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ВСТУП

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 соціальноекономічного 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 «Науководослідний 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
Стратегії 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).
У 2020 році замовниками та користувачами наукової та науково-технічної
продукції Інституту є такі департаменти та управління виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):
– Департамент економіки та інвестицій;
– Департамент суспільних комунікацій;
– Департамент промисловості та розвитку підприємництва;
– Департамент фінансів;
– Департамент освіти і науки;
– Департамент культури;
– Департамент житлово-комунальної інфраструктури;
– Департамент комунальної власності м. Києва;
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– Департамент соціальної політики;
– Департамент (Центр) надання адміністративних послуг;
– Управління екології та природних ресурсів;
– а також Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 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 проєктів.
Чисельність працівників інституту станом на 01.01.2021 складає 80 особи, з
них 62 наукових працівника.
Тематика науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Інституту в
2020 році формувалася за такими напрямами:
– тенденції соціально-економічного розвитку міста Києва;
– інформаційно-технологічне
забезпечення
соціально-економічного
розвитку міста Києва;
– промисловість;
– інформаційно-технологічне забезпечення розвитку науково-технічного та
промислового потенціалу міста;
– ринок праці;
– житлово-комунальне господарство;
– адміністративні послуги;
– освіта;
– культура;
– підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади;
– моніторинг умов забезпечення розвитку міста на основі соціологічних
досліджень;
– інформаційно-технологічне забезпечення з підвищення ефективності та
прозорості роботи міських органів влади;
– охорона довкілля.
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У звіті представлені основні результати науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, виконаних у 2020 р.
У додатках до звіту надані:
– тематичний перелік науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, що виконуються КНДУ «НДІРоМ» за рахунок коштів бюджету міста Києва на
2020 р.;
– інформаційно-комп’ютерні розробки КНДУ «НДІРоМ»;
– виконання позапланових робіт та окремих доручень;
– публікації співробітників інституту в 2020 р.;
– участь у науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих
столах тощо.
– науково-технічне співробітництво.
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1. ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА

У 2020 році виконувались науково-дослідні роботи:
Тема 1.1. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2020;
Тема 1.2. Розробка проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
Тема 1.3. Розробка проєкту Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2021-2023 роки з проведенням його стратегічної екологічної
оцінки;
Тема 1.4. Науково-аналітичне та організаційне супроводження розроблення
Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах смарт- спеціалізації;
Тема 1.5. Підготовка аналітичної записки щодо проблем та перспектив
взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації;
Тема 1.6. Створення системи моніторингу виконання показників,
передбачених Глобальними цілями сталого розвитку ООН до 2030 року, з метою
проведення порівняльного аналізу з іншими містами світу.

Тема 1.1. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2020
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- березень 2020 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:
– узгоджено перелік показників, термінів надання, договірних умов з
Головним управлінням статистики у м. Києві; проведено аналіз і обробку
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статистичних даних. Проведено вибірку громадських формувань із Реєстру
громадських об’єднань (веб-сайт Міністерства юстиції України) та і здійснено
вибірку банків, зареєстрованих у місті Києві (веб-сайт Національного банку
України).
– підготовлено Паспорт м. Києва станом на 01.01.2020 обсягом 216 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. Розробка проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- квітень 2020 р.

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: місто Київ, як цілісний соціально-економічний
комплекс.
Мета роботи: розробка Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі - План заходів на 2021-2023 роки),
який буде спрямований на реалізацію передбачених Стратегією завдань і
досягнення стратегічних та оперативних цілей, конкретизованих у технічних
завданнях на проекти розвитку, з визначенням орієнтовних обсягів та джерел
фінансування, відповідальних виконавців та строків виконання.
Короткий зміст НДР
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
– проведено збір проєктів розвитку від структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до проєкту
Плану заходів на 2021-2023 роки;
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– проведено аналіз та систематизацію проєктів розвитку за стратегічними і
оперативними цілями та складено орієнтовні фінансові плани;
– систематизовано каталог проєктів розвитку;
– підготовлено проєкт Плану заходів на 2021 -2023 роки;
– створено слайди до презентації «Регіональний план дій м. Києва» .

Тема 1.3. Розробка проєкту Програми економічного і соціального
розвитку міста Києва на 2021-2023 роки з проведенням його стратегічної
екологічної оцінки
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Співвиконавці:
– науково-дослідний відділ реформування та розвитку житловокомунального господарства м. Києва;
– науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської
влади;
– науково-методичний відділ впровадження інноваційних проєктів;
– науково-дослідний відділ стратегічного планування соціальноекономічного розвитку міста;
– науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
управління містом;
– науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- вересень 2020 р.

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: економічний та соціальний розвиток м. Києва.
Мета роботи: формування цілісної системи програмних документів
економічного і соціального розвитку м. Києва як основи діяльності Київської міської
влади на середньострокову перспективу та для складання бюджету міста Києва на
відповідний бюджетний період.
Короткий зміст НДР
Програма ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку міської економіки,
поточної економічної ситуації, актуальних викликів соціально-економічного
8
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розвитку, та визначає завдання і заходи економічної та соціальної політики міської
влади на 2021-2023 роки.
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
– досліджено стан та тенденцій соціально-економічного розвитку міста
Києва;
– опрацьовано матеріали до проєкту Програми, надані структурними
підрозділами Київської міської державної адміністрації, та інформацію органів
статистики;
– розроблено розділи проєкту Програми економічного і соціального
розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. Програма включає комплекс
взаємопов’язаних завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей та завдань
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
– проведено стратегічну екологічну оцінку відповідно до Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Методичних рекомендацій із
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування,
затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
10.08.2018 № 296 (зі змінами).

Тема 1.4. Науково-аналітичне
та
організаційне
супроводження
розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах смартспеціалізації
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Співвиконавці:
– науково-дослідний відділ реформування та розвитку житловокомунального господарства м. Києва;
– науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської
влади;
– науково-методичний відділ впровадження інноваційних проєктів;
– науково-дослідний відділ стратегічного планування соціальноекономічного розвитку міста;
– науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
управління містом;
– науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 р.
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Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: розвиток міста Києва до 2035 року на засадах смартспеціалізації.
Мета роботи: здійснення науково-аналітичного та організаційного
супроводу розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах
смарт- спеціалізації, з врахуванням дотриманням вимог нормативних документів
та методичних рекомендацій.
Короткий зміст НДР
В рамках виконання роботи забезпечено методичне та організаційне
супроводження розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року.
Здійснено науково-аналітичне забезпечення шляхом участі у засіданнях
експертних груп Робочої групи з розробки проекту Стратегії розвитку міста Києва
до 2035 року в частині:
– опису основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку
міста Києва, оцінки його природно-ресурсного, виробничого, людського і
трудового, наукового, фінансового та інноваційного потенціалів, визначених на
засадах смарт- спеціалізації, зовнішні тенденції інноваційного розвитку, що
впливатимуть на розвиток міста Києва;
– аналізу сильних і слабких сторін міста Києва, можливостей і загроз (SWOTаналіз) та характеристики порівняльних переваг, викликів і ризиків перспективного
розвитку м. Києва;
– визначення сценаріїв розвитку міста Києва;
– визначення стратегічних цілей розвитку міста Києва, зокрема тих, що
базуються на засадах смарт- спеціалізації відповідно до стратегічного бачення
розвитку міста Києва.

Тема 1.5. Підготовка аналітичної записки щодо проблем та перспектив
взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Співвиконавці:
– науково-дослідний відділ реформування та розвитку житловокомунального господарства м. Києва;
– науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської
влади;
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– науково-методичний відділ з питань взаємодії та комунікації;
– науково-методичний відділ впровадження інноваційних проєктів;
– науково-дослідний відділ стратегічного планування соціальноекономічного розвитку міста;
– науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
управління містом;
– науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 р.

Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
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
Підставою для виконання роботи є розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.06.2019 №
1009 «Про затвердження Плану з підготовки аналітичної записки щодо проблем та
перспектив взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації».
В рамках виконання роботи підготовлено аналітичні матеріали щодо
проблем та перспектив взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів
агломерації.

Тема 1.6. Створення системи моніторингу виконання показників,
передбачених Глобальними цілями сталого розвитку ООН до 2030 року, з метою
проведення порівняльного аналізу з іншими містами світу
Виконавець: науково-методичний відділ з питань взаємодії та комунікації.
Термін виконання: початок
- січень 2020 р.;
закінчення - грудень 2021 р.
Замовник / користувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
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Об’єкт дослідження: аналіз існуючої системи збору статистичної інформації
з метою створення системи моніторингу виконання показників передбачених
Глобальними цілями сталого розвитку ООН до 2030 року.
Мета роботи: удосконалення системи збору статистичної інформації для
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Короткий зміст НДР
Під час виконання науково-дослідної роботи враховано ключові положення
Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про цілі сталого
розвитку України на період до 2030 року», Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 (в
редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року №724/2886).
В процесі виконання науково-дослідної роботи:
– опрацьовано та проаналізовано щорічні звіти світового центру даних з
геоінформатики та сталого розвитку, звіту «Україна-2020: результати досягнення
цілей сталого розвитку (далі - ЦСР). Експертне опитування громадської організації
«Центр публічного врядування і права», за консультаційної підтримки регіональних
координаторів програми з досягнення Цілей сталого розвитку в регіонах ПРООН в
Україні», методичні рекомендації для врахування ЦСР, Добровільний
національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні, нормативно методичні
та методологічні засади організації моніторингу ЦСР;
– досліджено інформаційно-статистичне підґрунтя для моніторингу ЦСР та
поточну ситуацію щодо можливостей діючої системи збору, спостережень та
аналізу даних;
– визначено джерела та механізми отримання інформації для формування
системи моніторингу та відповідного рівня дезагрегації даних щодо наповнення її
як статистичною інформацією, так і адміністративними даними структурних
підрозділів Київської міської державної адміністрації, які відповідатимуть за збір
та розрахунок визначених та закріплених за ними показників;
– визначено періодичність збору інформації;
– здійснено збір даних та визначення потреб в інформації (цілі, завдання,
показники тощо);
– підготовлено аналітичний звіт.
Результат проведеної робот: підготовлено аналітичний звіт, сформовано
перелік завдань та індикаторів (перевірено на відповідність наведеним критеріям,
визначено ті, що найбільшою мірою задовольнятимуть потребі моніторингу).
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2. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА

У 2020 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 комплексобмін»);
Тема 2.2. Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу
програм розвитку міста Києва (ІС програм розвитку міста);

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:
науково-дослідний
забезпечення управління містом.
Термін виконання: початок
закінчення

відділ

інформаційно-аналітичного

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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 2020 рік та проекту Програми
капітальних видатків на 2021-2023 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
м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту на
середньостроковий і короткостроковий період.
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Короткий зміст ДКР
Створення актуального інформаційного середовища на основі сучасних
інформаційних технологій для забезпечення формування Програм економічного і
соціального розвитку м. Києва, в тому числі середньострокової на 2018-2020 роки,
та оперативного моніторингу освоєння капітальних вкладень, фактичного
фінансування об’єктів здійснюється на базі діючого програмного забезпечення ІКТ
«Будівельний комплекс», що функціонує у мережі Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), та програмного забезпечення ІКТ «Будівельний комплекс-обмін».
ІКТ «Будівельний комплекс» забезпечує формування інформації щодо
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва (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 і організацій міста.
ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс-обмін»
використовуються в роботі структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Протягом року виконувались такі роботи з розвитку програмних комплексів
ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс – обмін»:
– доповнення та модифікація функціональних можливостей програмних
комплексів відповідно до нормативно - правових актів Уряду і Київської міської
влади та запитів Департаменту економіки та інвестицій;
– підтримка, актуалізація та забезпечення доступності програмних
комплексів;
– інформаційне та системно-технологічне супроводження.
Нові версії модифікованого програмного модуля ІКТ «Будівельний
комплекс» встановлено на сервері баз даних gue-base локальної комп’ютерної
мережі Департаменту економіки та інвестицій та 16 робочих станціях користувачів
Управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури
Департаменту економіки та інвестицій.
Нові версії модифікованого програмного модуля ІКТ «Будівельний
комплекс-обмін» встановлено на сервері bud.guekmda.gov.ua комп’ютерної
мережі Департаменту економіки та інвестицій.
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Щоквартально розроблялися анотовані звіти про виконання ДКР для
передачі замовнику. До анотованих звітів додавалися:
– проектні рішення щодо модифікації, доповнення функціональних
можливостей інформаційно-комп’ютерної технології формування програм
економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та
капітального ремонту;
– протоколи контролю інформації по об’єктах бази даних ІКТ «Будівельний
комплекс».

Тема 2.2. Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу
програм розвитку міста Києва (ІС програм розвитку міста)
Виконавець:
науково-дослідний
забезпечення управління містом.
Термін виконання: початок
закінчення

відділ

інформаційно-аналітичного

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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.
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
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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.
Основні результати роботи:
1) модифікація програмного забезпечення в частині:
– модифікації режимів інформаційної системи з урахуванням прийнятих
нормативно-правових документів, зокрема, Порядку розроблення, затвердження
та виконання міських цільових програм в редакції рішення Київської міської ради
від 12.11.2019 № 65/7638;
– розробки програмного забезпечення формування проекту Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 рр.;
– розробки програмного забезпечення режиму «Проекти програм», а саме
розроблено підрежим «План заходів»;
2) удосконалення
інформаційної системи;

функцій

та

розвитку

інтерфейсу

користувача

3) забезпечення
інформаційного
та
системно-технологічного
супроводження Інформаційної системи програм розвитку міста, стабільного
функціонування та оперативного відновлення працездатності інформаційної
системи.
4) щоквартально розроблялися анотовані звіти про виконання ДКР для
передачі замовнику. У ІІ та ІІІ кварталах до анотованих звітів були додані:
– Проектні рішення в частині формування проекту Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 рр.;
– Інструкція користувача Інформаційної системи моніторингу програм
розвитку міста Києва, розділ: «Формування звіту про виконання проєкту Плану
заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2015 року».
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У ІV кварталі до анотованого звіту додані:
– Проектні рішення щодо модифікації програмного забезпечення
інформаційної системи моніторингу програм розвитку міста Києва в частині
розробки підрежиму «План заходів» режиму «Проекти програм»;
– Інформаційні довідки Перелік міських цільових програм із закінченими
термінами реалізації, які не переведені в архівний стан Аналіз подання звітів про
хід виконання Програми економічного і соціального розвитку у 2020 році
відповідальними виконавцями заходів програми (структурними підрозділами ВО
КМР (КМДА).
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3. ПРОМИСЛОВІСТЬ

У 2020 році виконувалась науково-дослідна робота:
Тема 3.1. Тенденції та перспективи розвитку промисловості міста Києва на
період до 2035 року
Виконавець: науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів
міської влади.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 р.

Замовник / користувач: Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: промисловий сектор економіки міста Києва.
Мета дослідження: визначення проблем та перешкод сталому розвитку
промисловості міста і шляхів їх подолання, шляхів та інструментів щодо
стимулювання розвитку інноваційно- та експорто- орієнтованих промислових
підприємств міста; визначення перспективних напрямів та галузей промислового
виробництва у контексті смарт- спеціалізації та входження у глобальний
економічний простір.
Короткий зміст НДР
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
– досліджено вплив нормативно-правових, організаційних, економічних,
фінансових інструментів державної промислової політики на розвиток
промисловості міста, у тому числі її перспективних сфер;
– визначено стимули та обмеження підвищення конкурентоспроможності
українського промислового сектору та міського промислового комплексу як його
складової;
– проведено аналіз сучасного стану розвитку промисловості м. Києва та
визначено проблеми та перешкоди, які стоять на заваді її сталому розвитку;
– на основі аналізу тенденцій та факторів розвитку промисловості міста
розроблено практичні пропозиції щодо шляхів та інструментів стимулювання
розвитку інноваційно- та експортоорієнтованих промислових підприємств міста
задля підвищення конкурентоспроможності київських підприємств на
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внутрішньому та зовнішньому ринках. Зокрема, розглянуто роль таких форм
організації інноваційної діяльності як індустріальні парки та кластери;
– визначено перспективні напрями міського промислового виробництва за
показниками інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності;
– запропоновано галузі промислового виробництва для формування смартспеціалізації Києва у Стратегії розвитку міста на період до 2035 року за критеріями
інноваційності та експортоорієнтованості.
Результатом проведеної роботи є звіт про виконання науково-дослідної
роботи, який містить вказані вище напрями досліджень та пропозиції щодо шляхів
та інструментів стимулювання розвитку інноваційно- та експортоорієнтованих
промислових підприємств міста і перспективних напрямів промислового
виробництва для формування смарт- спеціалізації у Стратегії розвитку міста на
період до 2035 року.
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4. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОТЕХНІЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

У 2020 році виконувалась дослідно-конструкторська робота:
Тема 4.1. Інформаційне, системно-технологічне супроводження та
розширення
функціональних
можливостей
інформаційної
системи
«Промисловість і наука міста Києва»
Виконавець:
науково-дослідний
забезпечення управління містом.
Термін виконання: початок
закінчення

відділ

інформаційно-аналітичного

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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 в мережі
Інтернет для аналізу стану і тенденцій розвитку науково-технічного та
промислового потенціалу міста, популяризації виробництва та науки столиці,
сприяння розвитку міського кооперування, налагодженню економічних та
виробничих взаємовідносин між промисловими підприємствами міста, насиченню
внутрішнього ринку продукцією київських виробників, розвитку експортного
потенціалу виробників Києва.
Короткий зміст ДКР
Інформаційна система «Промисловість і наука міста Києва» (ІС
«Промисловість і наука») розроблена Комунальною науково-дослідною установою
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«Науково-дослідний
інститут
соціально-економічного
розвитку
міста».
Інформаційна система забезпечує автоматизацію процесів збору, актуалізації та
обробки інформації щодо промислових підприємств та наукових організацій
м. Києва та здійснює інформаційний взаємозв’язок між підприємствами міста та
органами влади столиці.
В межах дослідно-конструкторської роботи проводились дослідження та
виконувались роботи за наступними напрямками:
1) інформаційне супроводження ІС «Промисловість і наука»:
– актуалізовано інформаційно-довідниковий та інформаційний фонди
системи, в тому числі оновлено переліки підприємств, організацій та установ.
Завантажено плани закупівель промислової продукції комунальних підприємств на
поточний рік;
– розміщено інформацію про проведені заходи (виставки, форуми,
конференції тощо), спільне засідання Президії Ради директорів підприємств,
установ та організацій міста та інші новини;
– надано консультативну допомогу користувачам системи;
2) модифікація та розширення функціональних можливостей системи:
– проведено проектні роботи щодо використання даних Офіційного порталу
оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro для моніторингу
закупівель промислової продукції за кошти бюджету міста Києва;
– виконано роботи з налаштування аналітичних інструментів системи
ProZorro та завантаження в текстову версію інформаційної системи «Промисловість
і наука міста Києва» даних порталу ProZorro щодо завершених у 2020 році
закупівель промислової продукції за кошти міського бюджету;
– завершено розробку модуля для програмного оновлення переліку
промислових підприємств та наукових організацій міста;
– оновлено версії програмного забезпечення ІС «Промисловість і наука
міста Києва» та сайту виставки-презентації промислової продукції київських
виробників «Зроблено в Києві» тощо;
3) системно-технологічне супроводження ІС «Промисловість і наука міста
Києва»:
– адміністрування бази даних;
– забезпечення стабільної роботи програмного комплексу;
– генерація персональних ключів для створення пароля доступу до ІС
«Промисловість і наука міста Києва».
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Протягом року щоквартально розроблялися анотовані звіти про виконання
ДКР для передачі замовнику за вказаними вище напрямами.
База даних інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»
містить інформацію щодо:
– 2116 підприємств м. Києва, які займаються промисловими видами
діяльності;
– 340 організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи;
– 19577 видів промислової продукції, яку у 2020 році планують придбати
структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті
Києві державні адміністрації, а також підпорядковані їм комунальні підприємства
та організації (всього від 273 підприємств, установ та організацій).
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5. РИНОК ПРАЦІ

У 2020 році виконувалась науково-дослідна робота:
Тема 5.1. Розробка та впровадження системи безперервного підвищення
кваліфікації, в тому числі дистанційно
Виконавець: науково-методичний відділ впровадження інноваційних
проєктів.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2019 р.;
- грудень 2020 р.

Замовник / користувач: Департамент соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: система безперервного підвищення кваліфікації, в тому
числі дистанційно, кадрів комунальних підприємств, установ та організацій міста
Києва.
Мета роботи: теоретичне обґрунтування та наукова розробка нових підходів
щодо створення міською владою умов для системного безперервного підвищення
кваліфікації, в тому числі дистанційно, кадрів комунальних підприємств, установ та
організацій міста Києва.
Короткий зміст НДР
Наукове дослідження за вказаною тематикою виконується в м. Києві
вперше. У попередньому році був проведений попередній аналіз сучасних підходів
до організації безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно.
Його необхідність обумовлена потребою у сприянні міської влади впровадженню
сучасної системи безперервного підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням
тенденцій та кращих європейських практик розвитку людських ресурсів, що
дозволить покращити професійний склад працівників комунальних підприємств,
установ та організацій, підвищити якість надання ними послуг населенню м. Києва.
У процесі проведення науково-дослідної роботи:
1. На основі проведеного аналізу сучасних підходів до організації
безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно, сформульовано
послідовності дій з їх впровадження відповідно до вимог чинного законодавства,
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стратегічних цілей розвитку міста та підприємства, потреб у підвищенні кваліфікації
працівників підприємства з урахуванням наявних у них компетенції та навичок;
2. Розроблено системні підходи, в тому числі:
– визначено основні принципи, засади і напрями сприяння впровадженню
безперервного підвищення кваліфікації та створено документ «Рекомендації щодо
сприяння міської влади впровадженню безперервного підвищення кваліфікації, в
тому числі дистанційно, кадрів комунальних підприємств, установ та організацій
міста Києва» як основу для формування нормативної бази міської влади щодо
створення умов для впровадження сучасних підходів у підготовці
висококваліфікованих кадрів комунальних підприємств;
– розроблено «Заходи з впровадження системи сприяння міської влади в
організації безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно,
кадрів комунальних підприємств, установ та організацій міста Києва» з
визначенням порядку дій з їх виконання та відповідальних виконавців;
3. Розроблено науково-методичний інструментарій, зокрема:
– «Алгоритм послідовності дій роботодавця стосовно організації системи
безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно, працівників
комунальних підприємств, установ та організацій міста Києва (з врахуванням
європейського та вітчизняного досвіду із зазначеного питання)» з рекомендаціями
щодо основних етапів та шляхів впровадження системи безперервного підвищення
кваліфікації кадрів;
– «Система моніторингу та оцінки ефективності організації безперервного
підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно, кадрів комунальних
підприємств, установ та організацій міста Києва» з визначенням підходів до
проведення моніторингу та оцінки ефективності організації безперервного
підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно, та практичних рекомендацій
щодо організації та проведення роботи з моніторингу та оцінки ефективності
впровадження системи підвищення кваліфікації кадрів;
– «Глосарій ключових понять в системі безперервного підвищення
кваліфікації, в тому числі дистанційно» на основі підбору та аналізу тематичних
матеріалів для формування довідкового інструментарію;
– теми окремих цільових спеціалізованих курсів, які доцільно
організовувати для усіх (або більшості) комунальних підприємств, установ та
організацій столиці, розроблені на основі аналізу відповідей в анкетах
комунальних підприємств, установ та організацій міста Києва щодо потреб у
підвищенні кваліфікації.
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4. Узагальнено приклади успішних практик організації та проведення
безперервного підвищення кваліфікації працівників у країнах-членах
Європейського Союзу та в Україні;
5. Сформульовано пропозиції до органів міської влади щодо подальшого
розвитку кадрового потенціалу комунальних підприємств, установ та організацій
столиці.
6. Сформульовано висновки науково-дослідної роботи.
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6. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2020 році виконувалась науково-дослідна робота:
Тема 6.1. Розробка Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва на 2021-2025 роки
Виконавець: науково-дослідний відділ реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Києва.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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: розробка Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2021-2025 роки (далі - Програма).
Короткий зміст НДР
Підставою для розробці Програми є Стратегія розвитку міста Києва до 2025
року в редакції рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886, Порядок
розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві в
редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 863/863 та Комплексна
цільова програми підвищення енергоефективності та розвитку житловокомунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, що затверджена
рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232.
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
– визначено та узгоджено з Департаментом житлово-комунальної
інфраструктури структуру Програми;
– опрацьовано матеріали та пропозиції до проекту Програми, отримані від
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та комунальних підприємств галузі;
– поетапно, у взаємодії з Департаментом житлово-комунальної
інфраструктури, проведені роботи з підготовки проекту Програми.
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Результатом проведено роботи є проект Комплексної цільової програми
підвищення
енергоефективності
та
розвитку
житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки обсягом 62 арк.;
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7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

У 2020 році виконувались науково-дослідні роботи:
Тема 7.1. Методологічне
супроводження
впровадження
системи
оцінювання діяльності Управлінь (Центрів) надання адміністративних послуг
районних в місті Києві державних адміністрацій, розробка пропозицій щодо
підвищення якості надання послуг;
Тема 7.2. Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання
адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямків
покращення роботи методом соціології.

Тема 7.1. Методологічне супроводження впровадження системи
оцінювання діяльності Управлінь (Центрів) надання адміністративних послуг
районних в місті Києві державних адміністрацій, розробка пропозицій щодо
підвищення якості надання послуг
Виконавець: науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів
міської влади.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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 постійного розвитку Управлінь (Центрів)
надання адміністративних послуг та надання максимально якісного сервісу
громадянам шляхом оцінювання діяльності Управлінь (Центрів) надання
адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій.
Короткий зміст НДР
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
1) проаналізовано діяльність Управлінь (Центрів) надання адміністративних
послуг;
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2) проаналізовано підходи до оцінювання діяльності Центрів надання
адміністративних послуг як інструменту підвищення якості надання
адміністративних послуг, зокрема:
– до вибору критеріїв на основі законодавчих, нормативно-правових актів,
матеріалів експертного середовища, методик та результатів опитувань;
– до вибору показників як міри забезпечення об’єктивності при проведенні
оцінювання за обраними критеріями щодо встановлення належного рівня
формалізації оцінювання та порівняння результатів;
3) здійснено аналіз наявних практик оцінювання діяльності управлінь
(Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних
адміністрацій, у результаті якого:
– визначено, що соціологічні дослідження, проведені у 2019 році,
спрямовані на з’ясування питань щодо рівня задоволеності споживачів якістю
надаваних послуг за всіма складовими їх надання, чинників впливу на нього,
напрямів з подолання виявлених проблем та покращення роботи районних ЦНАП
з підвищення якості надання адміністративних послуг;
– розроблено пропозиції щодо уніфікації індивідуальних планів розвитку
районних ЦНАП щодо структури та змісту відповідно до пріоритетних напрямів
розвитку, конкретизації заходів для підвищення рівня об’єктивності та
обґрунтованості результатів у процесі подальшого оцінювання стану їх виконання
на основі звітів;
4) проведено оцінювання діяльності Управлінь (Центрів) надання
адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій за 2019
рік:
– експрес-оцінювання за групою з 14 показників відповідно до напрямів
діяльності ЦНАП та виконання заходів індивідуальних планів розвитку;
– оцінювання стану виконання індивідуальних планів розвитку за лютий грудень 2019 року за групою з 12 показників експертним шляхом на основі 110
щомісячних звітів з їх виконання;
– оцінювання за групою з 19 показників з різних складових надання
адміністративних послуг;
– комплексне оцінювання за множиною показників з потужністю 29, яка
включає показники з різних складових надання адміністративних послуг та з
виконання індивідуальних планів розвитку;
5) розроблено пропозиції щодо модифікації наявної щомісячної системи
оцінювання стану виконання індивідуальних планів розвитку для адаптації цього
показника до використання у щомісячному оцінюванні, переходу у розрахунках від
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адитивного механізму до врахування відносних відхилень значень показників
кожного ЦНАП від максимальних та мінімальних значень показників інших ЦНАП,
оптимізації потужності множини показників відповідно до цілей оцінювання,
методичні рекомендації щодо подальшого впровадження системи оцінювання
роботи районних ЦНАП.

Тема 7.2. Оцінка якості обслуговування відвідувачів районних центрів
надання адміністративних послуг та визначення пріоритетних напрямів
покращення їх роботи методом соціології
Виконавець: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку
міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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 Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАПів), з урахуванням роботи в умовах обмеженого
карантину у зв’язку з епідемією COVID-19, та проведення порівняльного аналізу
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;
– до критеріїв опитування 2020 року було додано запитання щодо оцінки
користувачами ЦНАПів надання адміністративних послуг в умовах обмеженого
карантину у зв’язку з епідемією COVID-19 та вивчено досвід респондентів
використання суміжних онлайн-сервісів при отриманні адміністративних послуг;
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– проведено збір первинної соціологічної інформації та математичну
обробку масивів даних 15-ти ЦНАПів для аналізу якості надання адміністративних
послуг мешканцям столиці відповідно до методики;
– здійснено узагальнення результатів дослідження якості надання клієнтам
у кожному з 15-ти ЦНАПів міста та порівняльний аналіз якості надання
адміністративних послуг.
Результатом проведено 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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8. ОСВІТА

У 2020 році виконувались науково-дослідні роботи:
Тема 8.1. Удосконалення методологічних підходів та методичного
забезпечення визначення вартості та оплати комунальним закладам професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти послуг з підготовки фахівців, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів за кошти бюджету міста Києва;
Тема 8.2. Методика розподілу бюджетних видатків на організацію
навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

Тема 8.1. Удосконалення методологічних підходів та методичного
забезпечення визначення вартості та оплати комунальним закладам професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти послуг з підготовки фахівців, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів за кошти бюджету міста Києва
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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: удосконалення методологічних підходів щодо визначення
вартості та оплати комунальним закладам професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста
Києва.
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Короткий зміст НДР
В рамках дослідження:
– проведено аналіз шляхів удосконалення методологічних підходів
визначення вартості та оплати комунальним закладам професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти послуг з підготовки кадрів за кошти
бюджету міста Києва;
– проведено роботу з актуалізації нормативно-правової бази у сфері
формування державного (регіонального) замовлення на підготовку кадрів
закладам 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;
– підготовлено проект Порядку 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 Порядку на базі даних 2019/2020 н.р., визначено
орієнтовну середню вартість підготовки одного фахівця, наукового, науковопедагогічного та робітничого кадра, підвищення кваліфікації за кошти бюджету
міста Києва.

Тема 8.2. Методика розподілу бюджетних видатків на організацію
навчального процесу в закладах загальної середньої освіти
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 р.

Замовник / користувач: Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: методи обрахунку обсягів видатків місцевих бюджетів
на загальну середню освіту з урахуванням особливостей формування витрат по
створенню і підтримці умов успішної реалізації освітнього процесу; особливості
формування системи результативних показників виконання бюджетних програм в
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частині утримання закладів загальної середньої освіти та забезпечення ними
учбового процесу.
Мета роботи: формування методики розподілу видатків з врахуванням
критеріїв, які впливають на утримання закладу загальної середньої освіти та
забезпечення ним учбового процесу. Проведення інвентаризації системи
результативних показників на базі паспортів окремих бюджетних програм у сфері
загальної середньої освіти, внесення пропозицій щодо вдосконалення їх переліку.
Короткий зміст НДР
В рамках дослідження:
– проведено роботу щодо актуалізації нормативно-правової бази у сфері
забезпечення реалізації навчального процесу в закладах загальної середньої
освіти;
– проведено порівняльний аналіз основних статистичних та фінансових
показників діяльності закладів загальної середньої освіти по районах м. Києва;
– підготовлено проект Методики розподілу бюджетних видатків на
організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти;
– здійснено апробацію Методики на базі даних 2019/2020 н.р.;
– проаналізовано паспорти бюджетних програм в частині адміністрування
даних, які характеризують матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО, внесені
пропозиції щодо вдосконалення системи результативних показників для окремих
напрямів бюджетних програм, призначених для контролю та моніторингу процесів
надання повної загальної середньої освіти.
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9. КУЛЬТУРА

У 2020 році виконувалась науково-дослідна робота:
Тема 9.1. Внесення змін до Комплексної міської цільової програми
«Столична культура: 2019-2021 роки»
Виконавець: науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального
управління.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- квітень 2020 р.

Замовник / користувач: Департамент культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: сфера культури і мистецтв міста Києва.
Мета роботи: аналіз стану закладів культури, ситуації у галузі «культура» в
цілому, інституціональних трансформацій, та внесення змін до Комплексної міської
цільової програми «Столична культура: 2019 - 2021 роки».
Короткий зміст НДР
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
– внесено зміни та проведено коригування Комплексної міської цільової
програми «Столична культура: 2019-2021 роки»;
– підготовлено порівняльну таблицю чинної та нової редакції Комплексної
міської цільової програми «Столична культура: 2019 - 2021 роки», затвердженої
рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6508;
Результатом проведеної роботи є нова редакція Комплексної міської
цільової програми «Столична культура: 2019 - 2021 роки» відповідно до Рішення
Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638 «Про внесення змін до Порядку
розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві»,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року №
520/2589, яка включає комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів на 2020 2021 роки, спрямованих на досягнення цілей та завдань Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року (в новій редакції), за результатами поточного стану та
перспективного розвитку галузі «культура» міста Києва.
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10. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ РОБОТИ
МІСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

У 2020 році виконувалась науково-дослідна робота:
Тема 10.1. Підготовка річного звіту міста Києва за 2019 рік
Виконавець: науково-дослідний відділ реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Києва.
Співвиконавці:
– науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального управління;
– науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської
влади;
– науково-методичний відділ з питань взаємодії та комунікації;
– науково-методичний відділ впровадження інноваційних проєктів;
– науково-дослідний відділ стратегічного планування соціальноекономічного розвитку міста;
– науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста;
– науково-аналітичний відділ;
– науково-дослідний відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
управління містом.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- 1 травня 2020 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: надання об'єктивної інформації всім зацікавленим сторонам
про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), висвітлення соціально-економічних результатів
діяльності комунальних підприємств і бюджетних установ міста Києва відповідно
до вимог Міжнародних Стандартів Бухгалтерського обліку для Державного
Сектору.
Короткий зміст НДР
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Під час підготовки Річного звіту міста Києва за 2019 рік проведені наступні
роботи:
– надіслано запити на отримання інформації від структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підприємств, установ і організацій комунальної власності
територіальної громади міста Києва;
– опрацьовано отримані матеріали, розроблено структуру Річного звіту
міста Києва за 2019 рік;
– проводились консультації з представниками ТОВ «ЕИЧ ЕЛ БІ ЮКРЕИН» виконавцями розділу «Консолідована фінансова інформація про групу
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади
міста Києва»;
– підготовлені розділи звіту узгоджено зі структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Річний звіт міста Києва за 2019 рік (том 1) 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;
– Адміністративні послуги;
– Освітній простір столиці;
– Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя;
– Соціальний захист;
– Місто, де все починається;
– Місто, в яке хочеться повернутися;
– Місто, комфортне для життя;
– Київ – безпечно місто;
– Відкриті для бізнесу та інвестицій.
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11. МОНІТОРИНГ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА НА ОСНОВІ
СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У 2020 році виконувались науково-дослідні роботи:
Тема 11.1. Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва
до 2015 року за соціологічними показниками;
Тема 11.2. Моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики
у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань;
Тема 11.3. Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи
щодо європейської / євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці;

Тема 11.1. Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року за соціологічними показниками
Виконавець: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку
міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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
ефективності діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської ради
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(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 2020 році за результатами
дослідження громадської думки;
– здійснено порівняльний аналіз динаміки посекторальних та
узагальнюючих показників та індикаторів порівняно з 2019 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 2020
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 11.2. Моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної
політики у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних
опитувань
Виконавець: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку
міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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: дослідити моніторингові оцінки змін уявлень киян про засади
та принципи діяльності Євроатлантичного Альянсу, уявлень перспективи участі
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України в НАТО за сучасних геополітичних умов, тенденцій змін чинників, що
визначають сприйняття державної політики щодо євроатлантичної інтеграції
країни, зважаючи на нові внутрішні та зовнішні виклики.
Короткий зміст НДР
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
– здійснено інформаційний аналіз з метою уточнення 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;
– підготовлено презентацію щодо динаміки соціологічних показників
ставлення киян до євроатлантичної перспективи України.
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 11.3. Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи
щодо європейської та євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці
Виконавець: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку
міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 р.
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Замовник / користувач: Департамент суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Об’єкт дослідження: громадська думка киян щодо ефективності, якості та
змістовності інформаційної кампанії в контексті європейської та євроатлантичної
інтеграції.
Мета роботи: здійснити моніторинг ефективності інформаційної кампанії
щодо процесів євроатлантичної та європейської інтеграції України в контексті
впливу на зміни уявлень, ставлення та сприйняття киянами НАТО та ЄС.
Короткий зміст НДР
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
1) проведено моніторинг вторинної інформації, спрямований на
опрацювання масиву наукової літератури та результатів соціологічних досліджень
дотичних до оцінки ефективності здійснення комунікаційної роботи щодо
європейської та євроатлантичної інтеграції населення;
2) розроблено інструментарій для реалізації польового етапу дослідження
громадської думки киян;
3) проаналізовано таблиці одномірних та двомірних розподілів за
результатами опитування.
4) підготовлено аналітичні матеріали за результатами соціологічного
дослідження:
– визначено зміни у рівні поінформованості киян щодо ЄС та НАТО;
– проаналізовано динаміку ставлення киян до НАТО, ЄС та прогнозні оцінки
щодо вступу України до означених організацій;
– визначено рівень та критерії довіри киян до інформації щодо ЄС та НАТО в
засобах масової інформації;
– оцінено рівень задоволеності киянами інформацією, пов’язаною з
процесами євроатлантичної та європейської інтеграції, що подається ЗМІ, з позицій
її якості та змістовності.
Результатом проведено роботи є аналітичний звіт, що включає результати
опитування столичних мешканців у 2020 році, в якому акцент зроблено в бік
вивчення оцінок киянами ефективності, якості та змістовності інформаційної
кампанії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, рівня їх довіри
до різних джерел інформації. Наведені соціально-демографічні характеристики
різних груп киян згідно з самооцінкою рівня знань щодо діяльності та структури ЄС
та НАТО. Охарактеризовано динаміку ставлення мешканців столиці до ЄС та НАТО
протягом останніх років та прогнозні оцінки щодо вступу України до означених
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організацій; визначено найсуттєвіші важелі формування у киян уявлень про ці
міжнародні організації та рівень довіри киян різним інформаційним джерелам;
виокремлено критерії рівня довіри до інформації в ЗМІ; проаналізовано динаміку
ставлення киян до зовнішньополітичного європейського курсу України — руху до
ЄС та до НАТО протягом 2006- 2020 рр.

Тема 11.4. Детермінанти суспільних переваг київської територіальної
громади та ситуативний аналіз чинників негативного впливу на соціальний
клімат у м. Києві
Виконавець роботи: науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу
розвитку міста.
Термін виконання роботи: початок
закінчення

- лютий 2020 р.;
- січень 2021 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 і старше.
Мета роботи: здійснити комплексну оцінку соціально-економічних переваг,
якості умов життєдіяльності, інфраструктури та систем життєзабезпечення
територіальної громади столиці на тлі суспільно-політичних та економічних
процесів реформування українського суспільства в умовах пандемії COVID-19.
Короткий зміст НДР
У процесі виконання науково-дослідної роботи:
– проаналізовано соціально-економічні характеристики територіальної
громади столиці та чинники, які визначають їх особливості на рівні міста та країни;
– проведено оцінку представниками громади якості умов життєдіяльності,
інфраструктури та систем життєзабезпечення міста;
– визначено та здійснено аналіз позитивних та негативних фокусів
сприйняття представниками територіальної громади столиці тенденцій та процесів
розвитку міського простору й інфраструктури.
Результатом проведеної роботи є аналітичний звіт із описом та
обґрунтуванням соціально-економічних переваг, якості умов життєдіяльності,
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інфраструктури та систем життєзабезпечення територіальної громади столиці на тлі
суспільно-політичних та економічних процесів реформування українського
суспільства в умовах пандемії COVID-19.
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12. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ РОБОТИ МІСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

У 2020 році виконувались дослідно-конструкторські роботи:
Тема 12.1. Інформаційне, системно-технологічне супроводження та
модифікація (у разі необхідності) 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. 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 (у разі необхідності) інформаційно-комп’ютерної системи аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (ІКС
«Баланс»)
Виконавець:
науково-дослідний
забезпечення управління містом.
Термін виконання: початок
закінчення

відділ

інформаційно-аналітичного

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 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 системнотехнологічного 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).
Виконання робіт з інформаційного та системно-технологічного
супроводження ІКС «Баланс» обумовлено необхідністю підготовки програмного
забезпечення до збору та опрацювання інформації щодо показників фінансовогосподарської діяльності підприємств за звітні періоди 2020 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; проведення розрахунків щодо аналізу
фінансового стану підприємств, прогнозування фінансових результатів діяльності
підприємств комунальної власності територіальної громади м. Києва.
Основні результати роботи:
1) виконані
роботи
з
інформаційного,
системно-технологічного
супроводження та модифікації інформаційно-комп’ютерної системи аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, що
обумовлено необхідністю підготовки програмного забезпечення до збору та
опрацювання інформації щодо показників фінансово-господарської діяльності
підприємств;
2) на сервері ІКС «Баланс» та робочих станціях користувачів системи
встановлено модифіковане програмне забезпечення;
3) щоквартально розроблялися анотовані звіти про виконання ДКР для
передачі замовнику, до яких додавалися:
– зразки підготовлених структур форм річної фінансової звітності станом на
01.01.2020, 01.04.2020, 01.07.2020 та 01.10.2020;
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– зразки екранних вікон налаштованого режиму «Аналіз діяльності» для
проведення розрахунків щодо аналізу фінансового стану підприємств станом на
01.01.2020, 01.04.2020, 01.07.2020 та 01.10.2020;
– зразки екранних вікон налаштованого режиму «Універсальні звіти» для
проведення аналітичних розрахунків щодо показників фінансово-господарської
діяльності підприємств станом на 01.01.2020, 01.04.2020, 01.07.2020 та 01.10.2020
тощо.

Тема 12.2. Супроводження та формування інформаційного фонду
автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та
контролю за виконанням розпорядчих документів міської влади, ІДС
«Розпорядження»
Виконавець:
науково-дослідний
забезпечення управління містом.
Термін виконання: початок
закінчення

відділ

інформаційно-аналітичного

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 р.

Замовник / користувач: Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(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) 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
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(Київської міської державної адміністрації); розпоряджень Київського міського
голови; рішень Київської міської ради тощо.
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:
– створення нових карток документів, класифікація та введення їх до бази
даних;
– введення до бази даних ІДС «Розпорядження» електронних копій текстів
розпорядчих документів міської влади;
– внесення змін до раніше прийнятих документів.
Здійснення класифікації інформації з розпорядчих документів Київської
міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечує можливість пошуку інформації стосовно
наявних у базі даних документів та формування відповідних повідомлень.
В межах дослідно-конструкторської роботи по супроводженню та
формуванню ІДС «Розпорядження» виконані наступні роботи:
– сформовано реєстраційні картки розпорядчих документів міської влади за
такими показниками: вид документа; дата та номер видання; назва документа;
відмітка про зміни; відмітка про реєстрацію в управлінні юстиції; відмітка про
посилання у тексті на інші документи міської влади, що містяться у базі даних
системи тощо. Базу даних ІДС «Розпорядження» доповнено документами міської
влади;
– внесено зміни до раніше прийнятих документів. Встановлено зв’язки з
документами, на які є посилання (зміни до раніше прийнятих документів);
– здійснено вивірку та коригування інформаційного фонду бази даних ІДС
«Розпорядження» щодо повноти надходження документів за 2016-2020 рр.;
– здійснено технологічне супроводження ІДС «Розпорядження» для
забезпечення безперервної та ефективної роботи програмного комплексу по
реалізації основних технологічних режимів в апараті виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Роботи по формуванню та актуалізації інформаційного фонду ІДС
«Розпорядження» проводились систематично та безперервно, у режимі з
віддаленим доступом до віртуального серверу обчислювальної мережі
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Протягом року щоквартально розроблялися анотовані звіти про виконання
ДКР для передачі замовнику за вказаними вище напрямами.
Станом на кінець 2020 р. загальний обсяг електронних копій текстів
опрацьованих та сформованих розпорядчих документів міської влади в базі даних
ІДС «Розпорядження» від початку її функціонування складає майже 67 тис., з них
54% розпорядження КМДА, 12% розпорядження Київського міського голови, 31%
рішення Київської міської ради, інші – 3%.
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13. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

У 2020 році виконувалась науково-дослідна робота:
Тема 13.1. Розробка проєкту Міського плану дій з охорони довкілля до
2030 року
Виконавець: науково-дослідний стратегічного планування соціальноекономічного розвитку міста.
Термін виконання: початок
закінчення

- січень 2020 р.;
- грудень 2020 р.

Замовник / користувач: Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Об’єкт дослідження: стан екологічних проблем міста Києва.
Мета роботи: розробка пропозицій для проєкту Міського плану дій з
охорони довкілля до 2030 року.
Короткий зміст НДР
За підсумками науково-дослідної роботи підготовлено матеріали:
– зведений Перелік базових нормативно-правових актів у сфері державної
та міської екополітики;
– узагальнені екологічні показники соціально-економічного розвитку
міста Києва (станом на 01.01.2020);
– аналітична записка щодо стану екологічних проблем міста Києва;
– концептуально-методичні засади підготовки проєкту «Міський план дій
з охорони довкілля міста Києва до 2030 року»;
– пропозиції щодо структури Стратегії екополітики міста Києва до 2030
року (проєкт);
– функціональна структура та зміст проєкту «Міський план дій з охорони
довкілля міста Києва до 2030 року» (пропозиції для подальшого узгодження
конкретних секторальних програмних заходів, погодження в установленому
порядку).
- презентаційні матеріали за темою досліджень.

49

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста

Додаток 1
ТЕМАТИЧНИЙ ПЕРЕЛІК
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються
КНДУ «НДІРоМ» за рахунок коштів бюджету міста Києва на 2020 р.

1. Тенденції соціально-економічного розвитку міста Києва
Тема 1.1. Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2020;
Тема 1.2. Розробка проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
Тема 1.3. Розробка проекту Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2021-2023 роки з проведенням його стратегічної екологічної
оцінки;
Тема 1.4. Науково-аналітичне та організаційне супроводження розроблення
Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах смарт-спеціалізації;
Тема 1.5. Підготовка аналітичної записки щодо проблем та перспектив
взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації;
Тема 1.6. Створення системи моніторингу виконання показників,
передбачених Глобальними цілями сталого розвитку ООН до 2030 року, з метою
проведення порівняльного аналізу з іншими містами світу.
2. Інформаційно-технологічне
розвитку міста Києва

забезпечення

соціально-економічного

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 комплексобмін»);
Тема 2.2. Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу
програм розвитку міста Києва (ІС програм розвитку міста Києва).
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3. Промисловість
Тема 3.1. Тенденції та перспективи розвитку промисловості міста Києва на
період до 2035 року.
4. Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку науково-технічного
та промислового потенціалу міста
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. Розробка
Комплексної
цільової
програми
підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2021-2025 роки».
7. Адміністративні послуги
Тема 7.1. Методологічне
супроводження
впровадження
системи
оцінювання діяльності Управлінь (Центрів) надання адміністративних послуг
районних в місті Києві державних адміністрацій, розробка пропозицій щодо
підвищення якості надаваних послуг;
Тема 7.2. Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання
адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямків
покращення роботи методом соціології.
8. Освіта
Тема 8.1. Удосконалення методологічних підходів та методичного
забезпечення визначення вартості та оплати комунальним закладам професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти послуг з підготовки фахівців, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів за кошти бюджету міста Києва;
Тема 8.2. Методика розподілу бюджетних видатків
навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.
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9. Культура
Тема 9.1. Внесення змін до Комплексної міської цільової програми
«Столична культура: 2019-2021 роки».
10. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади
Тема 10.1. Підготовка Річного звіту міста Києва за 2019 рік.
11. Моніторинг умов забезпечення розвитку міста на основі соціологічних
досліджень
Тема 11.1. Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва
до 2015 року за соціологічними показниками;
Тема 11.2. Моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики
у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань;
Тема 11.3. Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи
щодо європейської / євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці;
Тема 11.4. Детермінанти суспільних переваг київської територіальної
громади та ситуативний аналіз чинників негативного впливу на соціальний клімат
у м. Києві.
12. Інформаційно-технологічне забезпечення з підвищення ефективності
та прозорості роботи міських органів влади
Тема 12.1. Інформаційне, системно-технологічне супроводження та
модифікація (у разі необхідності) 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. Супроводження та формування інформаційного фонду
автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та контролю
за виконанням розпорядчих документів міської влади (ІДС «Розпорядження»).
13. Охорона довкілля
Тема 13.1. Розробка проєкту Міського плану дій з охорони довкілля до 2030
року.
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Додаток 2
Інформаційно-комп’ютерні розробки КНДУ «НДІРоМ»

Діяльність Інституту у сфері інформатизації передбачає розробку та
модифікацію програмних продуктів та технічної документації до них для
автоматизації процесів управлінської діяльності керування містом.
Переважна більшість розроблених продуктів є унікальними, а саме:
Назва

Місце впровадження

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

Департамент економіки та
інвестицій

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

Департамент економіки та
інвестицій

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

Департамент економіки та
інвестицій

4. Програмне забезпечення інформаційнокомп’ютерної системи аналізу фінансовогосподарської 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 міста Києва»)

Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва

Вказані інформаційні продукти розроблені науково-дослідним відділом
інформаційно-аналітичного забезпечення управління містом. Основними
напрямами діяльності відділу є:
– дослідження, проектування, розробка та впровадження інформаційних
технологій, баз даних в структурних підрозділах Київської міської державної
адміністрації для забезпечення ефективного управління містом;
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– створення прикладного програмного забезпечення;
– збір, аналітична обробка та збереження інформації;
– створення
обслуговування;

інформаційних

ресурсів,

їх

технологічне

та

системне

– наукове обґрунтування необхідності розробки сучасних інформаційних
технологій для регіонального управління.

54

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста

Додаток 3
Виконання позапланових робіт та окремих доручень
Позапланові роботи науково-дослідного відділу методів та механізмів
регіонального управління
14.05.2020 співробітниками відділу методів та механізмів регіонального
управління підготовлено пропозиції щодо пріоритетів та ключових індикаторів розвитку до
проєкту презентації «Регіональний план дій м. Києва на 2020 рік» з урахуванням положень
Стратегій розвитку м. Києва до 2025 року.
09.06.2020 головним науковим співробітником відділу методів та механізмів
регіонального управління Гринчук Н.М. надано відповіді на запитання щодо експертного
бачення розвитку сфери «Культура. Історико-культурна спадщина. Туризм» в рамках
проведеня стратегічного економічного аналізу розробки проекту Стратегії розвитку міста
Києва до 2035 року.
12.06.2020 та 10.07.2020 головний науковий співробітник відділу методів та
механізмів регіонального управління Гринчук Н.М. взяла участь у засіданні представників
експертних груп Робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035
року з обговорення визначених основних напрямів смарт-спеціалізації м. Києва у форматі
відео-конференції.
15.07.2020 опрацьовано проєкт стратегічного аналізу розвитку міста Києва в рамках
розроблення проєкту Стратегії–2035 на засадах смарт-спеціалізації, та підготовлено
зауваження та пропозиції, які були надіслані до Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
10.09.2020 Відповідно до доручення Директора департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) співробітниками відділу методів та механізмів регіонального управління
підготовлено презентацію «Регіональний план дій м. Києва на 2020 рік» з урахуванням
положень Стратегій розвитку м. Києва до 2025 року.
01.10.2020 на усне доручення Департаменту економіки та інвестицій
співробітниками відділу методів та механізмів регіонального управління підготовлено ідеї
та пропозиції щодо бачення розвитку міста, і удосконалення управління містом.
17.11.2020 Відповідно до доручення Директора департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) співробітниками відділу методів та механізмів регіонального управління
підготовлено відповідь на Aнкету для участі в конкурсному відборі міст-учасників
«Програми покращення Індексу конкурентоспроможності міст», яка здійснюється в рамках
Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України»
04.12.2020 на усне доручення Департаменту економіки та інвестицій
співробітниками відділу методів та механізмів регіонального управління підготовлено
пропозиції щодо структури та інформаційного наповнення сайту Центр розвитку економіки
та підтримки бізнесу
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Позапланові роботи науково-дослідного відділу сервісної діяльності органів
міської влади
Підготовлено слайди «Промисловість та розвиток підприємництва» та «Надання
адміністративних послуг» по результатах роботи у 2019 році.
Підготовлено та надано проєкти, пропозиції та їх обґрунтування щодо розвитку
промисловості та підприємництва, економічного прогнозування, підвищення
інвестиційного потенціалу міста.
Підготовлено інформацію щодо:
– переліку програм/заходів з підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, які
реалізуються в м. Києві, зокрема, пов’язаних з подоланням наслідків коронокризи;
– переліку рішень Київської міської ради щодо підтримки малого та середнього
підприємництва;
– переліку публічних/адміністративних послуг або послуг з видачі дозвільної
документації, які надаються суб’єктам підприємницької діяльності м. Києва структурними
підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та комунальними підприємствами, установами та організаціями; на основі
інформації, що надійшла від 32 структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій та підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ та організацій
уточнено назви послуг, перелік доповнено 13 новими послугами та доповнено інформацію
щодо нормативно-правових підстав для надання 21 послуги.
Підготовлено матеріали (лист та анкета) для участі м. Києва в конкурсному відборі
міст-учасників «Програми покращення Індексу конкурентоспроможності міст», яка
здійснюється в рамках Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України».
Підготовлено матеріали для наповнення розділу з підтримки бізнесу для інтернетплатформи з підтримки бізнесу/розвитку економіки у місті Києві.

Позапланові роботи науково-методичного відділу впровадження інноваційних
проектів
Підготовлено пропозиції щодо структури та наповнення сайту Центру розвитку
економіки та підтримки бізнесу Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Участь у консультаціях щодо створення у 2021 році моделі системи підвищення
професійної компетенції працівників соціальної сфери на базі Київського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Позапланові роботи науково-дослідного відділу стратегічного планування
соціально-економічного розвитку міста
У 2020 році надавалися необхідні інформаційно-аналітичні та експертно-дорадчі
послуги за поточними запитами Управління екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
Взято участь у засіданні членів Науково-технічної ради Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо

56

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста

«Обрання технології та вироблення концепції переробки (утилізації) концентрату на
полігоні твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці Обухівського району Київської
області» (27.02.2020 пров. наук. співробітник відділу Редькіна Н.О.).
Взято участь у нараді Управління екології та природних ресурсів під головуванням
в.о. Начальника Савченко О.О. щодо підготовки проєкту Екологічної стратегії міста Києва
до 2030 року, здійснено підготовку та презентацію підготовлених матеріалів (20.07.2020
пров. наук. співробітник Редькіна Н.О., ст. наук. співробітник Ткаченко О.О.)
Підготовлено робочі презентаційні матеріали для Департаменту економіки та
інвестицій - «Пропозиції щодо можливості та формату створення веб - порталу розвитку
економіки та підтримки бізнесу» (відп. виконавець зав. відділу Третьякова А.І).
Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо екологічних аспектів
розвитку міста Києва у публічному форматі для фахового обговорення, узгодження,
розповсюдження.

57

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста

Додаток 4
Публікації співробітників інституту в 2020 р.
Науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської влади
Мех О.А., Бублик С.Г., Булкін І.О. Наукометричне оцінювання наукової
спрямованості вітчизняного законодавства. Наука та інновації, №16(1), 2020, - С. 33-47;
Мех О.А. Інтеграційні процеси між академічним та освітянським секторами науки
в Україні: передумови, фактори, перспективи. Наука та наукознавство, №1(107), 2020. – С.
66-83;
Мех О.А., Мех Н.О. Осмислення впливу інформаційно-техногенного фактора на
соціокультурну сферу. Наука та наукознавство, №3(109), 2020. – С. 78-92
Lelechenko A., Diegtiar O., Lebedinska O., Derun T., Berdanova O. Mechanisms of interstate communications for solving sustainable development problems. Asia Life Science.
Supplement 22(2) : 1-9, 2020. The Asian International Journal of Life Sciences. P. 1-14
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218608618;
Берданова О.В. Формування аналітичної платформи міських стратегій. Україна
2030: публічне управління для сталого розвитку: матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ.
конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, О.М. Петроє. – Київ
: НАДУ, 2020. Т. 3. С. 9-11.

Науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального управління
Гринчук Н. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти
фінансування : Практичний посібник / Балдич Н., Гринчук Н., Ходько Н. , Чорній Л.,
Глібіщук Я. /Центр громадської експертизи на замовлення проєкту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС). Частина І. МЕР: сучасні
концепції, моделі та ресурси. – К. : 2020. – 104 с. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/601/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_1.
pdf
Гринчук Н. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти
фінансування : Практичний посібник / Балдич Н., Гринчук Н., Ходько Н. , Чорній Л.,
Глібіщук Я. /Центр громадської експертизи на замовлення проєкту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС). Частина 2. Бюджетні
інструменти фінансування МЕР – К. : 2020. – 100 с. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/602/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_2.
pdf
Гринчук Н. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти
фінансування : Практичний посібник / Балдич Н., Гринчук Н., Ходько Н. , Чорній Л.,
Глібіщук Я. /Центр громадської експертизи на замовлення проєкту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС). Частина 3. Інвестиційні
інструменти фінансування МЕР – К. : 2020. – 72 с. –
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/603/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_3.
pdf
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Гринчук Н. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти
фінансування : Практичний посібник / Балдич Н., Гринчук Н., Ходько Н. , Чорній Л.,
Глібіщук Я. /Центр громадської експертизи на замовлення проєкту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС). Частина 4. Фінансовокредитні інструменти фінансування МЕР – К. : 2020. – 96 с. –
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/604/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_4.
pdf
Гринчук Н. Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти
фінансування : Практичний посібник / Балдич Н., Гринчук Н., Ходько Н. , Чорній Л.,
Глібіщук Я. /Центр громадської експертизи на замовлення проєкту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС). Частина 5. Грантові
інструменти фінансування МЕР – К. : 2020. – 64 с. –
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/605/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_5.
pdf

Науково-методичний відділ впровадження інноваційних проектів
Управління містом: підручник / кол. авт., за ред. Ю.Ф. Дехтяренка, В.М. Вакуленка.
– К.: НАДУ, 2020. – 680 с. (Сич Н.А. Розділ «Міська інфраструктура»). – (у друці).
Сич Н.А. Антикризові технології та проектування в регіональному управлінні:
електронний посібник / Н.А. Сич, О.С. Ігнатенко. – К.: НАДУ, 2020. – 67 с. [Електронне
видання].
Сич Н.А. Антикризові технології та проектування в регіональному управлінні:
методичні рекомендації для дистанційного курсу / Н.А. Сич, О.С. Ігнатенко. – К.: НАДУ,
2020. – 67 с. [Електронне видання].
Сич Н.А. Антикризові технології та проектування в регіональному управлінні:
глосарій для дистанційного курсу / Н.А. Сич, О.С. Ігнатенко. – К.: НАДУ, 2020. – 67 с.
[Електронне видання].

Науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста
Дмитрук Н., Романюк О. та ін. Оперативна гендерна оцінка становища та потреб
жінок в контексті ситуації COVID-19 в Україні. ООН Жінки. – 2020. – 110 с. [Електронний
ресурс] Режим доступу:
http://nvp.loga.gov.ua/sites/default/files/collections/operativna_genderna_ocinka_2020.pdf
Дмитрук Н., Свідерська Н. Потенціал гендерно чутливих бюджетних запитів та
бюджетних програм. Казна України. - №8 (81) 2020. – С. 34 – 37;
Дмитрук Н., Свідерська Н. Інтеграція гендерного підходу в бюджетну політику.
Казна України. - №7 (80) 2020. – С. 9 – 13;
Дмитрук Н., Васильева Н. та ін. Модель впровадження ґендерно орієнтованого
підходу в бюджетному процесі на місцевому рівні. Практичний посібник. Програми ООН
із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. – 2020.
– 76 с. [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/570/6.pdf
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Пивоварова Н., Артюх О. Зміна правового статусу секс-роботи в Україні: думка
населення, думка секс-робітників (соціологічний ракурс). Український соціум.– 2020. - №
3(74). – С.124-141. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ukrsocium.org.ua/uk/archive/3-74-2020/zmina-pravovoho-statusu-seks-roboty-v-ukraini-dumkanaselennia-dumka-seks-robitnykiv-sotsiolohichnyj-rakurs/
Залізняк Г. Державна мовна політика в соціологічному вимірі. Збірник наукових
праць, «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ» Національна
академія наук України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Українське бюро
лінгвістичних експертиз НАН України, м. Київ, 2019. - С. 265-275. [Електронний ресурс]
Режим доступу:
http://www.inmo.org.ua/assets/files/2020/Movne%20zakonodavstvo%20i%20movna%20polit
yka.pdf
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Додаток 5
Участь у науково-практичних конференціях,
семінарах, форумах, круглих столах тощо
Науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального управління
V Міжнародний Форум практиків партисипації 11-13 листопада 2020 року, online
(Гринчук Н.М.);
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю
здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та
адміністрування у ХХІ сторіччі» 25 листопада 2020 року, online (Гринчук Н.М.);
Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Україна
2030: публічне управління для сталого розвитку» 26-30 жовтня 2020 року, online
(Гринчук Н.М.).
Науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської влади
Міжнародна наукова скайп-конференція «Проблеми та перспективи забезпечення
стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти» (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України», 12.05.2020);
Всеукраїнська веб-конференція «Як діяти далі: державним службовцям про сталий
розвиток» (Київ, ПРООН, 15.05.2020);
Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Україна 2030: публічне
управління для сталого розвитку» (Київ, НАДУ, 28.05.2020);
ХXV Всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти
«Суспільне значення інтелектуальної діяльності», ДУ «Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (ДУ ІДНТПІН ім. Г.М.
Доброва НАН України, 19.06.2020);
Щорічний Всеукраїнський «Рішельє-Форум: державна служба для нової ери» (Київ,
НАДУ, 25.09.2020);
Круглий стіл «Україна-2021: виклики та загрози» (Київ, «Укрінформ», 15.12.2020).
Науково-дослідний відділ соціологічного моніторингу розвитку міста
Круглий стіл з узгодження методології збору даних на місцевому рівні в межах
проекту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей
жінок в рамках реформи децентралізації в Україні», Київ, 21 грудня 2020 р. (Дмитрук Н.
Презентація підходу збору та аналізу гендерних даних на місцевому рівні при виробленні
гендерно чутливого паспорту громади та гендерного профілю громади);
Круглий стіл «Гендерні аналізи наслідків COVID-19 в Україні і застосування
підходу, заснованого на гендерній рівності та правах людини, до заходів з протидії
пандемії та подолання соціально-економічних викликів для найбільш вразливих груп
населення», Київ, 15 грудня 2020 року (Дмитрук Н. Презентація гендерних розривів в
оцінці соціально-економічного впливу COVID-19 (за результатами досліджень ПРООН,
ООН Жінки і ФАО та Оцінки Групи агенції ООН соціально-економічного впливу COVID-19 в
Україні);
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Національний «круглий стіл» з обговорення проекту їх періодичної доповіді
неурядових організацій за CEDAW, Київ, 3 листопада 2020 року (Дмитрук Н. Гендерно
орієнтоване бюджетування і гендерна статистика);
Прес-конференція на тему «Україна-НАТО. Підсумки року: перспективи та
очікування», інформаційне агентство «Укрінформ», Київ, 11 грудня 2020 року
(Залізняк Г.М.).
Науково-методичний відділ впровадження інноваційних проектів
Дводенний міжнародний форум «Людський капітал. Новий порядок денний»,
online (Блінда Л.В., Алфьорова О.Ю., Король А.О., Сич Н.А.,. Черкашина Л.Б.);
ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю
здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та
адміністрування у XXI сторіччі», online (Сич Н.А.);
Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Україна 2030: публічне
управління для сталого розвитку», online (Сич Н.А.);
Щорічний Всеукраїнський «Рішельє-Форум: державна служба для нової ери»,
online (Сич Н.А.);
Вебінар «Про розвиток послуг для осіб з особливими потребами»
(Черкашина Л.Б.);
Міжнародне дослідження Deloitte 2020 Human Capital Trends («Глобальні
тенденції у сфері людського капіталу»), online (Черкашина Л.Б.);
Презентація дослідження Deloitte Global Millennial Survey 2020, online
(Черкашина Л.Б.);
Презентація дослідження Американської торговельної палати в Україні та
«Делойт» в Україні «Вплив СОVID-19 на бізнес в Україні», online (Черкашина Л.Б.);
Тренінг МБО «Посланець миру», online (Черкашина Л.Б.).
Науково-дослідний відділ стратегічного планування соціально-економічного
розвитку міста
Презентація Дорожньої карти кліматичних цілей для України до 2030 року. Захід –
презентація. Організатори: ГО «Екодія». У програмі заходу презентація цілей у секторах
енергетики, будівель та транспорту, у секторах відходів, сільського та лісового
господарств і землекористування, відповіді на запитання по цих секторах. 18.02.2020
(Ткаченко О.О., Редькіна Н.О.);
Онлайн-конференція Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»
«Європейський зелений курс: що це і як його застосувати на місцевому рівні?».
10.09.2020 (Редькіна Н.О.);
Форум цифрової трансформації регіонів Міністерства цифрової трансформації
15.09.2020, online (Редькіна Н.О.).
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Додаток 6
Науково-технічне співробітництво
Науково-дослідний відділ методів та механізмів регіонального управління
Гринчук Н.М. член експертної ради конкурсу «Кращі практики місцевого
самоврядування у 2020 році» при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України;
Гринчук Н.М. член Вченої ради Інституту публічного управління та адміністрування
Національної академії державного управління при Президентові України;
Гринчук Н.М. Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку
міст», тренер;
Гринчук Н.М. Проект «Програма ООН із відновлення та розбудови миру. Компонент
іі: Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади в Україні», тренер.

Науково-дослідний відділ розвитку сервісної діяльності органів міської влади
В процесі діяльності наукові співробітники відділу співпрацювали зі структурними
підрозділами Київської міської та районними державними адміністраціями, громадськими
об’єднаннями підприємців, Київською торгово-промисловою палатою, Радою директорів
промислових підприємств м. Києва.

Науково-методичний відділ впровадження інноваційних проектів
В процесі діяльності наукові співробітники відділу співпрацювали із:
Департаментом економіки та інвестицій;
Департаментом соціальної політики;
Департаментом освіти і науки;
Департаментом суспільних комунікацій;
КБУ «Контактний центр міста Києва 15-51».
Науково-дослідний відділ стратегічного планування соціально-економічного
розвитку міста
В процесі діяльності наукові співробітники відділу співпрацювали з фахівцями
Мінприроди (щодо змін нормативної бази у системі державної екополітики та
стратегічного екологічного планування), Департаментом економіки та інвестицій та
Управлінням туризму та промоцій, Департаментом транспортної інфраструктури,
Департаментом ЖКІ (у рамках роботи Науково-технічної ради), Управлінням екології та
природних ресурсів (КМДА), КП «Будинок природи», іншими структурними підрозділами
Київської міської державної адміністрації та громадськими екологічними організаціями.

63

