивної оцінки роботи адміністраторів ЦНАП; 

– можливість використання результатів оцінки для прийняття кадрових 

рішень по переміщенню та мотивації персоналу. 

Покращення діяльності кожного працівника ЦНАП сприятиме покращенню 

діяльності ЦНАП у цілому, підвищенню якості надання послуг населенню, рівня 

задоволеності населення діяльністю міської влади, покращенню соціального 

клімату в столиці, тобто досягненню кумулятивного ефекту з підвищення якості 

життя. 

 

Тема 8.2. Оцінка якості обслуговування відвідувачів районних центрів 

надання адміністративних послуг та визначення пріоритетних напрямів 

покращення їх роботи методом соціології 
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Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент (Центр) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної 

адміністрації). 

Об’єкт дослідження: споживачі адміністративних послуг районних Центрів 

надання адміністративних послуг (ЦНАПів) по місту Києву.  

Мета роботи: оцінити якість надання послуг ЦНАПів та провести 

порівняльний аналіз ефективності роботи ЦНАПів на основі опитувань громадської 

думки споживачів цих послуг, виявлення найбільш проблемних місць та розробки 

заходів з усунення недоліків. 

Короткий зміст НДР 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– актуалізовано інструментарій для проведення опитування споживачів 

послуг ЦНАПів; 

– підготовлено тендерну документацію для проведення польового етапу 

опитування відвідувачів ЦНАПів відповідно до завдань НДР; 

– проведено збір первинної соціологічної інформації в 15-ти Центрах 

надання адміністративних послуг для аналізу якості надання адміністративних 

послуг мешканцям столиці відповідно до методики; 

– здійснено узагальнення результатів дослідження якості надання послуг 

клієнтам у кожному з 15-ти районних ЦНАПів міста Києва. 

Результатом проведеної роботи є звітні матеріали з результатами 

проведення опитування методом персонального інтерв’ю «тет-а-тет» за місцем 

розташування Центру надання адміністративних послуг за формалізованою 

анкетою та подальшим соціологічним аналізом якості надання послуг клієнтам у 

кожному окремому ЦНАПі міста. 
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9. ОСВІТА 

 

У 2019 році виконувалась науково-дослідна робота: 

Тема 9.1. Розробка механізму оплати послуг з підготовки фахівців, 

науково-педагогічних та робочих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ методів та механізмів 

регіонального управління. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: формування видатків бюджету міста Києва на 

підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів комунальними 

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 

з урахуванням мінімальних економічно обґрунтованих витрат для їх підготовки за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, галуззю знань, 

спеціальністю, професією та формою навчання. 

Мета роботи: розроблення алгоритму розрахунку оплати комунальним 

закладам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 

послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва з 

урахуванням регіонального замовлення. 

Короткий зміст НДР  

В рамках дослідження проведено аналіз нормативно-правової бази у сфері 

формування державного (регіонального) замовлення на підготовку кадрів 

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти. 

Здійснено науково-аналітичне узагальнення та співставлення основних 

статистичних та фінансових показників діяльності закладів вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти комунальної форми 

власності м. Києва. 
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Підготовлено проект Порядку визначення механізму оплати послуг з 

підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів навчальними закладами вищої, фахової 

передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти за кошти бюджету 

міста Києва на умовах регіонального замовлення. 

Здійснено апробацію механізму оплати послуг закладами освіти з 

підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів на базі даних 2019 

року. 
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10. МОНІТОРИНГ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА НА ОСНОВІ 

СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У 2019 році виконувались науково-дослідні роботи: 

Тема 10.1. Детермінанти суспільних переваг територіальної громади 

м. Києва; 

Тема 10.2. Вивчення рівня обізнаності киян щодо громадського бюджету як 

інструменту здійснення місцевої демократії; 

Тема 10.3. Моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики 

у сфері євроатлантичної інтеграції ‘України на основі соціологічних опитувань; 

Тема 10.4. Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи 

щодо європейської / євроатлантичної інтеграції ‘серед мешканців столиці. 

 

Тема 10.1. Детермінанти суспільних переваг територіальної громади 

м. Києва 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації). 

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

Мета роботи: здійснити комплексну оцінку соціально-економічних 

пріоритетів киян, якості умов життєдіяльності, інфраструктури та систем 

життєзабезпечення територіальної громади столиці на тлі суспільно-політичних та 

економічних процесів реформування українського суспільства. 

Короткий зміст НДР 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено роботи з розгляду чинників соціально-економічних переваг, 

якості умов життєдіяльності, інфраструктури та систем життєзабезпечення 

територіальної громади столиці; 
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– підготовлено тендерну документацію для проведення польового етапу 

опитування киян з метою систематичного вивчення потреб та інтересів громади 

міста Києва для функціонування комплексного механізму розбудови міста; 

– проведено аналіз масиву методичної документації з підбору алгоритму 

побудови анкети для проведення опитування киян; 

– розроблено інструментарій для реалізації польового етапу дослідження 

громадської думки киян та соціологічних показників для проведення їх подальшого 

моніторингу відповідно до тематики дослідження; 

– проаналізовано таблиці одномірних та двомірних розподілів за 

результатами опитування; 

– підготовлено аналітичні та презентаційні матеріали за результатами 

соціологічного дослідження. 

Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт із описом та 

обґрунтуванням показників моніторингу оцінки киянами суспільно-політичної 

ситуації в місті, соціальної напруги, якості умов життєдіяльності, інфраструктури 

громади та систем її життєзабезпечення, ставлення до політичних та соціальних 

процесів у місті та країні. Визначені чинники соціально-економічного самопочуття 

населення столиці, протестних настроїв та оцінки змін у місті та країні, ставлення 

до державних та місцевих органів влади. 

 

Тема 10.2. Визначення рівня обізнаності киян щодо громадського 

бюджету як інструменту здійснення місцевої демократії 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент суспільних комунікацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: громадська думка мешканців міста Києва щодо практик 

реалізації проекту «Громадський бюджет».  

Мета роботи: проаналізувати специфіку обізнаності киян щодо інструменту 

Громадського бюджету (за результатами інформаційно-комунікаційної кампанії) та 

ступені залучення різних соціально-демографічних груп містян до ініціативи 
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Громадський бюджет, а також, окреслити особливості розуміння та оцінки киянами 

основних етапів реалізації громадського бюджету м. Києва. 

Короткий зміст НДР 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено кабінетне дослідження для конструювання соціологічних 

показників з метою визначення рівня обізнаності киян щодо Громадського 

бюджету; 

– розроблено інструментарій для проведення збору первинної соціологічної 

інформації; 

– здійснено вторинну математичну обробку результатів опитування; 

підготовлено аналітичні, узагальнюючі матеріали за результатами соціологічного 

дослідження. 

Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт із визначенням рівня 

поінформованості, каналів розповсюдження про Громадський бюджет; оцінка 

ступеню та характеру залучення киян й ефективності інформаційної кампанії щодо 

активізації їх участі у реалізації проектів Громадського бюджету. 

 

Тема 10.3. Моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної 

політики у сфері євроатлантичної інтеграції ‘України на основі соціологічних 

опитувань 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент суспільних комунікацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: ставлення мешканців столиці старше 18 років щодо 

Північноатлантичного Альянсу та оцінка ефективності державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції та відносин з НАТО.  

Мета роботи: визначити тенденції змін у ставленні киян до євроатлантичної 

інтеграції України за сучасних геополітичних умов, визначити чинники, які 

вплинули на уявлення киян щодо оцінки ролі й місця НАТО в системі світової 

безпеки та готовності підтримати вступ України до блоку. 
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Короткий зміст НДР 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– здійснено інформаційний аналіз з метою визначення соціологічних 

показників для проведення оцінки мешканцями столиці державної політики у 

сфері євроатлантичної інтеграції України; 

– підготовлено тендерну документацію для проведення польового етапу 

опитування киян з метою визначення ставлення киян до євроатлантичної інтеграції 

України; 

– розроблено інструментарій для реалізації польового етапу дослідження 

громадської думки киян; 

– проаналізовано таблиці одномірних та двомірних розподілів за 

результатами опитування; 

– підготовлено аналітичні та узагальнюючі матеріали за результатами 

соціологічного дослідження. 

Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт із описом 

моніторингових оцінок ставлення мешканців столиці до євроатлантичної інтеграції 

країни, здійснено зіставно-порівняльний аналіз змін соціологічних показників 

кількісного інструментарію у відповідності до стратегічних та оперативних цілей 

завдань дослідження, аналіз чинників, що найбільшою мірою вплинули на зміну 

ставлення мешканців Києва до приєднання України до НАТО як результату 

державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції. 

 

Тема 10.4.  Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи 

щодо європейської та євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу 

розвитку міста. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент суспільних комунікацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: громадська думка киян щодо процесів євроатлантичної 

та європейської інтеграції.  

Мета роботи: визначити рівень ефективності роз’яснювальної та 

комунікаційної роботи щодо процесів євроатлантичної та європейської інтеграції 
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серед мешканців столиці на основі вивчення громадської думки киян щодо цих 

процесів. 

Короткий зміст НДР 

У процесі виконання науково-дослідної роботи: 

– проведено кабінетне дослідження, спрямоване на опрацювання масиву 

наукової літератури та результатів соціологічних досліджень дотичних до оцінки 

ефективності здійснення комунікаційної роботи щодо європейської та 

євроатлантичної інтеграції населення; 

– розроблено систему соціологічних показників для аналізу ефективності 

роз’яснювальної та комунікаційної роботи щодо європейської та євроатлантичної 

інтеграції серед мешканців столиці; 

– розроблено інструментарій для реалізації польового етапу дослідження 

громадської думки киян; 

– проаналізовано таблиці одномірних та двомірних розподілів за 

результатами опитування; 

– оцінено рівень обізнаності киян щодо діяльності й структури НАТО/ЄС та 

рівень потреб у таких знаннях; 

– оцінено задоволеність киянами інформацією, пов’язаною з процесами 

євроатлантичної та європейської інтеграції, що подається ЗМІ; 

– визначено основні джерела інформування мешканців столиці щодо НАТО, 

ЄС, політики держави в контексті євроатлантичної та європейської інтеграції; 

– визначено пріоритетні питання в інформаційній кампанії щодо 

європейської та євроатлантичної інтеграції; 

– проаналізовано зміни ставлення киян до зовнішньополітичного курсу 

України- руху до ЄС та до НАТО в динаміці 2006-2019 рр. 

Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт, що включає: 

операціоналізовані показники кількісного інструментарію аналізу ефективності 

роз’яснювальної та комунікаційної роботи щодо європейської та євроатлантичної 

інтеграції серед мешканців столиці; аналіз результатів опитування відповідно до 

системи показників-індикаторів згідно до стратегічних та оперативних цілей 

завдань дослідження; рекомендації для підвищення рівня ефективності 

роз’яснювальної кампанії переваг європейського та євроатлантичного вектору 

розвитку України серед киян. 
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11. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ РОБОТИ  

МІСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 

У 2019 році виконувалась науково-дослідна робота: 

Тема 11.1. Підготовка річного звіту міста Києва за 2018 рік 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Києва. 

Співвиконавці: 

– науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської 

влади; 

– науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста; 

– науково-методичний відділ впровадження інноваційних проектів. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - липень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: структурні підрозділи виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємства, установи, 

організації комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

Мета роботи: підготовка повної, об’єктивної, достовірної інформації про 

діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), підприємств, установ, організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Києва за 2018 рік, а також забезпечення належного 

рівня прозорості та відкритості їх діяльності. 

Короткий зміст НДР  

Під час підготовки Річного звіту міста Києва за 2018 рік проведені наступні 

роботи: 

– надіслано запити структурним підрозділам виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємствам, установам 

і організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва на 

отримання інформації та опрацьовано отримані матеріали; 

– розроблено структуру Річного звіту міста Києва за 2018 рік; 
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– проведено низку узгоджувальних нарад за участю представників 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

– опрацьовано дані про фінансовий стан 1908 підприємств, установ і 

організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва та 

сформовано консолідовану фінансову інформацію спеціального призначення про 

групу підприємств за 2018 рік; 

– проведено аналіз та обробку отриманих даних, формування табличних, 

графічних та інформаційних матеріалів. 

Підготовлені розділи звіту узгоджено з департаментами та структурними 

підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

Виконано дизайнерське оформлення, переклад англійською мовою та друк 

Річного звіту міста Києва за 2018 рік. 

Річний звіт міста Києва за 2018 рік складається з двох томів. 

Том перший звіту «Текстова частина Річного звіту про діяльність виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2018 

рік» містить інформацію про досягнення Київської міської влади, підприємств, 

установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

Звітна інформація структурована за розділами; «Загальні відомості про Київ», 

«Дослухаючись до киян - змінюємо місто разом», «Сервіси для киян. 

Адміністративні послуги», «Освітній простір столиці», «Охорона здоров’я та 

здоровий спосіб життя», «Соціальний захист та безпека», «Місто, де все 

починається», «Місто, в яке хочеться повернутися», «Місто, комфортне для життя», 

«Відкриті для бізнесу та інвестицій». 

Том другий звіту «Консолідована фінансова інформація спеціального 

призначення про групу підприємств, установ і організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Києва за 2018 рік» містить опис підходу до підготовки 

консолідованої фінансової інформації спеціального призначення, консолідований 

звіт про фінансовий стан, про фінансові результати, про зміни в чистих активах, про 

рух грошових коштів, звіт про виконання бюджету м. Києва, звірку консолідованого 

фінансового результату до результату виконання бюджету м. Києва. 
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12. ІНФОРМАЦІЙНЕ-КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ РОБОТИ МІСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 

У 2019 році виконувались дослідно-конструкторські роботи: 

Тема 12.1. Інформаційне, системно-технологічне супроводження та 

модифікація інформаційно-комп’ютерної системи аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств,  організацій та установ, що належать до 

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

Тема 12.2. Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних 

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

ділянки; 

Тема 12.3. Супроводження та формування інформаційного фонду 

автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та контролю 

за виконанням розпорядчих документів міської влади, ІДС «Розпорядження». 

 

Тема 12.1. Інформаційне та системно-технологічне супроводження та 

модифікація 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 інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Об’єкт дослідження: показники фінансово-господарської діяльності та 

організаційно-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  

Дослідно-конструкторська робота з інформаційного та системно-

технологічного супроводження інформаційно-комп’ютерної системи аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (ІКС 

«Баланс») проводиться на базі діючого програмного забезпечення, що функціонує 

у мережі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Програмне забезпечення ІКС «Баланс» надає можливість: 

– накопичення інформації щодо показників фінансово-господарської 

діяльності підприємств за формами, які встановлені статистичною звітністю; 

– забезпечення формування зведених показників фінансово-господарської 

діяльності підприємств; 

– проведення логічного порівняння показників фінансової звітності; 

– забезпечення проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств; 

– забезпечення формування аналітичних довідок щодо фінансово-

господарської діяльності підприємств, організацій та установ за звітні періоди; 

– забезпечення технології приймання-передачі інформації щодо показників 

фінансово-господарської діяльності підприємств в електронному вигляді; 

– забезпечення ведення реєстру фінансових планів підприємств, контролю 

за використанням їхніх коштів, проведення аналізу виконання прогнозованих 

показників; 

– ведення реєстру загальних характеристик підприємств, установ та 

організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

Виконання робіт з інформаційного та системно-технологічного 

супроводження ІКС «Баланс» обумовлено необхідністю підготовки програмного 

забезпечення до збору та опрацювання інформації щодо показників фінансово-

господарської діяльності підприємств за звітні періоди 2019 року, а саме: 

– підготовки структур форм, встановлених статистичною звітністю;  

– забезпечення проведення контролю показників фінансової звітності;  

– забезпечення технології приймання-передачі інформації щодо показників 

фінансово-господарської діяльності підприємств в електронному вигляді;  

– забезпечення формування аналітичних довідок щодо фінансово-

господарської діяльності підприємств, організацій та установ за звітні періоди;  
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– проведення розрахунків щодо аналізу фінансового стану підприємств, 

прогнозування фінансових результатів діяльності підприємств комунальної 

власності територіальної громади м. Києва. 

Основними результатами роботи є інформаційне та системно-технологічне 

супроводження ІКТ «Баланс».  

 

Тема 12.2. Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз 

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

земельні ділянки 

Виконавець роботи: науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Департамент земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (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 (далі 

– ДЗР). Вихідними даними для наповнення інформаційного фонду є оригінали та 

ксерокопії робочих та розпорядчих документів міської влади про надання, 

вилучення та перехід прав на земельні ділянки (розпорядчі документи міської 

влади: рішення Київської міської ради, розпорядження Київської міської державної 
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адміністрації, витяги з протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з 

питань містобудування, архітектури та землекористування; робочі документи 

міської влади: висновки до кадастрових справ Київської міської ради), які 

надаються на опрацювання з відділу документообігу та контролю, відділу 

організаційного забезпечення приймальні Київської міської ради з земельних 

питань та відділу з питань орендних відносин Департаменту земельних ресурсів. 

Основні результати роботи 

1. Доповнено інформаційний фонд бази даних документів ПК «Кадастр» 

розпорядчими документами міської влади про надання, вилучення та перехід прав 

на земельні ділянки (розпорядчі документи міської влади: рішення Київської 

міської ради, розпорядження Київської міської державної адміністрації), 

прийнятими в поточному році. 

2. Встановлено взаємозв'язки документів міської влади, які стосуються 

набуття права на землю юридичними та фізичними особами, власниками землі і 

землекористувачами, у тому числі орендарями, з документами минулих років; 

встановлено вид дії пунктів поточних документів на пункти раніше прийнятих 

документів та встановлено  відповідність пунктів документів до номерів 

кадастрових справ.  

3. Встановлено взаємозв'язки документів міської влади з відповідними 

земельними ділянками.  

4. Здійснено вивірку та коригування інформаційних фондів баз даних 

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.  

5. У зв’язку з переходом на нову автоматизовану інформаційну системи 

обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), на 

вимогу замовника сформовано графічні зображення документів у форматі TIFF та 

цифрові копії документів (тексти у вигляді текстових файлів RTF), назва файлів яких 

містить кадастровий код земельної ділянки (у разі наявності, ідентифікаційний код 

юридичної особи), дату прийняття документу та його номер. В подальшому дана 

документація класифікувалась по каталогах – «Рішення Київської міської ради» та 

«Розпорядження Київської міської державної адміністрації», які містять 

підкаталоги «Приватна власність», «Оренда», «Постійне користування» та «Інше». 

Наповнення інформаційного фонду баз даних документів міської влади про 

надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що 
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проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

поточного року, відбулося систематично, вчасно та якісно з дотриманням 

принципу актуальності та достовірності інформації. 

 

Тема 12.3. 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 інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом. 

Термін виконання роботи: початок  - січень 2019 р.; 

    закінчення - грудень 2019 р. 

Замовник / користувач: Апарат виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації). 

Об’єкт дослідження: інформаційний фонд автоматизованої системи обліку, 

зберігання електронних копій текстів розпорядчих документів міської влади (ІДС 

«Розпорядження»). 

Мета роботи: забезпечення структурних підрозділів апарату виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) актуальною та 

достовірною інформацією щодо прийнятих розпорядчих документів міської влади 

та внесених змін до них. 

Короткий зміст ДКР  

Інформаційно-довідкова система «Розпорядження» є автоматизованою 

системою обліку, зберігання електронних копій розпорядчих документів міської 

влади (Київської міської державної адміністрації (КМДА), Київської міської ради) та 

призначена для забезпечення структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацією 

щодо прийнятих розпорядчих документів міської влади та внесених змін до них. 

База даних містить реєстраційні дані та електронні копії текстів розпорядчих 

документів, а саме: 

– розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

– розпоряджень Київського міського голови; 

– рішень Київської міської ради тощо. 
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Дослідно-конструкторська робота по супроводженню та формуванню 

інформаційного фонду автоматизованої системи обліку, зберіганню електронних 

копій текстів та контролю за виконанням розпорядчих документів міської влади 

передбачає виконання наступних робіт: 

– формування нових карток документів, класифікацію документів та ввід 

даних в інформаційно-довідкову систему; 

– створення графічних зображень розпорядчих документів; 

– створення текстового файлу документу; 

– завантаження до бази даних ІДС «Розпорядження» текстових файлів та 

графічних зображень розпорядчих документів міської влади; 

– внесення змін до раніше прийнятих документів. 

Відповідно до п. 29 додатку 5 розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 508, 

розпорядження Київського міського голови та розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підлягають 

обов’язковій реєстрації у системі обліку публічної інформації, розміщеної на 

офіційному веб-сайті Київської міської державної адміністрації.  

Наповнення інформаційного фонду ІДС «Розпорядження» здійснюється в 

повному обсязі відповідно до чинного законодавства. Класифікація даних з 

розпорядчих документів забезпечує можливість пошуку інформації стосовно 

наявних у базі документів та формування відповідних повідомлень. Забезпечено 

технологічне супроводження ІДС «Розпорядження». 

Станом на 20 грудня 2018 року у базі даних ІДС «Розпорядження» наявні 

дані щодо електронних копій текстів 62595 документів міської влади, із них: 

– розпоряджень КМДА – 33637 документів; 

– розпоряджень Київського міського голови – 7056 документів; 

– рішень Київської міської ради – 20138 документів; 

– інші – 1764 документа. 
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Додаток 1 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЕРЕЛІК  

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  

КНДУ «НДІРоМ» на 2019 р. 

 

1. Тенденції соціально-економічного розвитку міста Києва 

Тема 1.1. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2019; 

Тема  1.2. Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року за соціологічними показниками; 

Тема 1.3. Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації 

соціально-економічного розвитку районів міста. 

Тема 1.4. Підготовка аналітичної записки щодо проблем та перспектив 

взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації. 

2. Інформаційно-технологічне забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста Києва 

Тема 2.1. Модифікація, доповнення функціональних можливостей та 

супроводження інформаційно-комп’ютерної технології формування програм 

економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та 

капітального ремонту (ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс-

обмін»); 

Тема 2.2. Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу 

програм розвитку міста Києва; 

Тема 2.3. Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з 

реєстрації іноземних інвестицій «ДС Іноземні інвестиції» в частині формування 

вихідних повідомлень за визначеним набором критеріїв. 

3. Промисловість та розвиток підприємництва  

Тема 3.1.  Аналіз тенденцій та факторів розвитку інноваційної діяльності у 

промисловості міста Києва та розробка пропозицій щодо її активізації. 

4. Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку науково-технічного 

та промислового потенціалу міста 
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Тема 4.1. Інформаційне, системно-технологічне супроводження та 

розширення функціональних можливостей інформаційної системи «Промисловість 

і наука міста Києва». 

5. Ринок праці 

Тема 5.1. Розробка та впровадження системи безперервного підвищення 

кваліфікації, в тому числі дистанційно. 

6. Житлово-комунальне господарство 

Тема 6.1. Коригування Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста  Києва 

на 2016-2020 роки. 

7. Екополітика та охорона довкілля 

Тема 7.1. Розробка проекту Міського Плану дій з охорони довкілля до 2030 

року (І етап). 

8. Удосконалення надання адміністративних послуг 

Тема 8.1. Розробка та методологічне супроводження впровадження 

критеріїв / механізмів оцінки роботи адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг міста Києва; 

Тема 8.2. Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання 

адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямків 

покращення роботи методом соціології. 

9. Освіта 

Тема 9.1. Розробка механізму оплати послуг з підготовки фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва. 

10. Моніторинг умов забезпечення розвитку міста на основі соціологічних 

досліджень 

Тема 10.1. Детермінанти суспільних переваг територіальної громади 

м. Києва; 

Тема 10.2. Вивчення рівня обізнаності киян щодо громадського бюджету як 

інструменту здійснення місцевої демократії; 
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Тема 10.3. Моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики 

у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань; 

Тема 10.4. Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи 

щодо європейської / євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці. 

11. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади 

Тема 11.1. Підготовка Річного звіту міста Києва за 2018 рік. 

12. Інформаційне-комп’ютерне забезпечення з підвищення ефективності 

та прозорості роботи міських органів влади 

Тема 12.1. Інформаційне, системно-технологічне супроводження та 

модифікація інформаційно-комп’ютерної системи аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств,  організацій та установ, що належать до 

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

Тема 12.2. Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних 

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

ділянки; 

Тема 12.3. 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 

Впровадження інформаційно-комп’ютерних  

розробок Інституту 

 

Розроблені Інститутом інформаційні продукти впроваджені в 

департаментах та структурних підрозділах  виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації), 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 

6. Інформаційно-довідкова система 
«РОЗПОРЯДЖЕННЯ» 

Апарат виконавчого 
органу Київради (КМДА) 

 
Вказані інформаційні продукти розроблені науково-дослідним відділом 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління містом.  

Основними напрямами діяльності відділу є:   
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– дослідження, проектування, розробка та впровадження інформаційних 

технологій, баз даних в структурних підрозділах Київської міської державної 

адміністрації для забезпечення ефективного управління містом; 

– створення прикладного програмного забезпечення; 

– збір,  аналітична обробка  та збереження інформації; 

– створення інформаційних ресурсів, їх технологічне та системне 

обслуговування; 

– наукове обґрунтування необхідності розробки сучасних інформаційних 

технологій для регіонального управління. 

 

  



Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста 

 
 

51 
 
 

Додаток 3 

Виконання позапланових робіт та окремих доручень 

 

Позапланові роботи науково-дослідного відділу методів та механізмів 
регіонального управління 

07.11.2019 відповідно до доручення Директора департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) співробітники відділу методів та механізмів регіонального управління взяли 
учать в онлайн - нараді щодо стану підготовки регіональних стратегій розвитку на 2021-
2027 роки. 

4.11.2019 на усне доручення Департаменту економіки та інвестицій 
співробітниками відділу методів та механізмів регіонального управління  підготовлено 
пропозиції щодо розвитку Агенцій регіонального розвитку. 

Завідувач відділу методів та механізмів регіонального управління Багінський М.С. 
регулярно приймав участь у засіданні Міського комітету доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури під головуванням заступника голови Київської міської державної 
адміністрації М. Хонди. 

19.11.2019 на запрошення програм «Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність» (DOBRE) та «U-LEAD з Європою» головний науковий співробітник    відділу 
методів та механізмів регіонального управління  Гринчук Н.М. взяла  участь у гала-події 
«Бюджетна прозорість 2019». 

25.11.2019 головний науковий співробітник відділу методів та механізмів 
регіонального управління  Гринчук Н.М. взяла участь у загальних зборах Асоціації 
об’єднаних територіальних громад (за запрошенням Асоціації). 

04.12.2019 відповідно до доручення Директора департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) завідувач відділу методів та механізмів регіонального управління Багінський 
М.С. взяв участь у заході щодо презентації пріоритетів діяльності Міністерства розвитку 
громад та територій України на 2019-2024 роки. 

 

Позапланові роботи науково-дослідного відділу сервісної діяльності органів 
міської влади  

Підготовлено опитувальний лист щодо розроблення стратегічних планів розвитку 
підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2101. Розроблено 
пропозиції для подальшого проведення SWOT – аналізу. 

Підготовлено пропозиції до розділів 1.2 та 1.3 Генеральної угоди про регулювання 
основних принципів і норм реалізації  соціально-економічної політики і трудових відносин 
в Україні на 2019–2021 роки. 

Розроблено запити до пп.1.1.4 та 1.2.4 «Економічний розвиток» аналітичної 
записки щодо проблем та перспектив взаємодії м. Києва та прилеглих населених пунктів 
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щодо розвитку промисловості, підприємництва, споживчого ринку та адміністративних 
послуг у 2014-2018 роках.  

Підготовлено інформацію щодо пріоритетних напрямків розвитку відділу на 
виконання окремого доручення від 19.08.2019 № 050/31/307 (300). 

Підготовлено інформацію щодо проблем розвитку малого та середнього 
підприємництва та пропозицій щодо їх подолання на доручення І.М. Петренка для 
М.Ю. Поворозника. 

 

Позапланові роботи науково-дослідного відділу реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства м. Києва 

На виконання доручення Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2019 № 
050/17-3726 до розпорядження виконавчого органу підготовлено Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2018 № 2116 «Про затвердження 
плану роботи на 2018-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року»  подано звітні матеріали щодо розроблених та 
актуалізованих документів з регіонального розвитку за перше півріччя 2019 року. 

 

Позапланові роботи та поточні оперативні завдання науково-дослідного  відділу 
інформаційного-аналітичного забезпечення управління містом 

Виконано роботи з аналізу розбіжностей інформації між вихідними 
повідомленнями програм економічного і соціального розвитку м. Києва в частині 
капітального ремонту, сформованими з ІКТ «Будівельний комплекс», та вихідними 
повідомленнями «Адресний перелік об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту 
в межах бюджетних призначень на 2019 рік затверджених розпорядникам коштів»  
Департаменту фінансів (ДФ) про що і було повідомлено листом від 16.09.2019 №050/31-
390 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),  Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Крім того, у листі було 
запропоновано ряд заходів для унеможливлення розбіжностей інформації щодо об’єктів 
капітального ремонту  у вихідних повідомленнях вищезгаданих департаментів; 

Підготовлено презентаційні матеріали щодо розроблених відділом інформаційних 
технологій та/або пропонуємих до розробки програмних продуктів для структурних 
підрозділів  КМДА; 

Виконані роботи на виконання доручень (завдань) структурних підрозділів КМДА, 
що не були включені до Тематичного переліку та календарних планів. 
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Додаток 4 

Публікації співробітників інституту в 2019 р. 

 

Статті в журналах 

Блінда Л.В., Король А.О. Методичні підходи щодо визначення потужності закладів 
загальної середньої освіти столиці в умовах формування сучасного освітнього 
середовища. Депонування наукової статті в Держаній науково-технічній бібліотеці України. 

Карагодіна О., Семигіна Т., Дітковська Л., Ярмоленко Є. Академічна 
недоброчесність: проблема поведінки студентів чи інституційних засад вищої освіти? 
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 3. С. 58-74; 

Мех О.А. Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-
технологічною сферою України. Наука та наукознавство. 2019. № 2 (104). С. 69-95. 

Мех О.А. Синхронізація системи  нормативно-правового забезпечення науково-
технологічної сфери України: проблеми і перспективи. Вісник НАН України. 2019. № 07. С. 
64-75. 

Пивоварова Н.П. Перспективи релігійної реформи в Україні: думки експертів. 
Український соціум. 2019. №1 (68). С.73-88. 

Пивоварова Н., Залізняк Г., Дмитрук Н. Особливості включеності киян в 
інформаційний простір щодо процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. 
Український соціум. 2019. №4 (71). С.24-53. 

 

Книги 

Балакірєва О.М.; Бондар Т.В.; Пивоварова Н.П. та ін. Соціальна обумовленість та 
показники здоров’я підлітків та молоді : за результатами соціологічного дослідження в 
межах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» : 
монографія. ЮНІСЕФ, ГО «Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка».  Київ: Поліграфічний 
центр «Фоліант», 2019. 127 с.; 

Балакірєва О.М., Павлова Д.М., Пивоварова Н.П. та ін. Куріння, вживання алкоголю 
та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : 
за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське 
опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD».  
Київ:ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. 212 с.; 

Grynchuk Nataliia. The application of the Performance Programme Budgeting in Ukraine 
at the level of local budgets // Performance-Based Budgeting in the Public Sector. Monograf. 
Palgrave Macmillan, 2019. Р.177-193. 

Демченко И., Булыга Н., Пивоварова Н. та ін. Декриминализация секс-работы в 
Украине: анализ общественного мнения, оценка препятствий и возможностей. Київ: ООО 
«Агентсво «Украина», 2019. 40 с. 

Місцеве самоврядування : підручник / за ред. В. М. Вакуленка, Ю. Ф. Дехтяренка, 
В. С. Куйбіди. Київ: НАДУ, 2019. 723 с. 

Хомерікі О.А., Лясота Л.І., Пивоварова Н.П. та ін. Соціологія: методичні 
рекомендації до виконання дипломних робіт ОС «Магістр». Київ: НАУ, 2019. 75 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%85%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%85%20%D0%9E$
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Хомерікі О.А., Пивоварова Н.П., Грищенко Н.І. Соціологія: Практикум. Київ: НАУ, 
2019. 60 с. 

 

Матеріали конференцій 

Берданова О.В. Стратегічне планування як складова магістерської програми 
підготовки державних службовців. Scientific and pedagogic internship Development trends of 
the educational process in the sphere of public administration in Ukraine and EU countries: 
Internship processings (Wolomin, Republic of Poland, 11-22 March, 2019 р.). 2019. С. 9-12;  

Берданова О.В. Інституціональні засади узгодження регіональних і місцевих 
стратегій розвитку. Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 
«Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та 
глобалізаційних викликів» у 5 т.  (24 трав. 2019 р., м. Київ). Київ : НАДУ, 2019. Т. 1. С. 32-33; 

Гринчук Н. М. Тренди у розвитку європейських міст / В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук 
// Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та 
глобалізаційних викликів : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 
(Київ, 24 трав. 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – 
Київ : НАДУ, 2019. Т. 1. С. 3-5. 

Мальцев В.С. Експорт товарів високих та середньо високих технологій регіонами 
України. Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і 
перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в 
Європейський науково-інноваційний простір» (19-21 червня 2019 р. м. Одеса), – К.: Фенікс. 
2019. – С. 135-141. 

Пивоварова Н., Лясота Л. Лідерство очима української молоді. Матеріали VІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного 
суспільства в фокусі соціології:». (14 березня 2019 р., м. Київ). Київ: Міленіум, 2019. – С.70-
75.   
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Додаток 5 
Участь у науково-практичних конференціях,  

семінарах, форумах, круглих столах тощо 

 

Науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального управління 

Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та 
глобалізаційних викликів : щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 24 
трав. 2019 р. (Гринчук Н.М.); 

Підсумкова конференція конкурсу  «Кращі практики місцевого самоврядування» у 
2019 році, 4.12.2019 (Гринчук Н.М.); 

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади,  
науковців, профспілок та громадськості: 3-тя Щорічній Всеукраїнській науково-практичній  
конференції АМУ (Гринчук Н.М.); 

Круглий стіл «Розвиток місцевого самоврядування: виклики та можливості», 10 
грудня 2019 року , Національна академія державного управління при  Президентові 
України за участю представників НАДС, Мінрегіону, ОМС і АМУ (Гринчук Н.М.); 

Круглий стол «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу, науки та 
громадськості» для м.Києва та Київської області, 16.12.2019 (Багінський М.С.); 

Онлайн нарада  щодо стану підготовки регіональних стратегій розвитку, 7 
листопада 2019 року (всі працівники відділу); 

Онлайн обговорення приорітетів та індикаторів стратегії розвитку Києва. 
Аналітичний центр CEDOS. 5 грудня 2019 року (всі працівники відділу); 

 

Науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської влади 

Scientific and pedagogic internship «Development trends of the educational process in 
the sphere of public administration in Ukraine and EU countries» (Wolomin, Republic of Poland, 
11-22 March, 2019 р.); 

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 
«Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та 
глобалізаційних викликів» (24.05.2019); 

Конференція «Смарт вектори Києва» (KYIV SMART TRACKS) (31.05.2019); 

Міжнародний симпозіум «Національні академії наук: сучасний стан, проблеми, 
перспективи розвитку та пріоритети співробітництва в рамках МААН» ДУ «Інститут 
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України» 
(6-7 червня 2019 р.); 

XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи 
інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-
інноваційний простір» (19-21 червня 2019 р., м. Одеса); 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 
«Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій – від теорії до 
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практики» (24-26 червня, 2019 р., Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт. 
Сергіївка); 

Підсумковий захід із впровадження проекту «Сприяння стратегічному розвитку 
територіальних громад малих міст» (19-20 вересня 2019 р). 

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 
«Навчання службовців: новітні тенденції та технології» ( 01.11.2019); 

Круглий стіл «Інтеграція академічної та університетської науки: співпраця 
в інтересах підвищення ефективності науки та якості освіти» (в рамках Міжнародного 
симпозіуму «Національні академії наук: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку та 
пріоритети співробітництва в рамках МААН») (07.06.2019); 

Семінар-тренінг «SMART-спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу  та 
науки» (29.11.2019); 

Міжнародний семінар «Десять керівних принципів ОЕСР з ефективної 
децентралізації, що сприяють регіональному розвитку» (02.12.2019); 

Круглий стіл «Місцеве самоврядування в Україні» (10.12.2019); 

Круглий стіл «Смарт-спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу  і науки» 
(16.12.2019). 

 

Науково-дослідний відділ реформування та розвитку житлово-комунального 
господарства м. Києва 

Вебінар з актуальних питань підготовки регіональних стратегій розвитку на період 
до 2027 року. 6 березня 2019 року. (Костецька С.М., Перерва Т.П.); 

Тренінг присвячений методам проведення процесу підприємницького відкриття та 
аналізу даних для визначення економічного, інноваційного та наукового потенціалу 
регіону. 19-20 березня 2019 року. (Перерва Т.П.); 

Конференція з питань обговорення основних напрямків смарт-спеціалізації міста 
Києва KYIV SMART TRACKS (СМАРТ ВЕКТОРИ КИЄВА). Київ, 31 травня 2019 року. (Перерва 
Т.П.);  

Семінар-тренінг зі стратегічної екологічної оцінки. 4-5 липня 2019 року м. Івано-
Франківськ. (Перерва Т.П.);  

Презентація Звіту фахового огляду Ради Європи (peer review) з питань врядування 
у містах-метрополіях на прикладі Київського регіону. Київ, 24 липня 2019 року.  (Костецька 
С.М., Перерва Т.П.); 

Інвестиційний форум міста Києва – 2019. Київ,17 вересня 2019 року. (Перерва Т.П.); 

Вебінар на тему «Як у школі сформувати систему забезпечення якості освіти». 17 
вересня 2019 року. (Перерва Т.П.); 

І Київський муніципальний форум з питань поводження з побутовими відходами 
«KYIV WASTE FORUM 2019». Київ, 30 вересня 2019 року. (Костецька С.М., Перерва Т.П.); 

 

https://www.facebook.com/events/390329001665277/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCtdds6TsuadetiSikP2A3wdMLYMI8EflAwW1b_FN2FzBKUuc8ComwRdP1zN0-UytEVPRTPxiN3KH5o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBg-IG_1z6QTXIKI0HAopoVv7hUf5Vm50WpiZqGH0EFPHuwD9x_6dl_duAhIecl1AoziHNFl2bVKs7BGRMfhfOhkwugENF2jsWBuUC8m5ZOmwYRpKzx9TaPntU-YZFJ2vLBKtWYiVWOaN38LqVy8ollFaiFDbiEW7Ur2pqFP0yZ0q6_lGbG84kMKyDy3l3LhN-VYaEKE6SBze1iRqEBDnm4MJHNSLmWM5M-cTmwqD77PxPVVB9Wd6vt1vGrN2t0Vij-jL_pPaTQ9eJReujVXoWZOyz73YTcI1SMH64zRpkXxi0wort4BPm5pXc43YacBQoR3vJyQhEO_5rmtGHy9MGS3g
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ХV Міжнародний конгрес «Інституційні та технічні аспекти реформування ЖКГ» 
Конференція «Інституційні та технічні аспекти реформування ЖКГ - 2019». Київ, 5 листопада 
2019 року. (Костецька С.М., Перерва Т.П.); 

Експертна дискусія: «NEW WATER MANAGEMENT». Київ, 5 листопада 2019 року. 
(Костецька С.М., Перерва Т.П.); 

Інформаційно-практична конференція: «Особливості функціонування та розвитку 
ЖКГ в умовах законодавчих змін: Створення ОСББ, як мотивація до підвищення рівня 
енергоефективності будинків. Управління відходами - відповідальне ставлення до 
зовнішнього середовища». Київ, 5 листопада 2019 року. (Костецька С.М., Перерва Т.П.); 

Національний Діалог з водної політики України «Стан реформи управління 
водними ресурсами в Україні». Київ, 6 листопада 2019 року. (Костецька С.М., Перерва Т.П.); 

Онлайн-нарада щодо стану підготовки регіональних стратегій розвитку. 7 
листопада 2019 року. Організатори: Міністерство розвитку громад та територій України, 
експерти групи радників з впровадження державної регіональної політики Програми «U-
LEAD з Європою» (Костецька С.М., Перерва Т.П.); 

Конференція «Стратегія розвитку міст: удосконалення підходів». Київ, 6 грудня 
2019 року. (Костецька С.М., Перерва Т.П.);; 

Міжнародний форум «Майбутнє Києва». Київ, 16 грудня 2019 року. (Костецька 
С.М., Перерва Т.П.). 

 

Науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста 

Семінар з політичного діалогу щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми 
в Україні, Київ, 6 лютого 2019 року (Пивоварова Н.П.); 

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного 
суспільства в фокусі соціології» , Київ, 14 березня 2019 року (Пивоварова Н.П.); 

Форум «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в 
рамках реформи децентралізації в Україні», Харків, 21 – 23 листопада 2019 року (Дмитрук 
Н.А.); 

Семінар в рамках проекту «ДОБРЕ». «Гендерно чутливі послуги в громадах» 
організований Національно Демократичним Інститутом міжнародних відносин, Київська 
область, Вишеньки, 18 – 20 грудня 2019 року (Дмитрук Н.А.); 

Круглий стіл в рамках проекту “Спільно. Соціальні послуги для сімей у громаді”  
організований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Консорціумом партнерських організацій 
за фінансової підтримки Німецького Уряду та Німецького банку розвитку (KfW), Луганська 
область, Біловодськ, Новопсковськ, Чмирівка, 25 – 27.12.2019 року (Залізняк Г.М.); 

 

Науково-методичний відділ впровадження інноваційних проектів 

KyivSmartCityForum 2019 (Блінда Л.В.); 

Інвестиційний форум міста Києва ((Блінда Л.В., Король А.О.); 
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Круглий стіл щодо обговорення проекту Звіту за результатами фахового огляду 
Демократичне врядування у містах-метрополіях на прикладі Київського регіону (Блінда 
Л.В.); 

Круглий стіл «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу і науки» 
(Блінда Л.В.); 

Семінар за участю Київської міської ради профспілок «Вплив профспілок на 
зайнятість населення: спільні стратегії, проблеми та шляхи їх вирішення» (Черкашина Л.Б., 
виступ на семінарі); 

Тематичний семінар із міжнародною участю «Неспроможні: проблеми соціальної 
адаптації людей з особливостями ментального розвитку. Україна та світ» (Черкашина Л.Б.); 

Навчальний семінар-тренінг за участю коучів з Великобританії з питань надання 
сучасних послуг з фізичної реабілітації (Черкашина Л.Б.); 

Круглий стіл «Розвиток місцевого самоврядування: виклики та можливості» за 
участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
науково-педагогічних працівників, аспірантів та слухачів НАДУ при Президентові України 
(Сич Н.А.); 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 
здобувачів вищої освіти та молодих учених «Теорія та практика публічного управління та 
адміністрування у ХХІ сторіччі» (Сич Н.А.). 

 

Науково-дослідний відділ інформаційного-аналітичного забезпечення 
управління містом 

Вебінар з актуальних питань підготовки регіональних стратегій розвитку на період 
до 2027 року, 06 квітня 2019 року; 

Презентація звіту фахового огляду Ради Європи «Демократичне врядування у 
містах-метрополіях на прикладі Київського регіону, 24 липня 2019 року; 

Інвестиційний форум міста Києва - 2019, 17 вересня 2019 року; 

Міжнародний форум «Майбутнє Києва» з презентацією нового Генерального 
плану міста Києва, 16 грудня 2019 року; 

 

Науково-аналітичний відділ 

XIX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи 
інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-
інноваційний простір», 19-21 червня 2019 р., м. Одеса (Мальцев В.С.). 

 


