
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Аналітична записка

В аналітичній записці висвітлено основні проблеми розвитку Київської міської
агломерації та чинники, що їх обумовлюють. Запропоновано комплекс заходів

організаційного, правового та економічного характеру, спрямований на подолання
проблем розвитку агломерації. Доведено необхідність формування банку
статистичних даних та запропоновано перелік необхідних показників.

Ідентифікація проблеми, обґрунтування необхідності її вирішення
та нагальності розв’язання

Київська міська агломерація, яка сформувалася природним шляхом,
значно зросла за останні 25 років. Результатом є накопичення проблем у
розвитку інфраструктури, наданні послуг, екології. Дисбаланс між столицею
та прилеглою до неї зоною, де розташовані територіальні громади різні за
розмірами, спроможністю та правовим  статусом, продовжує зростати.

Таким чином, існує невідкладна потреба вирішення існуючих питань
та досягнення згоди щодо особливостей врядування у рамках Київської
агломерації, з метою забезпечення кращої координації у сферах просторового
планування, економічного розвитку, житлового будівництва та інвестицій в
інфраструктуру на всій її території.

Оскільки в українському законодавстві визначення самого поняття
агломерацій трансформовано з компактного розміщення населених пунктів з
господарськими та трудовими зв’язками у більш широке поняття, а саме,
цілісне суспільно-територіального утворення з значною концентрацією
населення, капіталу, бізнесу та високим рівнем розвитку інфраструктури, то й
роль агломерацій в Україні з часом набула більшої значимості.

Важливим також є те, що Державна стратегія регіонального розвитку на
2021–2027 роки визнає агломерації як один з типів територій, що потребують
особливої уваги з боку держави та застосування спеціальних механізмів та
інструментів стимулювання їх розвитку.

Зазначене підкреслює вагомість дослідження проблем Київської
агломерації.

Аналіз проблеми
9 жовтня 2019 року м.Київ та 19 сусідніх громад ухвалили рішення про

створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська
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агломерація» (далі – Асоціація) та затвердили її статут. Метою Асоціації є
об’єднання зусиль місцевих рад для розв’язання спільних проблем
територіальних громад, захисту їх прав та інтересів, а також створення умов
для соціально-економічного розвитку населених пунктів та ефективного
здійснення повноважень місцевого самоврядування.

Однак нові політико-адміністративні чинники, які прямо впливають на
процеси утворення та інституціоналізації Київської агломерації: законодавче
врегулювання та надання додаткових правових статусів і гарантій її суб’єктам
(містам, селищам, об’єднаним територіальним громадам), нове районування
Київської області, обумовлюють необхідність їх врахування. Так, після
об’єднання кількість громад - членів Асоціації зменшилась до 15.

Амбітні завдання Асоціації1: погодження стратегічних напрямків
розвитку; реалізація спільних проєктів; налагодження взаємодії в
транспортній сфері та поводження з побутовими відходами; обмін досвідом, в
т.ч. міжнародним; координація зусиль в соціально-економічному розвитку
населених пунктів; співробітництво територіальних громад; залучення
інвестицій; співпраця з експертним середовищем, поки що не виконуються
внаслідок об’єктивних і суб’єктивних факторів, зокрема й зумовлених
недосконалістю правової бази, відсутністю довіри та слабкою комунікацією
між самоврядними та державними установами на території агломерації.

Узагальнення світового досвіду моделей врядування в успішних
містах-метрополіях дозволив виокремити три основні. Це можуть бути
неформальні механізми співробітництва на основі місцевих угод між
муніципалітетами-учасниками та іншими місцевими партнерами, як,
наприклад, у Метрополійній території Амстердама.

Наступна модель – надмуніципальний орган, створений як додатковий
рівень урядування. Вона може передбачати наявність голови та асамблеї,
обраних шляхом прямих виборів, чи невиборний метрополійний рівень,
встановлений національним законодавством. Така модель успішно працює в
регіоні німецького міста Штутгарт, у Брюссельському столичному регіоні і
Лондоні.

Усі французькі міські агломерації створили міжмуніципальний
орган/інституцію або комісію чи кілька комісій, щоб управляти
міжмуніципальною співпрацею та виробленням рішень у межах одного чи

1 Асоціація Київська агломерація on Facebook. URL: https://www.facebook.com/KyivAgglomeration.



3

декількох повноважень. Йдеться про економічний розвиток, просторове
планування, транспорт та управління системою поводження з відходами.
Саме модель Паризької агломерації (створеної на основі Закону «Про
модернізацію територіального устрою та затвердження метрополій»)
експерти вважають найбільш перспективною для Київської агломерації.
Водночас це свідчить про потребу спеціального законодавчого врегулювання
відносин створення та функціонування міських агломерацій в Україні, та
Київської, зокрема.

Досвід Гамбурга, Варшави, Лондона та італійського Туріна, низки
інших успішних європейських метрополій свідчить, що саме довіра у
відносинах – горизонтальна (між органами місцевого самоврядування) і
вертикальна (між центральними, регіональними і місцевими органами влади)
є визначальним чинником успішної діяльності.

Ще однією проблемою в Київській агломерації є наразі відсутність
достовірних об’єктивних даних, що унеможливлює детальні розрахунки
потреб населення у послугах в агломерації, розробку прогнозів та створення
реальних проєктів. Наразі здійснюється посилання на експертні та оціночні
судження. Але й вони засвідчують складність і зростаючу напругу.

Дослідження маятникових міграцій населення з міст та містечок
навколо Києва наочно демонструє «прив’язаність» до столиці, причиною якої
є робочі місця, отримання медичних та інших послуг, дозвілля.

Довідково. Аналіз мапи мобільних дзвінків свідчить, що до м. Києва щодня
приїздить на роботу 41% мешканців м. Броварів та Броварського району, 21%
– з м. Борисполя та Бориспільського району, 43% – з м. Ірпеня та навколишніх
містечок. Разом з Київщини до столиці щодня приїздить близько 558 тис. осіб,
що становить 32% населення області2.
Найбільша маятникова міграція до м. Києва і назад відбувається з м. Броварів
(60 тис. переміщень щодня), а також із сіл Петропавлівська Борщагівка та
Софіївська Борщагівка (сумарно 90 тис. переміщень на день); з м. Борисполя,
сіл Крюківщина та Гатне, смт Гостомеля, міст Боярки, Ірпеня, Вишгорода,
с. Новосілок, міст Василькова, Бучі, Обухова, Українки, мешканці яких
активно їздять до столиці.
З урахуванням маятникової трудової міграції та людей з інших регіонів, що
приїжджають до м. Києва у справах, наприклад, 500 тис. осіб у 2014 році та
приблизно 700 тис. у 2019 році, можливо лише орієнтовно вказати реальну
чисельність денного населення м. Києва: не менше 3,8 млн осіб, з яких 3-3,2

2 Застосування даних стільникових операторів для аналізу маятникової міграції Київської
агломерації// URL:
https://bespalov.me/2017/01/05/primenenie-dannyhsotovyh-operatorov-dlja-analiza-majatnikovoj-migraci
i-kievskoj-aglomeracii/.



4

млн – це реальне населення (ті, хто постійно проживає, зокрема 2,91 млн
офіційно зареєстрованих у м. Києві осіб)3.

При цьому зв’язки Києва з сусідніми населеними пунктами не
обмежуються лише маятниковою трудовою міграцією – населення прилеглих
територій активно користується соціальною інфраструктурою столиці, її
транспортними коридорами, культурними і рекреаційними ресурсами,
адміністративними можливостями.

Довідково. За результатами соціологічного дослідження4 щонайменше один
раз на тиждень відвідують Київ 51% жителів населених пунктів до 30 км і
28,5% жителів населених пунктів понад 30 км від столиці. Кожного робочого
дня це роблять 24,8% і 17%, відповідно.
Основна причина відвідування Києва – робота. Через цю причину до Києва
їдуть 39% жителів населених пунктів до 30 км і 48% жителів населених
пунктів зони понад 30 км. Близько третини респондентів обох територій
відвідують Київ для дозвілля. Також близько третини жителів населених
пунктів до 30 км приїжджають до Києва купувати продовольчі і непродовольчі
товари.

Таким чином, важливим чинником для розвитку агломерації є
транспортна мобільність  та спроможність дорожньої інфраструктури.

Довідково. Міжміська маршрутка для багатьох мешканців області – основний
спосіб дістатися до Києва. Так, міжміською маршруткою користуються 63%
мешканців населених пунктів до 30 км і 58% серед жителів населених пунктів
понад 30 км зони. Власним авто користуються 32% жителів населених пунктів
до 30 км і 22% жителів населених пунктів понад 30 км. Електричка доправляє
до столиці лише 3% і 14,5% опитаних, відповідно. 47% жителів Києва, які
їздять до приміської зони, добираються туди власним авто, маршруткою –
32%.

Особливістю столиці є те, що Київ – потужний залізничний вузол та
найбільші повітряні ворота України (ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
розміщене за 30 км від міста, забезпечує переважно міжнародне
авіасполучення та зв’язує столицю з більш ніж 40 столицями країн світу, та
КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) ім. Ігоря Сікорського,
знаходиться в межах міста та обслуговує авіаперевезення Україною й за її
межами), це обумовлює ріст транспортних потоків. Окрім того через м. Київ
проходять Транс’європейські транспортні коридори №3, №5, №9.

4 Думки і погляди населення Київської агломерації: Результати соціологічного дослідження /
Аналітичний звіт – м. Київ, вересень 2020 р. – 84 с. URL:
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/AReport_KA_Sep2020_ukr_FINAL.pdf

3 Колесніченко О. Передмістя наступає на Київ. Як вирішити транспортну проблему
міст-супутників. 23.04.2019. // [Електронний ресурс]: Економічна правда. URL:
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/23/647281/.
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Система основних автотранспортних магістралей м. Києва – це
поєднання двох систем: радіально-кільцевої у правобережній частині та
прямокутної, витягнутої вздовж р. Дніпро, – у лівобережній частині. До
кільцевих магістралей відносяться Мала (бере початок від Шулявського
шляхопроводу і йде за годинниковою стрілкою до вул. Вадима Гетьмана,
прокладена в 1950 роках) і Велика (нова) кільцева дорога. Остання бере
початок від розв’язки зі Столичним шосе і слідує за годинниковою стрілкою
до ділянки, що проходить через Пуща-Водицький ліс. Будівництво почалося у
1960 роках і досі не закінчене. Головні проблеми у завершенні проєктів:
недостатність бюджетних ресурсів та невирішені питання щодо приватної
власності на землю, якою має проходити кільцева дорога.

Довідково. За експертними оцінками, у 2020 році в Києві налічується понад
1,2 млн автомобілів, зростають і потоки транзитного автотранспорту.
За даними щорічного рейтингу Traffic Index 2020 від компанії TomTom,
українська столиця посіла 7 місце у світі та 3 у Європі в рейтингу міст з
найвищими втратами часу в заторах. Серед міст з найбільш завантаженими
дорогами опинилися українські – Київ, Одеса, Харків і Дніпро. Не зважаючи
на те, що у 2020 році транспортний потік на дорогах м. Києва знизився на 2%,
столиця перемістилася з 12 на 7 місце.

Оскільки в робочі дні до м. Києва в’їжджає близько 200 тис. автомобілів,
це часто призводить до транспортних колапсів внаслідок надмірної
перевантаженості, особливо в ранкові та вечірні години пік.

Склалася доволі хаотична система власності та обслуговування доріг.
Наразі за утримання доріг відповідає низка державних, обласних і київських
комунальних підприємств. Роздрібненість власності різних дільниць
автомобільних доріг загального користування призвела до того, що деякі
частини Київської окружної дороги належать районам міста Києва і Київської
області. Через це Київська міська влада інколи не має права на реконструкцію
і капітальний ремонт деяких важливих ділянок основних доріг навколо
м. Києва для збільшення їх пропускної спроможності та поліпшення
транспортного сполучення з приміською зоною.

Проблема критичного стану транспортної інфраструктури міста
посилюється неузгодженістю дій і рішень органів влади й управління різного
рівня (12% відповідей респондентів у рамках опитування експертів), оскільки
легкість, комфорт і передбачуваність переміщення до міста і містом давно є
одними з найбільш чутливих сфер для киян і мешканців передмістя.

Що стосується громадського транспорту, то основним пасажирським
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транспортним перевізником (майже 50% від загального пасажирообороту) є
Київський міський метрополітен, який вже досяг своїх граничних
можливостей. Причому його найбільш перевантажені станції
використовуються саме для щоденних поїздок на роботу з приміської зони.

Довідково. За даними прес-служби КП «Київський метрополітен»5, за 2019 рік
метрополітен перевіз 495,3 млн пасажирів. Найбільш завантаженою стала
станція «Академмістечко» червоної лінії (більше 21,3 млн киян та гостей
столиці). Другою за завантаженістю залишається синя лінія, максимальний
пасажиропотік на станції «Мінська» (понад 17 млн пасажирів). Найбільші
пасажиропотоки на станціях зеленої лінії спостерігалися на станціях
«Лук’янівська» (14 млн) та «Позняки» (14,8  млн).

Слід зазначити, що приміські поїзди, власником яких є ПАТ
«Укрзалізниця», також застарілі та незручні, з великими інтервалами руху у
години пік. Амбітний проєкт київської приміської залізниці «Київ S-Bahn»,
який мав зв’язати столицю із п’ятьма найбільшими містами Київської області,
не реалізований.

Проблеми транспорту та приміського сполучення є дуже важливими
для територіальних громад, що розташовані навколо м. Києва, і потребують
найскорішого вирішення. Проте їх єдиним вирішенням не може бути
пожвавлення руху автомобільними дорогами. Існує очевидна потреба в
узгодженому плані та програмі інвестицій у громадський транспорт на
метрополійній території. Ця проблема видається особливо критичною з
огляду на роль м. Києва як столиці, інфраструктура якої слугує інтересам
всієї держави, а не лише мешканців міста. Тому шляхи вирішення цієї
проблеми мають підстави для компенсації з боку держави.

Серйозною проблемою є питання неузгодженості стратегічного
планування розвитку столиці та сусідніх населених пунктів, адже у
прилеглих селах і містах активно ведеться житлове будівництво за умов
практично повної відсутності дитячих садків, шкіл, лікарень і закладів
побутового обслуговування населення. Слід зазначити, що за останні п’ять
років Київ втратив першу позицію серед регіонів-забудовників, яку місто
посідало протягом першого десятиріччя 2000-х років, поступившись
Київській області.

Довідково. У найближчих до м. Києва локаціях (міста Бориспіль, Бровари,
Буча, Ірпінь, Обухів, селах Софіївська Борщагівка та Петропавлівська

5 КП «Київський метрополітен» on Facebook. 10.01.2020. // [Електронний ресурс]: URL:
https://www.facebook.com/kyivmetro/photos/a.1395390737375004/2500662123514521/?type=3&__tn__
=-R.

https://www.facebook.com/%20kyivmetro/photos/a.1395390737375004/2500662123514521/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/%20kyivmetro/photos/a.1395390737375004/2500662123514521/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/%20kyivmetro/photos/a.1395390737375004/2500662123514521/?type=3&__tn__=-R
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Борщагівка), з яких щодня люди прибувають на роботу до м. Києва, стрімко
розвивається житлове будівництво. Ці локації займають найбільшу частку у
структурі прийняття в експлуатацію житла у Київській області за останні 10
років. У 2019 році понад 38,5% житла було прийнято в експлуатацію у
Києво-Святошинському районі, переважно у межах або біля сіл Софіївська
Борщагівка та Петропавлівська Борщагівка.
А в передмісті найактивніше забудовувалися міста Ірпінь (12,6% у структурі
прийняття у експлуатацію житла в найбільших містах Київської області),
Бориспіль (5,4%), Бровари (4,8%) та Буча (3,1%). 2016 року почалося
будівництво в інших невеликих населених пунктах, що знаходяться між
м. Києвом та містами-супутниками (села Чайки, Гатне, Ходосівка,
смт Чабани).

У передмісті та містах-супутниках ціна квадратного метра нового житла
у середньому на 20-25% нижче, ніж у столичних «спальних» районах. Нове
будівництво розташоване за 5-10 км від міської смуги, що дає змогу за
відносно короткий час дістатися до м. Києва. Рівень комфортності
забезпечується невисокою щільністю забудови, низькою поверховістю та
природними рекреаційними зонами6. Проте масова забудова міст-супутників і
передмість житлом породила й величезні додаткові транспортні потоки.

Ризики/загрози
Якщо окреслені проблеми не вирішувати, то можуть збільшитися

наявні негативні тенденції та виникнути нові. За результатами експертного
опитування (червень – липень 2020 року)7 представників громадськості,
підприємців, науковців, посадових осіб місцевого самоврядування м. Києва
та навколишніх населених пунктів щодо ризиків некерованого розвитку
Київської агломерації переважна більшість експертів оцінили наступні
загрози як «дуже актуальні»: хаотична забудова без стратегічного
містопланування (75,0%), майже дві третини (64,3%) вважають дуже
актуальними небезпеку відсутності збалансованої та зручної мережі
громадського транспорту, ще 60,6% – незбалансованість транспортних
шляхів, транспортний колапс (автомобільні затори, перенасиченість вулиць
машинами), забруднення повітря і води, застаріла/погана інфраструктура
(ремонт доріг тощо).

7 Основні проблеми м. Києва і Київського регіону та можливі шляхи їх вирішення. Аналітичний звіт за
результатами опитування експертів. Договір №СЕА/2020. Консультаційні послуги у сфері наукових
досліджень (Проведення стратегічного аналізу в рамках розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до
2035 року) – за кодом СРV за  ДК 021:2015 – 73210000-7 укладений між Замовником і Департаментом
економіки та інвестицій КМДА. ГО «Центр «Соціальний моніторинг» на замовлення ТОВ «Грант Торнтон»,
м. Київ–2020.

6 Ринок новобудов продовжить своє оновлення. 03/04/2019. // [Електронний ресурс]: Журн. «Бізнес»
1998–2020. URL: https://business.ua/uk/rynok-novobudov-prodovzhyt-svoie-onovlennia.

https://business.ua/uk/rynok-novobudov-prodovzhyt-svoie-onovlennia
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Неврахування інтересів громади Києва та громад прилеглої зони
призведе до незбалансованості їх розвитку.

Обґрунтування пропозицій
Для розв’язання зазначених проблем важливою є думка основних

стейкхолдерів, визначення та обґрунтування ними відповідних заходів.
За даними КО «Інститут Генерального плану міста Києва», для

розвитку інфраструктури забезпечення життєдіяльності м. Києва
найважливішими об’єктами є: будівництво Західної, Південної, Новокиївської
та Східної електропідстанцій-330 у Вишгородському, Новосвятошинському
та Бориспільському районах; розміщення 4 сміттєпереробних комплексів
(потужністю по 200 тис. т/рік) на території приміської зони м. Києва з
полігонами для захоронення неутилізованих решток, полігонів ТПВ №5 у
с. Підгірці, Обухівському районі, ТПВ ЛБ ТОВ «Десна-2», біля с. Гнідин у
Бориспільському районі, біля с. Здвижівка (Бучанської міської громади).
Розглядаються резервні ділянки для розміщення сміттєпереробних
комплексів або полігонів зі сміттєсортувальними станціями ТПВ ТОВ
«Металіст» у Бориспільському районі, у с. Ясногородка (Бишівської громади)
Фастівського району, біля с. Старі Петрівці у Вишгородському районі,
шламонакопичувач заводів «Хімволокно» та «Радикал» у Броварському
районі. Для створення єдиного транспортного каркасу необхідне будівництво
Великої кільцевої автомобільної дороги, Північного та Південного мостових
переходів.

Впровадження цих інфраструктурних проєктів внесе позитивні зміни
для мешканців міста: поліпшення екологічного стану довкілля, зменшення
транспортних навантажень, поліпшення електро-, тепло-, водопостачання,
економія територіальних та інженерних ресурсів.

За даними Київської обласної державної адміністрації, до важливих
проблем та питань спільних інтересів належать:

● Незадовільний стан поводження з твердими побутовими
відходами - утворення значної кількості побутових відходів та
перевантаженість полігону №5 поблизу с. Підгірці Обухівського району
Київської області, на якому розміщується переважна більшість відходів
м. Києва;

● рівень зношеності (80%) Бортницької станції аерації, що
забезпечує приймання стічних вод з м. Києва та населених пунктів Київської
області;
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● недостатнє охоплення населених пунктів передмістя
водопостачанням і водовідведенням, значна частка яких знаходяться в
аварійному та зношеному стані, відсутність очисних споруд дощової та
каналізаційних мереж. Через збільшення будівництва у населених пунктах,
що межують з м. Києвом, та приросту населення збільшується обсяг стічних
вод, що потребує нових потужностей для відведення побутових і виробничих
стічних вод системою комунальної каналізації у каналізаційну мережу
м. Києва;

● теплові мережі як на території Київської обласної клінічної
лікарні, так і ті, що на балансі КП «Київтеплоенерго», зношені та потребують
ремонту/заміни;

● забезпечення соціальної захищеності категорій громадян −
мешканців Київської області, які відповідно до законодавства України мають
право на безоплатний проїзд на міських маршрутах загального користування
та у метрополітені;

● відсутність у м. Києві та Київській області спільного простору
для реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного
виховання та ін.

У 2019-2020 роках КНДУ «Науково-дослідний інститут
соціально-економічного розвитку міста» було надіслано листи-запити до
міських та селищних рад Київської агломерації щодо надання пропозицій з
вирішення інфраструктурних і соціально-економічних питань
життєдіяльності. За наданими відповідями 5 населених пунктів до важливих
питань належать:

узгодження меж м. Києва із суміжними територіальними громадами;
відсутність сучасних сміттєпереробних заводів у містах довкола

м. Києва;
робота значної частини мешканців навколишніх населених пунктів у

м. Києві, сплата ними ПДФО за місцезнаходженням юридичної особи; і як
наслідок нестача коштів на утримання соціальної інфраструктури;

брак кваліфікованої робочої сили у підприємницькому секторі через
відтік кадрів до м. Києва;

неналежні послуги з міжміського пасажирського перевезення та
зростання їх  вартості;

відсутність альтернативних варіантів послуг з перевезення в
навколишніх населених пунктах;
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відсутність нових каналізаційних очисних споруд міст і селищ, що
гальмує загальний розвиток їх інфраструктури;

будівництво об’їзної дороги навколо м. Борисполя;
недостатня кількість або неналежна якість профорієнтаційних заходів

для учнівської молоді та тематичних конференцій і семінарів для
педагогічних працівників населених пунктів агломерації.

Висновки та рекомендації
В даний час конкурентні позиції найбільших міст і міських агломерацій

у всьому світі визначаються абсолютно новими пріоритетами: це людський
капітал, інновації, високотехнологічна міська і транспортна інфраструктура,
наукомістке і ресурсоефективне виробництво, креативний підхід до
управління. Крім цього, світовою спільнотою серйозна увага приділяється
проблематиці сталого розвитку мегаполісів і міських поселень.

Оптимізація відносин міста Києва і прилеглої зони повинна
розглядатися з системних позицій та включати комплекс заходів щодо
подолання організаційних, правових та економічних проблем розвитку
агломерації. Тому пропонуємо наступні.

Серед організаційних:
- Активізувати діяльність асоціації «Київська агломерація» шляхом

проведення зустрічей, обговорень, круглих столів, консультацій;
- Враховуючи процеси об’єднання територіальних громад,

проведення виборів 25.10.2020, звернутись до територіальних громад, що
знаходяться в 30 км-вій зоні чи навіть у 50 км-вій зоні та запропонувати
приєднання до асоціації «Київська агломерація»;

- Виконавчій дирекції асоціації «Київська агломерація» при
спілкуванні з суб’єктами Асоціації чи потенційними її членами вирішити
питання щодо надання інформації, яка необхідна для проведення аналізу
розвитку агломерації (Додаток 1). Формування банку статистики агломерації
є актуальним з точки зору проведення інвентаризації активів об’єднаних
громад та подальшого стратегічного планування розвитку агломерації,
реагування на виклики і загрози, розуміння можливостей та прийняття
виважених управлінських рішень;

- КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного
розвитку міста» продовжити дослідження стану та тенденцій розвитку
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Київської агломерації на основі наданих даних;
- Територіальним громадам з метою максимальної ефективності

проведення консультацій визначитись щодо основних проблем і перспектив
взаємодії міста Києва та населеного пункту по кожній з галузей господарства;

- Для безспірного врегулювання питання меж територіальних
громад створити спільну групу з узгодження меж м. Києва із суміжними
територіальними громадами та розпочати опрацювання спільних підходів до
стратегічного та просторового планування в рамках асоціації «Київська
агломерація»;

- Розглянути питання створення Центру
національно-патріотичного виховання м. Києва та Київської області як
унікальної платформи для систематизації роботи з метою виховання
української молоді у дусі національних традицій, духовності та патріотизму,
формування свідомої громадянської позиції. Створення єдиного центру
беззаперечно сприятиме економії коштів на його утримання як з боку міської,
так і з боку обласної адміністрації та може стати першим спільним проєктом
у межах Київської агломерації.

Правових:
- Ініціювати підготовку окремого Закону України «Про Київську

агломерацію», оскільки зареєстрований у Верховній Раді України
законопроект № 6743 «Про міські агломерації» від 17 липня 2017 року
відхилений, а новий проект Закону України № 2637 від 19.12.2019 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення правових підстав
для утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних
громад»8 також є концептуально вразливим, містить низку суперечливих
приписів, що унеможливлює створення належних правових підстав для
співробітництва територіальних громад у формі агломерації. Враховуючи, що
місто Київ має особливий статус відповідно до Закону України «Про столицю
України – місто-герой Київ» та не є центром Київської області, доцільним є
визначення на законодавчому рівні порядку створення Київської агломерації
як столичного регіону. Це може бути як окремий закон, так і внесення змін до
спеціального Закону про столицю. Такий закон повинен відповідати
положенням Конституції України, узгоджуватися з чинним законодавством
8 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення правових підстав для
утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад. Законопроект
№2637 від 19.12.2019. Офіційний сайт Верховної Ради України.
URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67710
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про місцеве самоврядування та співробітництво територіальних громад,
містити ефективну організаційно-правову модель управління;

- Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) опрацювати питання
можливої взаємодії територіальних громад шляхом укладання двосторонніх
чи багатосторонніх угод про співробітництво з проблемних питань згідно
Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Економічних:
- Відповідним структурним підрозділам виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
пропозиції щодо забезпечення альтернативних варіантів щодо надання послуг
з пасажирського перевезення з приміської зони;

- Визначити механізми реалізації спільних інфраструктурних
проектів в рамках асоціації «Київська агломерація» (у т. ч. із залученням
бюджетних коштів);

- Департаментам та іншим структурним підрозділам виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
опрацювати питання та надати пропозиції щодо розробки і початку реалізації
пілотних проєктів у 2021 році з вирішення спільних проблем Києва і громад
приміської зони;

- Розширити співпрацю з навчальними закладами м. Києва щодо
проведення профорієнтаційних заходів для учнівської молоді та спільних
тематичних конференцій і семінарів для педагогічних працівників населених
пунктів агломерації;

- Опрацювати питання розробки спільних програм пільгового
проїзду громадян − мешканців м. Києва і Київської області, використання
змішаних форм фінансування, а також впровадження системи безготівкової
оплати у громадському транспорті та єдиного квитка з широким набором
тарифів для пільгових категорій мешканців м. Києва та Київської області;

- Визначити можливості формування кластерів в рамках
агломерації та підтримки інноваційних підприємств;

- На Інвестиційному форумі міста Києва в червні - грудні 2021
року розглянути питання залучення інвестицій у розвиток Київської
агломерації та перспективи реалізації спільних проєктів.
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Додаток

Інформація для формування банку статистичних даних по Київській
агломерації

1. Перелік проблем та пропозиції з їх вирішення у кожній сфері шляхом взаємодії
міста Києва та прилеглих населених пунктів.

2. Інформація щодо показників розвитку населеного пункту, наведених у таблиці.
3. Додаткова інформація щодо проблемних питань (аналітичні записки, довідки,

проєкти, напрацьовані і невирішені на теперішній час).

№ Показник 2020 2021
очікуване

Демографія
1. Чисельність постійного населення, осіб
1.1 у т. ч. жінок, осіб
2. Чисельність наявного населення, осіб
2.1 у т. ч. жінок
3. Кількість народжених, осіб
4. Кількість померлих, осіб
5. Розподіл постійного населення за віковими

групами (молодше працездатного віку,
працездатного, старше працездатного)

6. Чисельність міського населення
7. Середній вік населення, обидві статі, років
7.1 у т. ч. чоловіків, років
7.2 жінок, років
8. Щільність населення
9. Коефіцієнт міграційного приросту населення
9.1 кількість прибулих
9.2 кількість вибулих
10. Маятникова міграція до м. Києва (чисельність

населення, яке регулярно здійснює поїздки до
Києва)

11. Щоденна трудова міграція:
11.1 трудові мігранти з Києва до населеного пункту,

осіб
11.2 трудові мігранти з населеного пункту до Києва,

осіб
12. Щоденна освітня міграція:
12.1 кількість учнів та студентів з населеного пункту,

що приїздить на навчання до Києва, осіб
12.2 кількість учнів та студентів з Києва, що приїздить

на навчання до населеного пункту, осіб
Зайнятість, заробітна плата, безробіття

13. Економічно активне населення у віці 15–70 років;
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14. Зайняте населення у віці 15–70 років,
15. Безробітне населення у віці 15-70 років (за

методологією МОП),
16. Рівень безробіття (за методологією МОП);
17. Середня тривалість пошуку роботи безробітними

(кількість місяців);
18. Навантаження на одне вільне робоче місце

(вакантну посаду)
19. Рівень офіційної середньомісячної заробітної

плати у розрахунку на одного штатного
працівника

20. Частка безробітної молоді у віці до 35 років від
загальної кількості зареєстрованих безробітних

21. Кількість жителів населеного пункту у віці 15-70
років, що працюють в місті Києві

22. Кількісний склад зареєстрованих безробітних
населеного пункту за професіями на кінець  року
Просторовий розвиток

23. Територія у межах населеного пункту, кв. км
23.1 у т. ч. житлової забудови
23.2 комунально-складської
23.3 транспортної інфраструктури
23.4 у т. ч. вулично-дорожньої мережі зовнішнього

транспорту, території та споруди транспорту
23.5 ландшафтно-рекреаційної та озелененої
23.6 у т. ч. загального користування
23.7 лісів та лісопарків

лугів та лугопарків
23.8 дач та садівницьких товариств
23.9 рекреаційних закладів, спеціального

призначення, пляжів; природно-заповідного
фонду

23.10 у т. ч. загального користування
23.11 лісів та лісопарків, лугів та лугопарків
23.12 водних поверхонь
23.13 сільськогосподарських підприємств,
23.14 інші території
23.15 території необхідні для подальшого розвитку

міста за умови погодження планувальних рішень
в установленому порядку

24. Наявність генерального плану, так/ні
Житлове будівництво

25. Загальна площа, тис. кв. м
25.1 у середньому на одного жителя
26. Кількість сімей та одинаків, які перебували на

квартирному обліку на кінець року
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27. Кількість сімей та одинаків, які одержали житло
протягом року

28. Загальна площа прийнятих в експлуатацію
житлових будівель (нове будівництво) усього

28.1 у т. ч. у міських поселеннях
28.2 у сільській місцевості
28.3 кількість збудованих квартир
28.4 у т. ч. у міських поселеннях
28.5 розподіл житлового фонду по видах забудови:

садибна, блокована, багатоквартирна,
непридатний житловий фонд
Комунальна інфраструктура

29. Кількість об’єктів водопровідно-каналізаційного
господарства

30. Кількість джерел водопостачання:
централізованого/децентралізованого

30.1 рівень їх зношеності
Протяжність каналізаційних мереж

31. Кількість каналізаційних насосних станцій і
очисних споруд

32.1 рівень їх зношеності
32. Кількість аварій на 1 кв. м:
33.1 мереж водопостачання
33.2 каналізаційних мереж
33. Обсяги споживання води в розрахунку на 1

мешканця
34. Обсяги відпуску води в мережу
35. Обсяги відведення стічних вод
36. Кількість населення, що забезпечено послугами

централізованого водопостачання
37. Кількість населення, приєднаного до

централізованої системи водовідведення
Електропостачання

38. Підприємства, що здійснюють діяльність з
електропостачання міста, основні характеристики
їх діяльності

39. Протяжність електричних мереж, км: 110 Кв; 35
Кв; 10 Кв; 0,4 Кв

40. Кількість та технічний стан трансформаторних
підстанцій 110, 35, 10 Кв

41. Рівень зношеності об’єктів електропостачання
42. Обсяги споживання електроенергії

комунально-побутовими споживачами
Утилізація і захоронення відходів

43. Наявність підприємств, діяльність яких впливає
на забруднення навколишнього природного
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середовища
Обсяги утворення відходів

44. Обсяги утилізації, захоронення відходів
45. Доступність послуг з вивезення ТПВ
46. Наявність полігонів для захоронення відходів,
47. Наявність переробних підприємств

Заклади охорони здоров’я
48. Кількість лікарень, од.
49. Кількість лікарів, які працюють в лікарнях, осіб
50. Оснащеність медичним обладнанням закладів

охорони здоров’я (від першочергової потреби
закладів у медичному обладнанні), %

51. Забезпеченість лікарями усіх спеціальностей в
усіх закладах охорони здоров’я, (на 10 тис.
населення), %

52. Забезпеченість бригадами екстреної медичної
допомоги, од./10 тис. мешканців

53. Ступінь зношеності автопарку екстреної
медичної допомоги, %

54. Своєчасність надання екстреної медичної
допомоги (частка доїзду до 10 хвилин на екстрені
випадки), %

55. Середні строки лікування на ліжках стаціонарів,
днів

56. Чисельність населення, яке підписало декларацію
з сімейним лікарем, осіб
Освіта

57. Відсоток дітей із населеного пункту (в т. ч. з
особливими освітніми потребами), які
навчаються у місті Києві:

57.1 у закладах дошкільної освіти (ЗДО)
57.2 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)
57.3 закладах позашкільної освіти (ЗПО)
57.4 закладах професійно-технічної освіти (ЗПТО)
58. Загальна кількість ЗДО у населеному пункті
58.1 загальна кількість ЗЗСО у населеному пункті
58.2 загальна кількість ЗПО у населеному пункті
58.3 загальна кількість ЗПТО у населеному пункті
58.4 Відсоток задоволення попиту місцевої громади

місцями:
- у ЗДО
- у ЗЗСО

59. Рівень наповнюваності класів/дошкільних груп у
закладах освіти

60. Частка перевантажених:
- ЗДО
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- ЗЗСО
- ЗПТО

61. Відсоток дітей, охоплених інклюзивною освітою:
- у ЗДО
- у ЗЗСО

62. Кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.
63. Введення в дію:

- ЗДО
- ЗЗСО
- ЗПО
- ЗПТО у населеному пункті

64. Витрати на одного учня,
65. Відсоток забезпечення педагогічними кадрами:

- ЗДО
- ЗЗСО
- ЗПО
- ЗПТО

66. Середній рівень заробітної плати серед
педагогічних працівників:
- ЗДО
- ЗЗСО
- ЗПО
- ЗПТО

67. Доплати з місцевого бюджету педагогічним
працівникам, так/ні

68. Кількість угод між освітніми закладами
населеного пункту та столиці;
Плани (передбачено Генеральним планом)
будівництва нових комунальних:
- ЗДО
- ЗЗСО
- ЗПО
- ЗПТО
Промисловість

69. Індекс промислової продукції
70. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
71. Обсяг реалізованої промислової продукції

у розрахунку на одного мешканця
72. Кількість працюючих на промислових

підприємствах
73. Середня заробітна плата працюючих на

промислових підприємствах
74. Кількість працюючих на промислових

підприємствах – маятникових мігрантів
75. Питома вага реалізованої інноваційної продукції

в обсязі промислової
76. Впровадження інноваційних видів продукції
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77. Впровадження нових технологічних  процесів (у
т. ч. маловідходних, ресурсозберігаючих)

78. Питома вага підприємств, що займалися
інноваціями

79. Кількість найменувань впроваджених
інноваційних видів продукції (нових видів
машин, устатковання, приладів, апаратів)

80. Частка надходжень до місцевого бюджету від
податків, сплачених промисловими
підприємствами (у цінах попереднього року), %

81. Кількість земельних ділянок, які заплановано
визначити для створення на них індустріальних
парків, од./га

82. Кількість кластерів, од
83. Кількість промислових підприємств, які взяли

участь у міжнародних виставках, од.
Підприємницька діяльність

84. Загальна кількість суб’єктів підприємництва
(юридичних та фізичних осіб), зареєстрованих як
платники податків

85. Кількість суб’єктів підприємництва  юридичних
осіб, зареєстрованих як платники податків

86. Кількість фізичних осіб-підприємців,
зареєстрованих як платники податків

87. Кількість фізичних осіб-підприємців на 10 тис.
осіб наявного населення

88. Загальна кількість суб’єктів підприємництва
(юридичних та фізичних осіб), які сплачували
податки

89. Кількість суб’єктів підприємництва – юридичних
осіб, які сплачували податки

90. Кількість фізичних осіб-підприємців, які
сплачували податки

91. Кількість середніх підприємств
92. Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб

наявного населення
93. Кількість малих  підприємств
94. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб

наявного населення
95. Середньорічна кількість зайнятих працівників на

середніх підприємствах
96. Частка працівників, зайнятих на малих

підприємствах, до загальної кількості зайнятих
працівників населеного пункту

97. Середньорічна кількість зайнятих працівників на
малих підприємствах

98. Кількість зайнятих працівників на малих
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підприємствах – маятникових мігрантів
99. Частка працівників, зайнятих на малих

підприємствах, до загальної кількості зайнятих
працівників населеного пункту

100. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на
середніх підприємствах

101. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) на середніх підприємствах до загального
обсягу населеного пункту
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на
малих підприємствах

102. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) на малих підприємствах до загального
обсягу по громаді

103. Частка надходжень податків і зборів до бюджету
населеного пункту від суб’єктів підприємництва

104. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки
підприємництва, які співпрацюють з місцевими
органами виконавчої влади

105. Кількість суб’єктів малого та середнього
підприємництва, яким  надано
фінансово-кредитну підтримку

106. Кількість реалізованих інноваційних проєктів в
результаті отримання суб’єктами малого та
середнього підприємництва
фінансово-кредитної підтримки
Кількість центрів надання адміністративних
послуг (ЦНАП) (центри та їх територіальні
підрозділи)

107. Пропускна спроможність ЦНАПу
108. Надходження від надання адміністративних

послуг, всього
109. Кількість наданих адміністративних послуг
110. Кількість адміністративних послуг на 1000

наявного населення
111. Кількість наданих консультацій
112. Частка адміністративних послуг, що надаються в

електронному вигляді, до загального переліку
адміністративних послуг, які надаються через
ЦНАПи  (станом на кінець звітного періоду)

113. Середній час очікування заявника у черзі ЦНАПу


