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Друзі!

Підбиваючи підсумки 2021 року, його можна назвати особливим для розвитку столиці. 

Цей рік позначився для Києва динамічним розвитком, економічним зростанням. Дохід бюджету столиці склав 65 млрд 
грн – це рекордний показник за останні роки. Попри значні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, в 
реальному секторі економіки відбувалося зростання експорту, обсягів капітальних та прямих іноземних інвестицій. 
Також продовжила зростати середньомісячна заробітна плата, яка на кінець року досягла рівня 20,6 тис грн, що в 
1,5 рази перевищує показник по Україні. В 2,3 раза порівняно з 2020 роком збільшилася кількість квадратних метрів 
прийнятого в експлуатацію житла та нежитлових будівель, покращилась динаміка надходжень єдиного податку від 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до бюджету міста.

Впродовж 2021 року київська міська влада продовжувала вирішувати нагальні питання для підвищення 
комфорту та безпеки містян. Зокрема, встановили цілодобовий контроль за якістю питної води, запро-
вадили сучасну систему моніторингу якості атмосферного повітря, удосконалили інфраструктуру бю-
ветного господарства, впровадили сучасну енергозберігаючу систему освітлення 
вулиць міста, оновили 70 км тепломереж.

На столичних маршрутах комунального громадського транспорту з’явилось 
ще більше нових автобусів, трамваїв та тролейбусів. І протя-
гом наступних років, завдяки підписаним кредитним угодам 
з Європейським банком реконструкції та розвитку на 50 млн 
євро на придбання вагонів метро та Європейським інвестицій-
ним банком на 100 млн євро на закупівлю тролейбусів та ва-
гонів метро, громадський транспорт Києва 
стане ще комфортнішим.
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Також цього року місто продовжило оновлювати дорожньо-транспортну інфраструктуру. Дорожній рух на київських ву-
лицях став більш впорядкованим з точки зору пріоритетності: пішохідна зона – велодоріжки/велосмуги – паркувальні зони/
кишені – проїжджа частина. В місті вже облаштували загалом 185 км велодоріжок та смуг. Модернізували мережу ліній швид-
кісного трамваю від Кисневого заводу до вулиці Гната Юри, завершили будівництво нових зупинок на станціях «Жолудєва» та 
«Булгакова» і ремонт станції «Індустріальна». Загалом у 2021 році в Києві оновили 198 об’єктів дорожньої інфраструктури. 
Завдяки впровадженій логістичній стратегії розвантаження автомобільного сполучення оптимізовано рух між правим та лі-
вим берегами Дніпра. Збільшилась кількість перехоплюючих паркінгів у столиці. Удосконалили карту приміських залізничних 
сполучень та сервісів.

Завдяки активному розвитку інклюзивного середовища міські простори та сервіси стали доступнішими для всіх категорій гро-
мадян. Арсенальна площа, парк «Наталка», Маріїнський парк, фітнес-парк «Озеро Лебедине», парк ім. М. Рильського, парк 
біля затоки Берковщина – в столиці з’явилось чимало безбар’єрних територій. Громадські об’єкти переоснащували для потреб 
людей з інвалідністю тактильною плиткою, пандусами, пониженими бордюрами та ліфтами.

У 2021 році Київ став справжньою спортивною столицею за кількістю та масштабами проведених заходів. Також продов-
жували оновлювати об’єкти спортивної інфраструктури. Зокрема, завершено капітальні ремонти у ДЮСШ «Юний спар-
таковець» та «Чемпіон». Відкрили спортмайданчики на вулиці Каштановій та в Квітневому провулку, нове футбольне поле 
соціально-спортивної школи Фонду «Реал Мадрид».

Місто продовжує розвивати цифровий простір та перевело всі публічні сервіси в електронний формат. Так, у 2021 році додатком 
«Київ Цифровий» скористались 1,2 млн громадян. Зокрема, в додаток завантажено 500 тис. транспортних карт, через застосунок 
проведено 154 тис. оплат на суму 9 млн грн – це 90% від загальної кількості всіх проведених оплат за паркування.

На жаль, у 2021 році коронавірус не відступив, і Київ продовжував боротьбу з поширенням хвороби. У медичних закладах сто-
лиці до 6 тисяч було збільшено кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19, встановлено 500 апаратів штучної вентиляції 
легень та забезпечено наявність 1700 концентраторів кисню. Загалом, у 2021 році на протидію пандемії COVID-19 Київ спря-
мував 266,7 млн грн та 1,2 млрд грн – виділив на доплати медикам.

На сферу освіти столиця цього року традиційно спрямувала найбільше коштів із бюджету – 26 млрд грн. У 2021 в 
Києві відкривали нові школи та дитячі садочки. Зокрема, сучасну енергоефективну школу № 22 у Солом’янському ра-
йоні на 720 учнів та новий корпус гімназії № 59 у Голосіївському районі, що дозволило збільшити її потужність на 500 
місць. Додатково відкрили ще 20 груп у комунальних закладах дошкільної освіти.  

Зміни та досягнення 2021 року, на жаль, були «поставлені на паузу» широкомасштабним військовим 
вторгненням росії в Україну 24 лютого 2022 року. Ця варварська війна внесла корективи у втілення 
планів перетворень у столиці. 

Після пошкодження обстрілами житлових будинків, об’єктів промисловості, логістики та інфраструктури 
перед київською міською владою постали інші виклики та завдання. Вистояти в  про-
тистоянні з ворогом, забезпечити ефективність життєдіяльності міста у воєнний час, 
гарантувати роботу всіх сервісів задля комфорту киян, захистити об’єкти культурної 
спадщини. Та спільними зусиллями відновити наш економічний та людський потенціал. 
І ми обов’язково вистоїмо, переможемо і все відбудуємо!

Слава Україні!

Київський міський голова  
Віталій КЛИЧКО
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проголошення 
незалежності 

Карпатської України

1 листопада 1918 

постання 
Західноукраїнської 
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про державний 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР

АСКДР Автоматизована система керування дорожнім рухом

АТО/ООС Антитерористична операція/операція Об’єднаних сил

ВДНГ «Виставка досягнень народного господарства» Національний комплекс «Експоцентр України»

ВРП Валовий регіональний продукт

ГС Громадська спілка

ГУ Головне управління

ДБСТ Дитячий будинок сімейного типу

ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДЮСШ Дитячо-юнацька спортивна школа

ЖБК Житлово-будівельні кооперативи

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ Європейський інвестиційний банк

ЄС Європейський Союз

ЗЗСО Заклад загальної середньої освіти

КДЮСШ Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа

КМДА Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

КМЦФКСІ Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів

КНП Комунальне некомерційне підприємство

МАН Мала академія наук

МЦП Міська цільова програма

НВК Навчально-виховний комплекс

НС Надзвичайна ситуація

ООН Організація Об’єднаних Націй

ОСББ Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

ОСН Орган самоорганізації населення

СЕЗ-ЗДО Система електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти

ТІЦ Туристично-інформаційний центр

ЦНАП Центр надання адміністративних послуг

ФКП Фінансово-кредитна підтримка

ЮНЕСКО Спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
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Природний рух населення, осіб
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Розподіл постійного населення за 
окремими віковими групами та статтю
на початок 2021 року

– середній вік населення Києва (жінок – 42,3, чоловіків – 37,9)

– середня очікувана тривалість життя при народженні (жінок – 77,6, чоловіків – 69,1)

40,3 років

73,5 років

53,9% мешканців Києва – жінки  
та 46,1% – чоловіки 

На 1000 жінок у середньому  

припадає 856 чоловіків 

0–15 р.
17,6%

60,6%

21,8%

16–59 р.

60 і 
старше

тис. осіб
248,9

925,8

399,0 265,2

844,0

237,9

Вік, років

Природне скорочення 
населення міста у 2021 році 

становило  

-15,6 тис. осіб,  
водночас зафіксовано 
міграційний приріст 

+5,8 тис. осіб

2 920,92 926,1 2 911,0

2019 2020 2021

Чисельність постійного 
населення у м. Києві на кінець 

року, тис. осіб

населення України  
проживало в столиці у 2021 році

7,1% 

2019 2020 2021

Міграційний рух населення, осіб
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Частка м. Києва в економіці України 2021 року

24,0%
ВРП (2020 рік)

17,2%
прийнятого в 

експлуатацію житла

38,3%
експорту  

послуг

27,3%
малих підприємств  

(2021 рік)

32,2% 
капітальних  
інвестицій

41,0%
прямих іноземних 

інвестицій (інструментів 
участі в капіталі)

13,2%
реалізованої 

промислової продукції

21,4%
виконаних будівельних 

робіт

19,3%
обороту роздрібної 

торгівлі

51,9%
імпорту  
послуг

42,6% 
імпорту товарів

22,5%
експорту  
 товарів

Міністерство розвитку 
громад та територій 
України

1 місце 
(702 бали)

1 місце 7місце 
(74,6 бала)

У рейтингу  
Найкращі міста для ведення 

бізнесу-2021  
(рейтинг журналу Forbes)

У рейтингу  
Комфортності  

українських міст  
(рейтинг журналу «ФОКУС»)

Київ – лідер в Україні за результатами 
рейтингової оцінки соціально-

економічного розвитку регіонів 
за січень-вересень 2021 року

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ

Київ серед регіонів України Населення міста Києва
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Київ у світі
Київ у міжнародних рейтингах

Міжнародна співпраця

Провідні міжнародні рейтингові агентства оновили довгострокові кредитні рейтинги  
в іноземній валюті

Moody’s Investors Service

B3
прогноз стабільний

(дата зміни – 21.05.2021)

S & P Global Ratings

В
прогноз стабільний

(дата зміни – 29.10.2021)

Fitch Ratings

В
прогноз позитивний

(дата зміни – 16.08.2021)

48
місце

16
місце

82
місце

68
місце

70
місце

4
місце

91
місце

94
місце

Global Startup 
Ecosystem Index 2021 
(агентство Startup Blink)

Локація Золотих Воріт 
у Києві потрапила в топ 
найкращих районів 
світу за версією 
британського журналу 
Time Out

Топ-100 розумних 
міст світу

Smart City Index 
2021

Global Fintech 
Rankings Report 
2021

150 кращих міст світу 
для відвідування у 
2022 році

Рейтинг 
найінстаграмніших 
міст світу з об’єктами 
Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО 

Global Cities: divergent prospects and 
new imperatives in the global recovery

2021 Global Cities Report:

Global Cities Index (GCI) 

Global Cities Outlook (GCO) 

180,35 бала

+16 пунктів (GCI) 

(GCO)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ
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З ЄІБ реалізуються 
проєкти

 ◆  «Міський громадський 
транспорт України»

 ◆  «Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури 
України»

 ◆  «Підвищення безпеки 
автомобільних доріг в містах 
України»

 ◆  «Київський міський 
електротранспорт»

З ЄБРР реалізуються 
проєкти:

 ◆  «Модернізація міського 
транспорту м. Києва II»

 ◆  «Модернізація системи 
централізованого 
теплопостачання м. Києва»

 ◆ «Зелені міста» (Green cities)

Продовжувалась реалізація проєктів 
міжнародної технічної допомоги

 ◆ «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та 
систем опалення в громадських будівлях м. Києва»

 ◆ «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ»

У 2021 році підписано:

Меморандуми 

 ◆ про взаєморозуміння і співпрацю між Конгресом 
місцевих та регіональних влад Ради Європи та Асоціацією 
міст України

 ◆ про співпрацю в сфері розвитку транспортної 
інфраструктури з компанією Stadler CIS AG 

 ◆ Фінансову угоду між Київською міською державною 
адміністрацією та представництвом ЄІБ в Україні стосовно 
міського електричного транспорту міста Києва та ін. 

 ◆ про взаєморозуміння для реалізації політики гендерної 
рівності між структурою ООН Жінки та Київською 
міською державною адміністрацією

 ◆ Протокол про наміри щодо співробітництва у сфері 
боротьби із цукровим діабетом між Київською міською 
державною адміністрацією та Посольством Данії в Україні

Документи про поріднення, дружбу, 
співробітництво, партнерство з 
містами світу 

 ◆ Угоду про встановлення дружніх відносин між Києвом та 
Подгорицею 

 ◆ Меморандум про встановлення дружніх відносин між 
містами Київ та Тирана 

 ◆ Меморандум про побратимство між Києвом та Баку

 ◆ в урочистому відкритті пам’ятника Т.Г. Шевченку 
(м. Флоренція) 

 ◆ проведенні Днів Києва у місті-побратимі Лейпцигу 
в межах святкування 60-ї річниці побратимства між 
Лейпцигом і Києвом

 ◆ низці заходів у Кіото на честь 50-ї річниці 
побратимських відносин між Києвом та Кіото

 ◆ проведенні Днів українського кіно в столиці Аргентини, 
у межах Днів Києва в м. Буенос-Айресі, приурочених до 
20-ї річниці встановлення дружніх зв’язків між столицями 
двох держав

 ◆ ХІІІ Міжнародному форумі «Польсько-українські дні 
бізнесу» (м. Варшава, онлайн) 

 ◆ щорічній конференції ЄБРР «Зелені міста» (онлайн) тощо

Міжнародні заходи у м. Києві 

Участь представників м. Києва у 
міжнародних заходах за кордоном



Комунікативна 
взаємодія влади і 

громади

Рівні можливості 
жінок і чоловіків

Соціальне 
підприємництво

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО 
КИЯН – ЗМІНЮЄМО 
МІСТО РАЗОМ

Проєкти 
Громадського 

бюджету

Розвиток 
локальної 
демократії

Новий діджитал-
інструмент



1918

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – 
ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Розвиток демократії участі наближає столицю до європейських стандартів життя громади

Комунікативна взаємодія влади і громади
Кількість інституцій громадянського суспільства з різних напрямів та видів діяльності у м. Києві

Поширення нових моделей комунікації міської влади

Стале партнерство між органами влади та неурядовими організаціями

Активні осередки громадянського суспільства столиці

Кияни звертаються, пропонують – влада аналізує та враховує

Канали зв’язку

Разом кількість звернень:

1 364 015

опрацьованих 

2 539 звернень
надано відповіді

> 97%

Реалізація інструментів прямої демократії у 2021 році

6
засідань  

Громадської ради

37
засідань  

профільних комітетів 
Громадської ради

60
проєктів  

нормативно-правових 
актів, які пройшли 

громадське обговорення

2 096 тис
користувачів взяли участь 
в обговоренні проєктів 

нормативно-правових актів

Апарат  
КМДА Сайт

Телефонна  
лінія  
1551

Мобільний 
додаток

ДУ «Урядовий 
контактний 

центр»
Телеефір

4 92014 492 1814 71813 680 1785 09315 117 183

20192019 201920202020 202020212021 2021

Благодійні організації, од.Громадські об’єднання, од. ОСН, од.

Нова сторінка у проведенні щорічного міського Форуму розвитку громадянського суспільства

 ◆ понад  2 500 учасників офлайн у літніх Форумах 10 районів міста 

 ◆ близько 400 000 переглядів трансляції міського Форуму «Взаємодія у час викликів» на 
YouTube каналі та Facebook 

330
ініціатив, 

обрано 100 найбільш значущих для 
міста успішно реалізованих кейсів у 

партнерстві влади і громади.

23
проєкти-переможці 

(із 116 поданих на конкурс) отримали з 
бюджету міста Києва 

4 030,51 тис. грн

35
проєктів-переможців 

Міського конкурсу проєктів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 
серед ОСН успішно реалізовані  за 

кошти бюджету Києва у розмірі

3 955,1 тис. грн

через сторінку 
КМДА

160150
170

2019 2020 2021

1 137

2 119
1 692

341 554 351

2019 2020 2021

Динаміка суми коштів, виділених на виконання 
проєктів, млн грн

Громадські об’єднання, од.

Кількість поданих проєктів Кількість переможців

на 18 337 журналістських запитів та запитів на інформацію,  
що надійшли до міської влади протягом року надано відповіді  
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Важлива складова громадянського суспільства столиці – соціальне підприємництво

Кількість соціальних підприємств за організаційно-правовою формою, од.

Способи здійснення соціального підприємництва (кількість підприємств*)

15
генерування 
прибутку для 

підтримки діяльності 
організації

12
працевлаштування 

соціально вразливих 
груп населення

10
генерування прибутку 
для підтримки послуг 

для окремих груп 
населення громади 

міста Києва

9
генерування 
прибутку для 
фінансування 

окремих видів послуг

5
благодійність  

та інше

* Деякі соціальні підприємства здійснюють свою діяльність шляхом об’єднання кількох способів.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Благодійна організація

Громадське об’єднання (у т.ч. громадська організація)

Підприємство об’єднання громадян

Приватне підприємство / Приватна організація (установа, заклад)

Сільськогосподарський кооператив

Фізична особа-підприємець

6

2

4

17

1

8

 29*

Новий діджитал-інструмент

Соціальне підприємництво

Публічні консультації  
громадян із владою

онлайн-платформа

«Модуль ініціювання 
публічних консультацій»

Соціальний бізнес – один із дієвих інструментів вирішення локальних соціальних 
проблем територіальної громади шляхом самоорганізації населення

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – 
ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Оперативно про найважливіші новини столиці

Містяни можуть отримати вчасну, об’єктивну 
інформацію про діяльність міської влади та її 

розпорядчі документи

на об’єднаній мультимедійній  
платформі «КИЇВ МЕДІА»

на діджитальних сервісах

в ефірі телекомпанії «Київ»

на офіційному порталі 
Києва у режимі 24/7

у ефірі радіостанції «Київ FM»

у міській газеті «Хрещатик Київ»

на вебпорталі «Вечірній Київ»

Радіостанція «Київ FM»
у 21-му році з’явилась у додатку 
RadioPlayer, за рахунок платформи Tuneln 
значно розширено аудиторію радіостанції

Телекомпанія «Київ»:
 ◆    програма «Погоджувальна рада» 
 ◆  розмовна програма «Київ.Talk» 
 ◆  програма «Київ.Вголос» 

Оновлено формат:

Міська влада у соціальних мережах

Всього понад 2,5 млн підписників
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Snіgfest – зимовий 
молодіжний 
фестиваль

Міжнародний 
фестиваль дитячо-
юнацької творчості 
«Сонячний 
каштанчик»

Radioday free open air 
в межах святкування 
Дня міста

SolomaFest 2021 – 
традиційний free open 
air на Солом’янці 

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – 
ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Розвиток локальної демократії

3,5
2,9

4,0

2019 2020 2021

86
102

116

17 23 23

2019 2020 2021

Динаміка суми коштів, виділених на виконання 
проєктів, млн грн

Громадські об’єднання, од.

Кількість поданих проєктів Кількість переможців

Проєкти Громадського бюджету

Школа 
місцевої 

демократії 71 заняття протягом року у відкритому громадському просторі 
(практичні знання для киян щодо інструментів партисипації)

Створення хабів як локальних ресурсних центрів розвитку демократії
В Оболонському районі столиці відкрито ще один сучасний VCENTRI HUB

VCENTRI HUB 
в Оболонському та 

Шевченківському районах 
протягом року проведено

понад 
500 

публічних 
заходів

благодійні акції, навчальні 
тренінги, соціальні проєкти за 

участі представників громадських 
організацій та міської влади

Рівні можливості жінок і чоловіків  

Територіальна громада міста Києва

Міжфракційне депутатське об’єднання 
у міській раді  «Київ – за рівні 

можливості»

Експертна рада з питань ґендерної 
інтеграції

Київський Форум рівних прав і 
можливостей «Партнерська платформа 

діалогу для досягнення рівності»

План дій з досягнення рівності та 
імплементації Європейської  Хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті 
територіальної громади міста Києва

Меморандум про співпрацю з 
Інститутом демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Київська Академія жіночого лідерства

Імплементація 
Європейської Хартії 
рівності жінок і 
чоловіків



Комплексні 
послуги за 
життєвими 
та бізнес-
ситуаціями

Мережа центрів 
надання 

адміністративних 
послуг

АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПОСЛУГИ
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відвідувачів столичних ЦНАПів задоволені 
якістю надання адміністративних послуг91%

1
міський

Міністерство економіки 
України

доступність 
середовища, 

послуг, інформації, 
безбар’єрний простір

Державний комітет 
телебачення і 

радіомовлення України

опанування 
адміністраторами 

жестової мови

Головне управління 
Держпраці у Київській 

області

інформаційні 
матеріали шрифтом 

Брайля

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

місті Києві

10
районні

4
територіальні 

підрозділи

>400
адміністраторів

Мережа центрів надання адміністративних послуг

Електронні сервіси

 ◆ на вебпорталі адміністративних послуг міста Києва – 143 тис. особистих кабінетів,  
з них майже 48 тис. – зареєстровано у 2021 році 

 ◆ мобільний додаток PQService

 ◆ функціонування хабпростору для комунікації з питань надання адміністративних послуг із 
можливістю проведення  онлайн-заходів

Комплексні послуги за життєвими та бізнес-ситуаціями

Зони самообслуговування заявників з навчанням користуванню 
онлайн-сервісами

У 2021 році впроваджено послуги, суб’єктами надання яких є 

Впровадження принципів інклюзії

Надходження від надання адміністративних послуг, тис. грн

«ІD – 14» «єМалятко» посвідка на тимчасове 
проживання та дозвіл 
на працевлаштування

паспортні 
послуги

оформлення 
посвідчення водія  
та реєстрація ТЗ

Кількість видів послуг становить —

з них у електронному вигляді  – 21%

послуг надано у 2021 році,  
що на третину більше показника 2020 року>1,6 млн

 понад 200

 Функціонує call–центр за 
принципом єдиної Гарячої лінії 

всіх ЦНАПів міста.
(044) 202 60 38 (39)

50 
операторів

Надано понад 500 тис. 
телефонних консультацій та  

8 тис. онлайн-консультацій

У 2021 році проведено та взято участь у понад 200 заходах з підвищення кваліфікації, навчальних семінарах, тренінгах для 
адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва

2019

2020

2021

539 403

536 27161 566

430 69349 873

500 52138 882

498 733

597 837

Плата за надання адміністративних послугДержавне мито

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ



КИЇВ ОСВІТНІЙ

Позашкільна 
освіта

Професійна 
освіта

Загальна 
середня освіта

Інклюзивна 
освіта

Дошкільна 
освіта

Фахова 
передвища та 

вища освіта
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КИЇВ ОСВІТНІЙ

Мережа закладів освіти Києва, од. Дошкільна освіта 

Дошкільна освіта

Загальна середня освіта

Позашкільна освіта

Професійна освіта

Фахова передвища освіта

Вища освіта

864

58042
22

97

11

1 613

Оновлення функціоналу  
системи «СЕЗ-ЗДО»

введено в експлуатацію  

2 комунальні заклади   
дошкільної освіти  

на 520 місць

Створено  

2 540
нових місць

протягом року

отримано 63 суб’єктами 
господарювання ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності  

(990 місць)

реконструйовано 3 комунальні 
заклади дошкільної освіти  

на 580 місць

відновлено роботи 20 груп  
у комунальних закладах дошкільної освіти 

на 450 місць

 ◆ облік фактичного відвідування дітей із застосуванням модулю 
«Табель відвідування»

 ◆ формування та оплата квитанцій за харчування дитини онлайн

Кількість дітей у черзі до 
закладів дошкільної освіти 
зменшилась на 390 осіб 

Оцінка якості освітніх послуг у закладах 
дошкільної освіти міста Києва4,3 бала 

105,8
тисяч дітей

навчалося 
у закладах 
дошкільної освіти 
столиці у 2021 році

103,8 тис.
Кількість місць у закладах 

дошкільної освіти

1 972
дитини у 2020 році

1 582
дитини у 2021 році

У межах святкування Дня Незалежності України 

 ◆ інформаційні матеріали про розвиток дошкільної освіти міста Києва 
«Освіта Києва. 30 років Незалежності» 

 ◆ Парад-подорож  «Маленький киянин в незалежній Україні»

Оплата праці педагогічних працівників

Середня заробітна плата педагогічних працівників, тис. грн

Загальна 
середня освіта

Позашкільна  
освіта

Професійна  
освіта

Фахова 
передвища освіта

Дошкільна  
освіта

2020 8,4 1,21,2

11,6 1,71,7

9,1 1,31,3

10,5 1,51,5

10,7 1,71,7

10,5 1,51,5

14,6 2,12,1

11,4 1,61,6

13,2 1,91,9

13,5 2,12,1

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

Розмір муніципальної надбавки педагогічним працівникам, тис. грн
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4
нові інклюзивно-ресурсні центри

створено в Дарницькому, Деснянському, 
Дніпровському, Оболонському районах

Інклюзивна освіта

Дитячі садки

Заклади позашкільної освіти 

Школи

Кількість вихованців 
у інклюзивних 

групах, осіб

Кількість учнів у 
інклюзивних класах, 

осіб

Кількість 
вихованців, осіб

Кількість спеціальних 
груп, од.

Кількість спеціальних 
класів, од.

Кількість вихованців 
у спеціальних 
групах, осіб

Кількість учнів у 
спеціальних класах, 

осіб

Кількість інклюзивних 
груп, од.

Кількість інклюзивних 
класів, од.

Кількість інклюзивних 
груп, од.

2020

2020

2020

160

837

20

311

1 403

573

543

81

5 666

757

223

1 196

51

410

1 907

582

578

79

6 297

715

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

НВК «ОРТ» – 

500 
учнівських місць (інвестор)

За рахунок реконструкції 
у комунальних закладах 

загальної середньої освіти 
кількість учнівських місць 

збільшено на 

2 002

ЗЗСО № 59 – 

480 
учнівських  місць

ЗЗСО № 22 – 

720 
учнівських місць 

ЗЗСО № 179 – 

302 
учнівських місця

Загальна середня освіта

Зросла кількість приватних закладів 
загальної середньої освіти столиці 

300,8 
тис. дітей

здобувають освіту у столичних 
закладах загальної середньої освіти у 

2021/2022 навчальному році 

На базі 

26
закладів загальної 
середньої освіти 

розпочато інноваційний 
освітній проєкт для 5-9 класів 

Для 

80
експериментів з фізики 

для 8 та 9 класу впроваджено у 
безкоштовний мобільний додаток 

для відтворення у доповненій 
реальності 

Оцінка якості онлайн-навчання у школах 
міста Києва

Оцінка якості освітніх послуг у школах  
(ліцеях, гімназіях) комунальної власності міста Києва

3 бали 

4,18 бала 

на 17 шкіл

КИЇВ ОСВІТНІЙ
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15 переможців

міжнародних конкурсів науково-технічної творчості 
молоді, серед яких Михайло Деркач - володар 
5 нагород конкурсів: International Conference of Young 
Scientists (ICYS-2021), World Innovative Science Fair 
(WISF) 2021, Міжнародна виставка винаходів у Варшаві 
- IWIS 2021, International Science and Technological Fair 
MOSTRATEC 2021, International Festival of Engineering 
Science and Technology, l-FEST

34 перемоги на світових юнацьких конкурсах 
науково-технічної творчості, серед яких

 ◆ Malaysia Technology Expo (МТЕ) 2021

 ◆ INSPO 2021

 ◆ Genius Olympiad 2020-2021

 ◆ INOVA 2021

 ◆ International Young Inventors Awards - IYIA

 ◆ INFOMATRIX 2021

Географія перемог:

 ◆ Сербія

 ◆ Індонезія

 ◆ Польща

 ◆ Бразилія

 ◆ Туніс

 ◆ Малайзія

 ◆ Туреччина

 ◆ США

 ◆ Хорватія

 ◆ Мексика

 ◆ Канада

Досягнення вихованців Київської МАН 2021

Оцінка якості освітніх послуг у закладах 
позашкільної освіти міста Києва4,14 бала 

Позашкільна освіта

Електронний освітній простір позашкілля Києва «Все буде добре! ОК!» 

Найбільш популярні спрямування гуртків у закладах позашкільної освіти

Заклади  
позашільної освіти

77
тис. осіб

Охоплення дітей 
позашільною освітою  

у 2021 році

Заклади загальної  
середньої освіти

109
тис. осіб

Художньо-естетичне Науково-технічне Фізкультурно-спортивне

Кількість гуртків у закладах позашкільної освіти у 2021 році, од.

Науково-технічні

Еколого-натуралістичні

Туристично-краєзнавч

Фізкультурно-спортивні

Художньо-естетичні

Дослідницько-експериментальні

Інші

Науково-технічні

Еколого-натуралістичні

Туристично-краєзнавч

Фізкультурно-спортивні

Художньо-естетичні

Дослідницько-експериментальні

Інші

534
70

702

284

2 728

783

138

5 239

Кількість гуртків у закладах загальної середньої освіти у 2021 році, од.

349
109
225

1 625

1 323

134

1 314

5 079

10 707 4 428 5 742

29 240 3 520 4 157

Хлопців

Дівчат

Хлопців

Дівчат

Хлопців

Дівчат

Кількість реалізованих 
проєктів, тис. од.

Кількість учасників,  
тис. осіб

2020

200
30

300 50

20202021 2021

КИЇВ ОСВІТНІЙ
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Професійна освіта

«Офіс-спейс» з професій 
«Адміністратор», «Секретар  

керівника (організації, 
підприємства, установи)»

Відкрито 4 навчально-практичні центри:

Навчально-практичний 
центр за професією 

«Машиніст крана 
(кранівник)»

Навчально-практичний 
центр сучасного кухонного 

обладнання з професії 
«Кухар», «Кондитер»

Навчально-практичний центр 
з професій сфери послуг 
«Кравець», «Закрійник», 

«Візажист», «Вишивальник», 
«Перукар (перукар-модельєр)», 

«Манікюрник» 

Кількість місць  
для здобувачів 

15,8 тис.

Впроваджено наступні сервіси:

спосіб розповідати візуальні історії 
за допомогою інфографіки, звітів, 

презентацій та роздруківок

онлайн-сервіс,  
який дозволяє створювати 

інтерактивні вправи

платформа, яка дозволяє 
створювати графіку, 

презентації, афіші

програмний продукт, який надає 
доступ до різноманітних програм та 

послуг на основі платформи  
Microsoft Office

інструмент для створення 
інтерактивних презентацій 

та плакатів

платформа  
vpu33kiev.ukr.education  

на електронному сервісі  
Google Workspace

Фахова передвища та вища освіта

Кількість місць для  
навчання  

23,2 тис.

Кількість студентів-іноземці у закладах вищої освіти Києва у 2021 році

Оцінка якості освітніх послуг у закладах 
вищої освіти міста Києва4,07 бала 

здобувають освіту у закладах 
професійної (професійно-
технічної) освіти у 2021/2022 
навчальному році 

12 
тис. осіб

понад

9,8 
тис. осіб

здобувають освіту  у закладах 
фахової передвищої освіти у 
2021/2022 навчальному році 

У закладах вищої освіти столиці у 2021 році 
навчалося понад 258 тис. студентів  14 тис. 

з них – іноземці

2 400

1 600 1 500

1 000 900

Індія Азербайджан Китай Туркменістан Грузія

КИЇВ ОСВІТНІЙ
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ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я

Міська програма 
протидії 

захворюванню на 
туберкульоз

Підтримка галузі 
охорони здоров’я з 
міського бюджету

Міська цільова 
програма протидії 
епідемії ВІЛ-інфекції

Розвиток 
високотехнологічної 
медичної допомоги

Долаємо разом: 
пандемія 
COVID-19
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Долаємо разом: пандемія COVID-19 Розвиток високотехнологічної медичної допомоги
Проведення нейрохірургічних та кардіохірургічних оперативних втручань 
(Централізоване забезпечення витратними матеріалами за рахунок бюджету м. Києва)Київ – лідер серед регіонів щодо рівня охоплення 

вакцинацією проти коронавірусної хвороби

Вакцінація-2021

166
пунктів  

щеплення

22
мінівакцинальних 

центри

44
тимчасові 

вакцинальні центри

63
мобільні  
бригади

Створено Центр вакцинації проти СOVID-19,   
на базі Міжнародного виставкового центру

Вакцинація у місті Київ

Проведено 
щеплень

3 444 675

Кількість щеплень 
1 дозою

1 690 877

Кількість щеплень 
2 дозою

1 753 357

% вакцинованих  
1 дозою

64,87

% повністю 
вакцинованих

58,80

Спрямовано з бюджету м. Києва на протидію коронавірусній хворобі COVID-19

Закупівля медичного обладнання

Капітальний ремонт систем киснепостачання

Витратні матеріали для лабораторної діагностики

Забезпечення лікарськими засобами

Капітальний ремонт ПЛР лабораторії

271,4
млн грн

11,6 23,5

5,1

41,04
190,2

4 341

4 752

5 8392021

2020

2019
Кількість проведених 

кардіохірургічних інтервенцій  
(на базі Олександрівської клінічної 
лікарні м. Києва та Київської міської 

клінічної лікарні №1), од.

Унікальні операції

Вперше в Україні 
проведено симультанну 

трансплантацію: одночасно 
пересаджено серце та нирку 

пацієнту на базі Інституту серця

Вперше проведена 
трансплантація нирки  

8-річній дитині на базі Київського 
міського центру нефрології  

та діалізу

18   
трансплантацій нирок  

у 2021 році – найбільша кількість 
трансплантацій за останні 2 роки, 

проведених Київським міським 
центром нефрології та діалізу

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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Діяльність КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» та його філій

Кількість пролікованих пацієнтів нефрологічного профілю, осіб

гемодіалізом

608

896

1 135

2019 2020 2021

вперше гемодіаліз

251 265

393

хворих з гострим 
пошкодженням нирки

206

316

452

2019 20192020 20202021 2021

Динаміка кількості проведених еферентних 
методів лікування, осіб

262

1332020

2021

Створена єдина в Україні виїзна медична 
бригада для проведення еферентних* 

методів лікування

* гемодіаліз, перитонеальний діаліз, гемосорбція, плазмосорбція, плазмаферез тощо



Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз

Ефективність лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному рівні, %

Показник лікування хворих на туберкульоз, % Показник перерваного лікування хворих на 
туберкульоз, %

2,3

38985

1,6

92

2,5

90

Рекомендації ВООЗРекомендації ВООЗ

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції

Результати реалізації Стратегії Fast-Track Cities у місті Києві

Ціль І. 90% людей, які живуть з 
ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус 

Ціль ІІ. 90% з тих, хто знає свій 
ВІЛ-статус, отримують АРТ 

Ціль ІІІ. У 90% тих, хто 
отримує лікування, досягнуто 

пригнічення вірусу

Основні епідемічні показники з туберкульозу

Захворюваність 
(на 100 тис. населення) 

44,3 4,5 5,2

27,6

3,7

3,328,1
3,4

1,6

Смертність 
(на 100 тис. населення) 

Захворюваність дітей віком 
0-17 років  

(на 100 тис. населення)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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Підтримка галузі охорони здоров’я з бюджету м. Києва

Доплати для лікарів та 
інших працівників,  

млрд грн 

1,0

1,2

2020

2021

42

2019

2019 2019

2020

2020 2020

2021

2021 2021

2019 20192020 20202021 2021

72
90% 90% 90%81,4

90
77,2 81,3

95

80 81,5
95

2019 2020 2021 2019 20192020 20202021 2021



СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ КИЯН

З турботою 
про кожного

Діти –майбутнє 
нашої країни

Фінансування 
заходів програм 

соціального 
спрямування

Бюджет  
міста Києва

Державний  
бюджет
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КИЯН

З турботою про кожного Бюджет міста Києва

Державна допомога і компенсація

Державний бюджет

113,8 тис. осіб отримали допомоги і компенсації

Надання грошової компенсації для придбання житла, осіб

Киянам-учасникам АТО/ООС та членам їхніх родин

Внутрішньо переміщеним особам-учасникам АТО/ООС

Учасникам бойових дій на території інших держав та членам їхніх сімей

27

5

51

Грошова компенсація 
за земельну ділянку 

членам сімей загиблих 
киян-учасників  
АТО/ООС, осіб

24,6 тис. 
внутрішньо 
переміщених 
осіб отримали 
423,4 млн грн 
адресної грошової 
допомоги

135,7 тис. 
домогосподарств 
отримали пільги 
і житлові субсидії у 
грошовій формі на 
загальну суму  
1 579,6 млн грн

83 квартири 
придбано для 
пільгових категорій 
громадян за рахунок 
субвенції

Допомога в період 
пандемії

2020 2021

16 664
малозахищених киян 
отримали продуктові 

набори

Гуманітарна допомога

188,3 т 
вантажів  

доставлено 

6 
осіб з інвалідністю 

забезпечено 
автомобілями 

113,8 2 502,1120,8 2 429,9

2020 2020

тис. осіб млн грн

2021 2021

28%  Особи з інвалідністю 
з дитинства та діти з 
інвалідністю

4,5%  Малозабезпечені сім’ї

19,3%  Інші отримувачі

48,2%  Сім’ї  з дітьми

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги за соціальною ознакою, зареєстровано киян

На соціальний захист малозахищених 
киян у 2021році спрямовано

391,6

426,62020

тис. осіб

2021

57,3%  Державний 
бюджет

42,7%  Бюджет 
міста Києва

9 039,8 
млн грн

2 502,1 
млн грн

Забезпечення житлом пільгових категорій громадян

106 
квартир 

на умовах співфінансування,  
з них 79 квартир  

для киян-учасників АТО/ООС

на 158 
квартир
придбано  

майнові права 

402,8 
млн грн 

спрямовано на будівництво 
житлових будинків

914,0

882,12020

2021

Утримувачі багатофункціональної 
«Муніципальної картки «Картка киянина»  

тис. осіб

тис. осіб

47

22

37

Відкрито притулок (спеціалізовану 
службу надання послуг особам, що 

постраждали від домашнього 
насильства та насильства за 

ознакою статі)

Оздоровлено  

2 060 дітей  
киян-учасників  

АТО/ООС

40 осіб отримали 
компенсацію на 

стаціонарне лікування та 
складне протезування

17 022  
киянам-учасникам 
АТО/ООС надано 

соціальні послуги
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Фінансування заходів програм соціального спрямування

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КИЯН

1 371,7
млн грн

компенсація за 
пільговий проїзд

300, 6 
млн грн

адресна матеріальна 
допомога дітям-

сиротам та окремим 
категоріям осіб з 

інвалідністю

210,0 
млн грн

адресна матеріальна 
допомога киянам-

учасникам АТО/ООС, 
Героям Небесної 

Сотні та членам їхніх 
сімей 

49,9
млн грн

технічні засоби 
реабілітації та засоби 

особистої гігієни

66,4
млн грн

оздоровлення

24,0
млн грн

надання додаткових 
соціальних послуг

Програма  
«Турбота. Назустріч 

киянам» 

46,7
млн грн

безкоштовне 
харчування та 

продуктові набори

19,0
млн грн

компенсація окремим 
категоріям населення 

на оплату послуг 
зв’язку

646,0
млн грн

інші заходи

106,8
млн грн

одноразова адресна 
матеріальна 

допомога 
малозабезпеченим 

верствам населення

2020 2021 2020 2021

Програма  
«Турбота. Назустріч киянам», 

млн грн

Програма  
«Соціальне партнерство»,  

млн грн

2 866,8 
млн грн

спрямовано на виконання 
заходів міських цільових 

програм соціального 
захисту населення  

у 2021 році 

48

2 841,1
2 488,6

25,7

20,3

16,4 
млн грн

фінансова підтримка 
103 громадським 

об’єднанням ветеранів та осіб 
з інвалідністю на реалізацію 
120 соціальних проєктів

Програма «Соціальне партнерство»

5,5 
млн грн

фінансова підтримка 26 громадським 
об’єднанням з питань забезпечення 

гендерної рівності та іншим організаціям 
на реалізацію розроблених ними  

27 соціальних проєктів та надання 
соціальних послуг 

3,8 
млн грн

проведення 
загальноміських 

соціальних заходів 
до державних свят та 

визначних дат



У 2021 році 
усиновлено

16 дітей
іноземними громадянами

81 дитина
громадянами України

Забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб

Діти, яким надано статус дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів

Чисельність 
дітей, осіб

1 207

112,9

1 461

154,0

740

94,3

2019

2019

2020

2020

2021

2021

96

154,0
млн грн

42
Отримали житло

2,5%  ремонт та облаштування 
квартир для ДБСТ

1,6%  придбання автомобілів

13,8%  проведення заходів

82,1%  інші витрати

16
Одержали грошову компенсацію 
для придбання житла

38
Придбано майнові права

З бюджету міста Києва профінансовано програму 
«Діти. Сім’я. Столиця на 2019–2021», млн грн

Розподіл фінансування програми  
«Діти. Сім’я. Столиця на 2019–2021» у 2021 році 

26 32

44 237

97

11 192

28

1 608

29

43

1 944

221

76 5 256

2020

2020 2021

307278

2020 2020
2020

2021 2021
2021

20202020 20202021 20212021 2021

Прийомні сім’ї, од.

Кількість сімей 
опікунів/

піклувальників, од.

Дитячі будинки 
сімейного типу, од.

Чисельність дітей, 
влаштованих до сімей 

опікунів/піклувальників, осіб

Чисельність дітей, осіб

Чисельність 
дітей,  
осіб

Чисельність 
вихованців, осіб

Чисельність дітей,  
осіб

Оздоровлено дітей 
пільгових категорій

Створено
Київський міський 

центр підтримки дітей 
та сімей

8
загальноміських заходів

організовано та проведено для 
багатодітних сімей столиці, зокрема, 
святкування Міжнародного дня сім’ї, 

Українського дня родини, Дня батька, 
новорічних та різдвяних свят

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Опіка та піклування Усиновлення дітей

3
нових дитячих будинки

сімейного типу відкрито 

3
прийомні сім’ї

створено 

50
дітей 

у прийомні сім’ї та дитячі будинки 
сімейного типу влаштовано

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КИЯН

5150

Діти –майбутнє нашої країни

39 жінкам міста Києва 
присвоєно Почесне звання 

України

«Мати-героїня» 2021 року

Кількість сімей, в яких виховувалося

18 365 58 70817 757 56 867

2020 20202021 2021

Багатодітних  
сімей, од.

Дітей у багатодітних 
сім’ях, осіб

15 916
3 дитини

51
7 дітей

1 723
4 дитини

26
8 дітей

464
5 дітей

11
9 дітей

164
6 дітей

10
10 дітей



Спортивна 
інфраструктура 

м. Києва

Фізкультурно-
оздоровча 

реабілітація та 
фізична культура 

і спорт осіб з 
інвалідністю

Міжнародні 
змагання та спорт 
вищих досягнень

Київ — місто 
активних людей

КИЇВ – МІСТО 
АКТИВНОГО 
ВІДПОЧИНКУ ТА 
СПОРТУ
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КИЇВ – МІСТО АКТИВНОГО 
ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ

Спортивна інфраструктура м. Києва

4 662

4 5472020

2021
21 споруда відповідає 

міжнародним стандартам

Кількість спортивних об’єктів, од.

Відремонтовані та реконструйовані об’єкти 

Створено спортивну зону Workout, встановлено 
вуличний спортивний комплекс Street Sport

Київ — місто активних людей

287 спортивно-масових заходів проведено у 2021 році 

Легкоатлетичні 
пробіги

20
заходів 
проведено  
у межах Київської міської спартакіади  
«Здоровий киянин» серед збірних команд 
підприємств, організацій та установ з різних 
видів спорту

165
спортивно-
масових 
заходів  
проведено у 2021 році центрами фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» м. Києва 

48
заходів проведено 
в межах соціального проєкту 
«Активні парки – локації 
здорової України» Вдруге відбулись змагання  

Double Triple Snow Fest-2021 та Double Triple 
Summer Fest-2021 біля Арки Свободи українського 
народу (Арки дружби народів) 

12th Wizz 
AIR Kyiv City 

Marathon 
(Київський  
марафон)

11th Kyiv 
Haft Marafon 

(Київський 
півмарафон)

5-й 
Міжнародний 

Kyiv Euro 
Marathon

Пробіг під 
каштанами

Завершено капітальний ремонт Розроблено проєктно-
кошторисну документацію

Триває реконструкція та 
будівництво

КДЮСШ «Ринг» - реабілітаційний 
центр на вул. Героїв Дніпра, 31А

ДЮСШ «Юний 
спартаківець» 
на вул. Маршала 
Малиновського, 34

Стадіон Київського національного 
університету будівництва і архітектури

ДЮСШ «Атлант» -  
І черга капітального ремонту 
по бульвару Перова, 23Б

Спортивний майданчик 
на просп. Героїв 
Сталінграда, 17А - 
розпочато розробку  
ПКД накриття

КМЦФКСІ «Інваспорт» -  
на просп. Перемоги, 38А

Багатофункціональний спортивний комплекс  
«Льодова арена» на вул. Міста Шалетт, 6.

КДЮСШ «Школа 
спорту» - І черга 
капітального ремонту 
приміщень у пров. 
І. Качуровського, 1А

КП «Спортивний 
комплекс» 
вул. Тростянецька, 60

КДЮСШ «Чемпіон» 
на вул. Архітектора 
Вербицького, 23

Фізкультурно-оздоровчий комплекс  
на вул. Райдужній, 33А 

ДЮСШ «Атлет»  
на вул. Зрошувальна, 4А

90
ДЮСШ

63  у комунальній 
власності

27  інші

Підготовка спортивного резерву та розвиток молодіжного спорту

34 560

33 8582020

2021

Кількість вихованців ДЮСШ міста Києва, осіб

+702
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У 2021 році проведено

287
міських змагань

28
Міжнародні змагання

541
чемпіонат, кубок 

України, інші всеукраїнські 
змагання

XVI
літні Параолімпійські ігри

6
міжнародних 

спортивних змагань 
з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту

74
Всеукраїнські змагання

258
навчально-

тренувальних зборів

52
Міські спортивні заходи

У 2021 році спортсменами-киянами у змаганнях з різних видів спорту здобуто

І місце ІІ місце ІІІ місце

на чемпіонатах України 747 680 614
на чемпіонатах Європи 37 35 47
на чемпіонатах світу 26 29 32
XXXII Літні Олімпійські ігри в Токіо 2020-2021 2

У 2021 році спортсменами-киянами з інвалідністю у змаганнях з різних видів спорту здобуто

І місце ІІ місце ІІІ місце

Міжнародні змагання 33 48 20
XVI літні Паралімпійські ігри в Токіо 1 1
Всеукраїнські змагання 165 138 110
Міські спортивні заходи 326 254 237

Всеукраїнська Спартакіада «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю

11
міських змагань 
251 учасник

73
учасника фінальних 

змагань

53
золоті  
медалі

29
срібних  
медалей

11
бронзових 

медалей

До складу національних 
збірних команд України 

увійшли

з неолімпійських видів спорту

1 345 киян

з олімпійських видів спорту

1 323 киянина

КИЇВ – МІСТО АКТИВНОГО 
ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ

Фізкультурно-оздоровча реабілітація та фізична культура 
і спорт осіб з інвалідністю

Чемпіонат Європи з академічного веслування, 
Варезе (Італія)

Кубок світу з дзюдо (порушення зору),  
Урорік (Великобританія) 

Чемпіонат світу з греко-римської боротьби 
(порушення слуху), Стамбул (Туреччина)

Чемпіонат світу з пляжного волейболу 
(порушення слуху, чоловіки та жінки),  
Селюев (Польща)

Чемпіонат світу з легкої атлетики (порушення 
слуху), Люблін (Польща)

XVI літні Паралімпійські ігри, Токіо (Японія)

Кубок світу зі спортивних танців на візках (Італія)

Чемпіонат Європи з легкої атлетики, 
Бидгощ (Польща)

Чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування 
(порушення слуху), Вільнюс (Литва)

Чемпіонат світу з волейболу (порушення слуху),  
К’янчіано-Терме (Італія)

Чемпіонат Європи з армспорту (УОРА), 
Вільнюс (Литва)

Чемпіонат світу з армспорту, Бухарест (Румунія)

Відкритий Кубок Європи з лижних перегонів та 
біатлону, Вуокатті (Фінляндія)

Міжнародні змагання та спорт вищих досягнень

Міжнародний 
турнір з вільної 
та греко-
римської 
боротьби, 
присвячений 
українським борцям 
та тренерам

Чемпіонат світу 
з Комбат Дзю-
Дзюцу серед 
дорослих, юніорів, 
кадетів

Чемпіонат 
Європи з 
бадмінтону

Міжнародні 
змагання з 
велосипедного 
спорту  
«Київська 
Сотка»

Міжнародний 
турнір зі 
спортивної 
гімнастики 
Ukraine 
Іnternational 
Cup-2021

Чемпіонат світу 
зі стрибків у воду 
серед юніорів



КИЇВ –  
МІСТО, ДЕ ВСЕ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ

Розвиток 
туристичної 
пропозиції

Міжнародне 
туристичне 

співробітництво

Промоція Києва 
та проведення 
міжнародних 

заходів

Цифровий 
туризм

Київ 
туристичний
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КИЇВ – МІСТО, ДЕ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ

Київ туристичний

21
34,7

32

76,0

3 000

5 002

внутрішні 
туристи

*  розраховано за даними Державної 
служби статистики України

іноземні 
туристи

2 499
3 122

2 002
499 1 022

2 000
2 100

40
63,6

2019 2019 20192020 2020 20202021 2021 2021

Загальна кількість туристів,  
тис. осіб

Середня завантаженість  
готелів*, %

Надходження від туристичного 
збору, млн грн

Топ-10 країн світу за кількістю іноземних туристів, що відвідали місто Київ

Ізраїль

Індія

США

Великобританія

Німеччина

Польща

Туреччина

Азербайджан

Саудівська Аравія

Білорусь

Промоція Києва та участь у міжнародних заходах

Забезпечено організацію та проведення

Організовано проведення промокампаній щорічних фестивалів 

Moto Open Fest Atlas Weekend

Туристичної конференції з 
медичного туризму Med.TV.Ukraine 

(Medical Tourism Workshop) 
у співпраці з ГС «Українська 

Асоціація медичного туризму» та 
«Доктор Гео&SPA» за підтримки 

Global Healthcare Travel Council

Міжнародного конгресу медичного 
та оздоровчого туризму  

(5th GLOBAL HEALTHCARE  
TRAVEL FORUM)

Туристичного конгресу з ділового 
туризму Global MICE Congress. Kyiv, 
2021 в IQ Business Center

Церемонії нагородження 
Гастрономічної туристичної премії 
Kyiv Food Travel Award-2021. 
Визначено і нагороджено  
36 переможців у 12 номінаціях



63

Співпраця та партнерство з громадськими організаціями та асоціаціями

Підписано Меморандуми про співпрацю з новими партнерами

Проведено презентації Днів Києва

Презентовано туристичний потенціал столиці

Проведено рекламні кампанії з туристичних можливостей Києва

Взято участь у міжнародних заходах

ГС «Всеукраїнська асоціація 
гастрономічного туризму»

ГС «Всеукраїнська  
асоціація гідів»

Київською обласною  
державною адміністрацією

Громадською організацією 
«Всеукраїнська асоціація 

перекладачів жестової мови та 
людей з інвалідністю»

Всеукраїнською громадською 
організацією інвалідів 

«Українське товариство глухих»

Київською торгово-
промисловою палатою

Азербайджан

Португалія

Арабські Емірати

Польща

Туреччина

ПАР

Катар

Азербайджан

Арабські Емірати

Кувейт

Саудівська Аравія

Україна

Фінляндія

КНР

Туреччина

Забезпечено членство міста Києва у 
міжнародній організації ICCA (Міжнародній 

асоціації конгресів та конференцій) у 2021 році

Міжнародне туристичне співробітництво

КИЇВ – МІСТО, ДЕ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
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Розвиток туристичної пропозиції

Розроблено та апробовано близько 
20 нових туристично-екскурсійних 
продуктів (безкоштовні екскурсії Free 
Walking Tours)

Відкрито новий новий інклюзивний 
туристичний маршрут

Перший проєкт в Україні з підготовки 
добровільних помічників у сфері туризму

Забезпечено ребрендинг ТІЦ, які працюють 
відповідно до інвестиційного договору

Виготовлено та встановлено мінімакети об’єктів культурної 
спадщини у місті Києві для осіб з інвалідністю (з порушеннями зору)

 ◆ Фонтан Архистратига Михаїла у парку «Володимирська гірка»

 ◆ Мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками «Хрещатий» і «Володимирська гірка»

 ◆ Адміністративна будівля Київської міської ради

 ◆ Будинок Крістера, у межах реалізації проєкту громадського бюджету  
«Відтворення будинку Крістера на Гірці»

Туристично-інформаційні центри, зокрема, в оновленому smart-форматі

Офіційний туристичний 
портал міста

Туристично-культурний 
хаб міста – цифрова 
візитівка міста Києва

ТІЦ на першому поверсі 
будівлі КМР за адресою 
вул. Хрещатик, 36, літера А

ТІЦ у холі Національного 
музею «Київська картинна 

галерея»

ТІЦ у міжнародному 
аеропорту «Київ»  
ім. І. Сікорського

Туристичні сторінки у соціальних мережах

Цифровий туризм

@kyivtourism @travelkyiv @KyivCityTravel @kyivcitytravel 

КИЇВ – МІСТО, ДЕ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ



КИЇВ –  
МІСТО ІСТОРІЇ  
І СУЧАСНОСТІ

Культура і 
креативні індустрії

Розвиток 
інфраструктури

Охорона 
культурної 
спадщини



6968

КИЇВ – МІСТО ІСТОРІЇ І СУЧАСНОСТІ

Культура і креативні індустрії

2021 став ювілейним роком Лесі Українки

З нагоди 150-річчя з дня народження поетеси здійснено масштабний 
мистецький проєкт «Леся Українка: 150 імен».
Відбулися виставки: «Простори Лесі»  (Київський літературно-
меморіальний будинок-музей М. Заньковецької), «Хотіла б я піснею стати» 
(Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського), «Лісова пісня. 
Графіка» (Музей видатних діячів української культури) тощо

Калейдоскоп виставок

2021 року в комунальних музеях м. Києва відбулося понад 300 виставок, зокрема

Міжмузейний виставковий 
проєкт «Велика сімка»
«Велика сімка» – це шлях до 
створення візуального коду 
нації, опису «генетичного 
коду» української культури

Для дітей
облаштовано зону відпочинку 
на даху у Центральній бібліотеці 
ім. Т. Г. Шевченка для дітей 
м. Києва

Фотовиставки

 ◆ «Моя Батьківщина – вільна 
Україна» (Національний історико-
архітектурний музей «Київська 
фортеця»)

 ◆ «Відомі сучасники у вишиванках 
видатних українців»

У Національному музеї 
«Київська картинна 
галерея» в межах заходів до 
100-річчя закладу виставка 
«Сузір’я Полєнова»

Молодіжний простір  
YouthFull  створено у

 ◆ Міській спеціалізованій молодіжній 
бібліотеці «Молода гвардія»

 ◆ бібліотеці ім. М. Костомарова

До 80-річчя трагедії  
Бабиного Яру –  
«Київські Праведники світу. 
Родина Глаголєвих»,   
віртуальна екскурсія «Бабин Яр. 
Віртуальний спогад»

Культурно-мистецький проєкт «Новий рік-2022»  
із Головною новорічною ялинкою на Софійській площі 

Свято «День народження 
Андріївського узвозу» Культурно-мистецький 

проєкт  
«Різдво на Подолі»  
(Контрактова площа) 

Фестиваль  
MotoOpenFest 

Мистецький проєкт  
«Зірки світової опери»

XIІІ Міжнародний конкурс 
молодих піаністів пам’яті 

Володимира Горовиця 

Atlas Weekend 

Міжнародний музично-
театральний фестиваль 

O-FEST 

Міжнародний фестиваль 
дитячо-юнацької творчості 
«Сонячний каштанчик» 

Київський міжнародний 
кінофестиваль 

«Молодість» 

Міжнародний ярмарок 
фотомистецтва  
PHOTO KYIV 

Музей цифровий

Оцифровано понад 30 тисяч 
музейних предметів
Презентовано проєкт  
«Музей Івана Гончара online»

До 30-річчя незалежності України виставки: 

 ◆ «За суверенну соборну Українську 
державу. Героїка УПА і підпілля ОУН» (Музей 
книги і друкарства України)

 ◆ дитячих робіт із зони проведення ООС 
«Незалежність – очима дітей війни» 
(Музей-майстерні І. П. Кавалерідзе в м. Києві)

Сучасний бібліотечний простір

До фондів публічних бібліотек міста надійшло 89,4 тисячі нових видань

Проведення масштабних міжнародних культурних і мистецьких фестивалів, конкурсів, подій

Фестиваль високого 
мистецтва  

Bouquet Kyiv Stage Мистецький 
проєкт  
JAZZ KOLO

Міжнародний 
фестиваль 
мистецтв  
Anne de Kyiv 
Fest
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Розвиток інфраструктури

 ◆ Відремонтовано кінотеатри «Братислава», «Факел», «Лейпциг», «Флоренція» 
тощо. Кінотеатр «Краків» буде перетворено на Європейський культурно-мистецький 
центр, «Дніпро» – на Київський муніципальний будинок національностей

 ◆ Відреставровано фасади будівлі Центру художньої та технічної творчості 
«Печерськ»

 ◆ Укріплено Башту № 4 – унікальну пам’ятку фортифікаційного мистецтва ХVІІІ-ХІХ ст. 
(Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця)

Ухвалено нову міську цільову програму   
«Столична культура: 2022-2024 роки», підпрограмами якої є 

 ◆ «Київ – місто збереження традиційної культури»

 ◆ «Київ – місто креативних індустрій та культурних інновацій»

 ◆ «Київ – місто толерантності та згуртованості»

Охорона культурної спадщини

Зареєстровано 3 608 пам’яток культурної спадщини

352 од.
пам’яток національного   

значення

розроблено  

10 паспортів  
на пам’ятки національного та 

місцевого значення

розглянуто 

226 проєктів 
землеустрою  

щодо відведення  
земельних ділянок

У 2021 
році

2 075 од. 
пам’яток місцевого  

значення

укладено  

291 
охоронний договір

опрацьовано 

52 проєкти  
реставрації об’єктів 
охорони культурної 

спадщини

1 181 од. 
щойно виявлених об’єктів 

культурної спадщини

обстежено

217  
об’єктів культурної 

спадщини

проведено 

15 засідань 
Консультативної ради  

з питань охорони  
культурної спадщини

Актуалізовано інформаційну 
базу пам’яток культурної 
спадщини м. Києв

Відреставровано 
пам’ятку архітектури та 

містобудування –  
будинок по 

вул. Борисоглібська, 6

Розпочав діяльність  
перший в Україні комунальний заклад  

«Центр консервації предметів археології». 

Проводяться дослідження, спрямовані на збереження 

артефактів з Поштової площі. Відреставровано 32 од. 
предметів археології з фондів Музею історії міста 

Києва та Археологічного музею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Відкрито 
меморіальний комплекс 

Героїв-киян, що 
загинули за цілісність та 
незалежність України, 

на розі вул. Михайла 
Грушевського та  
Петрівської алеї

Для внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України підготовлено і передано облікову документацію на 

111 об’єктів культурної спадщини

Виявлено, досліджено та занесено до  
Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва 21 об’єкт

«Експоцентр України» (ВДНГ) у Києві 
отримав статус національної пам’ятки
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Оновлено близько 70 км мереж наймасштабніших проєктів

Оцінка якості комунальних послуг у місті Києві4,15 бала 

Реконструкція теплових мереж

Енергозбереження на умовах співфінансування

ПРОГРАМА «70/30» В ОСББ/ЖБК

Профінансовано у 2021 році 90 проєктів, млн грн 121,2

Реалізовано проєктів у 2019-2021 роках, одиниць 330

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ТЕПЛІ КРЕДИТИ»

Частина кредитів, що відшкодована у 2021 році, млн грн 1,68

Кількість ОСББ/ЖБК, що скористалися програмою  
«Теплі кредити» у 2019-2021 роках, одиниць 148

зокрема у 2021 році, одиниць 7

Активний розвиток дистанційних сервісів

Додаткові сантехнічні 
послуги онлайн! 

Достатньо лише залишити відповідну 
заявку за посиланням 

Співпраця з міжнародними організаціями

МІСТО, КОМФОРТНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ

Запрацював мобільний додаток  
«Комуналка» 

для оплати житлово-комунальних послуг  
та передачі показань лічильників

GooglePlay AppStore

Проєкт «Угода мерів – Схід (CoM East)»

Інвестиційний проєкт модернізації 
системи централізованого 
теплопостачання м. Києва

Проєкт міжнародної технічної допомоги 
«Термосанація в бюджетних установах м. Києва»
Кредитна угода з реалізації інвестиційного проєкту  
«Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем 
опалення у громадських будівлях м. Києва»

Фонд Східноєвропейського партнерства з 
енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р)

Проєкт ЄС/ПРООН  
«Об’єднання співвласників 
будинків для впровадження сталих 
енергоефективних рішень» (HOUSES)

Проєкт «Енергетична безпека»



ТРАНСПОРТ 
ТА МІСЬКА 
МОБІЛЬНІСТЬ

Будівництво та 
реконструкція

Транспорт 
цифровий

Розвиток 
мобільного 
транспорту
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облаштовано 202,2 км 
велодоріжок, велосмуг,  
вело-пішохідних доріжок

встановлено 650
паркувальних велосипедних 
стійок

Будівництво та реконструкція

Вулично-дорожня мережа

Транспорт цифровий

Управління паркуванням

Відремонтовано 1 045 вагонів метрополітену

117
світлофорних  

об’єктів 

55
камер відеонагляду 

АСКДР

10
маршрутів  

«Зелена хвиля»

12
відеодетекторів на  

4 перехрестях

Розвиток мобільного транспорту

Підписано Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату 
електросамокатів Києва

Відкрито новозбудовану транспортну 
розв’язку в різних рівнях на ділянці від 
просп. Маршала Рокоссовського до 
вул. Богатирської

Реконструкція 
вул. Андріївської у 
Подільському р-ні

Реконструкція Пейзажної 
алеї у Шевченківському р-ні

Придбано сучасний 
громадський транспорт

9 
трамвайних вагонів

39
автобусів

Реконструкція транспортної 
розв’язки на перетині Дніпровської 

Набережної та просп. Возз’єднання у 
Дніпровському р-ні

Капітальний 
ремонт 
вул. Борщагівської у 
Солом’янському р-ні 

Капітальний ремонт мосту 
№ 2 через р. Либідь на ПК 

5+80 автодороги до очисних 
споруд ТЕЦ-5

Капітальний ремонт 
вул. Милославської від вул. Радунської 

до вул. Оноре де Бальзака (парна 
сторона) з транспортною розв’язкою

Капітальний ремонт 
вул. Чорнобильської від 
просп. Перемоги до 
вул. Уборевича

53 905 од. транспортних засобів евакуйовано інспекторами з паркування

Розширення велосипедної інфраструктури

ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ
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Розвиток та благоустрій зеленої зони

Об’єкти зовнішньої реклами

Висаджено Відремонтовано

9 124
128

79 697

618

22 568

11 361
128

83 493

640

24 958

Дерев ПаркиКущів Сквери

14 960
128

125 720 610
18 000

2019 2019

2019

2020 2020

2020

2021 2021

2021

Висаджено дерев та кущів, шт. Кількість парків та скверів, од.

Київ – місто 
парків та скверів 

Реєстр зелених зон комунальної 
власності територіальної громади 

м. Києва

Надходження 
екологічного податку до 

бюджету міста Києва 

Реалізовано проєкти Громадського бюджету м. Києва

Облаштування 
острівка для 

птахів,  
парк «Нивки»

Облаштування 
велосипедного 

маршруту  
«Лісова пісня»

Автономне 
освітлення в 

сквері  
POZNIAKY VILLAGE

Екомайданчик  
у Виноградарському 

лісі

Екопарк 
«Сирецький Яр»

Відкрито 12 нових об’єктів природно-
заповідного фонду загальною площею  

123,58 га
ландшафтний 

заказник 
«Зелена мрія»

Ефективність рекламного простору у 2021 році

Об’єкти реклами Кількість виданих 
документів

Перераховано до бюджету 
м. Києва, тис. грн

Зовнішньої реклами 2 972 (дозволи) 87 201,1
Реклами на транспорті 215 (погоджень) 35 258,3
Разом 122 459,4

Контроль за станом об’єктів міського благоустрою

11 361 
дерево

83 493 
кущи

18
парків

8,3 млн 
квітів

51
сквер

47,4 
млн грн

ландшафтний 
заказник 

«Зелений гай»

ландшафтний 
заказник 

«Дарничанка»

Демонтовано рекламних 
засобів та вивісок, од. 13 613

812

1 100 265

673 985

Вимог про усунення порушень направлено 
суб’єктам господарювання, од.

Складено протоколів про 
адміністративні порушення, од.

Накладено стягнень на суму, грн

З них сплачено порушниками, грн

36 030
32 620

202020202020 202120212021

ДемонтованоСкладено протоколівВидано приписів

5 5963 456

4 500
3 227

ДОВКІЛЛЯ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО
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Зовнішнє освітлення
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 

Думка киян щодо стану благоустрою міста*, %

замінено 

6 498 
світильників з ртутними 

та натрієвими лампами на 
світлодіодні

замінено

1 664 
опори зовнішнього 
освітлення столиці

Питна вода

Електронна карта 
джерел питної води 

Онлайн-контроль якості питної води

Цілодобовий контроль за 
якістю питної води

Онлайн-моніторинг за якістю довкілля

Запроваджена сучасна система управління якістю 
атмосферного повітря

 ◆ спроєктовано та встановлено контейнери 

 ◆ проведено монтаж обладнання та підключення системи екологічного 
моніторингу до серверної частини перших трьох пунктів 
спостереження за станом атмосферного повітря на правому березі

Автоматична 
система 

моніторингу 

Тварини у місті

«Не купуй,  
забери з притулку»

Інтерактивна мапа місць 
відпочинку з домашніми 

улюбленцями

*  Дослідження КНДУ «НДІРоМ». Опитування проводилося з 16 по 29 листопада 2021 року, 
всього опитаних – 2001 респондент. Стандартні відхилення – 1,4-2,3%

1/2 - негативно 3 4/5 - позитивно Важко відповісти

9 251
тварині проведено   

кліпсування/
татуювання, 

стерилізацію/
кастрацію

955
тваринам надано 
лабораторно-
діагностичних 

послуг 

12 074
безпритульних 

тварини взято на 
облік в системі 

РДТ

548
опікунів 

безпритульних 
тварин 

зареєстровано 

253
тварини  

чиповано 

543
тварини 

прилаштовано  
у сім’ї

Благоустрій місць відпочинку киян

Чистота на вулицях і в будинках

Освітлення вулиць

Упорядкування об’єктів відпочинку, 
збільшення паркових зон

11,0 33,5 54,4 1,1

23,2 37,6 38,1 1,1

16,3 31,1 50,9 1,7

8,5 30,1 58,6 2,8

Середній бал

3,67

3,41

3,15

3,53

3,44

ДОВКІЛЛЯ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО



БЕЗПЕКА У 
ГРОМАДІ 

Муніципальна 
безпека

Цивільний  
захист

Оборонна та 
мобілізаційна 

робота
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Муніципальна безпека

Рівень злочинності  
на 10 тис. населення

181

132 129

2019 2020 2021

Кількість кримінальних 
правопорушень, учинених 

неповнолітніми, од.

469

203
232

2019 2020 2021

Загальна кількість 
кримінальних  

правопорушень, од.

53 848

39 297 38 287

2019 2020 2021

ГФ «Муніципальна варта» ГФ «Київська міська варта» ГФ «Служба охорони  
громадського порядку»

Середній час очікування 
наряду поліції

Показник довіри 
населення до поліції 

Кількість камер 
спостереження

7,3 тис.
камер підключено 

до ситуаційних  
центрів

>3,7 тис.
кримінальних 

правопорушень 
розкрито за 
допомогою 

відеоаналітики

>44,2 тис.
протоколів 

складено про 
адміністративні 

правопорушення в 
умовах вулиці

125
осіб, які знаходились 

у розшуку 
затримано 

Використання систем відеонагляду та відеоаналітики

7 092
7 848

2020 2021

Охорона громадського порядку (громадські формування)

Оборонна та мобілізаційна робота

Карта укриття населення м. Києва 
(≈ 5 000 об’єктів)

Співпраця КМДА та Збройних сил України

15
хвилин 21,6%

Навчання з організації територіальної оборони

Розвиток територіальної оборони столиці

володіння зброєю, опанування тактики ведення бою, 
організації роботи штабу територіальної оборони

створено
Департамент 

муніципальної безпеки 
КМДА

затверджено 
МЦП  

«Захисник Києва»

облаштовано
пункт постійного 

розташування 112-ї 
бригади територіальної 

оборони Києва

модернізовано
територіальну 

автоматизовану систему 
централізованого 

оповіщення м. Києва

практичним діям з 
оборони столиці

для залучення людей 
до лав підрозділу ТРО
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Міжнародна співпраця

«Київська служба порятунку»

Придбано для рятувальників КАРС «Київська служба порятунку»

Придбано для рятувальників

Здійснено 3 115 виїздів на надзвичайні події для надання допомоги населенню столиці

1
штабний пожежний 

автомобіль

3
пожежні  

автоцистерни  
ємністю 2 т.

72 шт
витратних матеріалів до 

дихальних апаратів з часом 
захисної дії до 4 годин

2
автомобілі 

газодимозахисної 
служби

Цивільний захист

Стан пожежної безпеки

2020 2021

Всього виїздів на ліквідацію НС 12 092 11 162
Виїзди на гасіння пожеж 5607 5 134
Надання допомоги населенню 857 642
Надання допомоги іншим службам 1 560 1 551
Ліквідація НС, пожеж у Київській області 49 50

Врятовано людей 151 176

Запобігання надзвичайним ситуаціям

оброблено 

28 200 
виїздів пожежно-рятувальних 

підрозділів  
Оперативно-координаційним 

центром ГУ

Фонд Об’єднання пожежних 
Нідерландів

НП техногенного 
походження

Командно-штабний 
автомобіль 

Вантажний автомобіль з краново-
маніпуляторною установою 
та платформою для перевезення 
автомобілів

НП природного 
характеру

НП соціального 
характеру

Профілактика НП

здійснено 

252
виїзди піротехнічної групи 

Мобільного рятувального центру 
швидкого реагування  

ДСНС України у м. Києві

Пожежна охорона м. Лейпцига 
(Німеччина)

знешкоджено

392
вибухонебезпечних  

предмети  
часів Другої світової війни

Пожежна охорона м. Кракова 
(Польща)
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Столичний ринок праці
Тренди ринку праці м. Києва у 2021 році

Найбільш затребувані професії 2021 року (топ-10)

ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Кількість зареєстрованих 
безробітних станом на 

кінець року,  
тис. осіб

Рівень безробіття 
населення віком 15–70 

років, % від робочої сили 
відповідної вікової групи

Частка  
безробітної  

молоді віком до  
35 років, %

Співвідношення рівня 
безробіття серед економічно 
активних жінок до рівня 
безробіття серед економічно 
активних чоловіків, %

Рівень зайнятості 
населення віком 15–70 
років,% від населення 

відповідної вікової групи

2020 2020 2020 2020

2020

2021 2021 2021 2021

2021

61,7 6,8 22,2 36,3

1

61,6 7,1

10,2

35,4

1,6

Водій автотранспортних засобів

Робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями

Фахівець

Прибиральник службових приміщень

Двірник

Сестра медична (брат медичний)

Продавець продовольчих товарів

Контролер пасажирського транспорту

Вантажник

Продавець-консультант

1 221 2 919

2 836

2 230

1 223

1 232

1 311

1 361

1 470
2 136

Середньомісячна 
заробітна плата 

20 558 грн
2021 рік 

17 086 грн
2020 рік

20,3% 
приріст

Збереження сфери прикладання праці, створення нових робочих місць

Київ – лідер на ринку праці України

62,2 тис. громадян скористались послугами 
столичної служби зайнятості (з них 50,6 тис. осіб 
зі статусом безробітних)

46,6 тис. осіб  отримували допомогу по 
безробіттю (у 2021 році призначено допомогу 
27 тис. осіб)

53,1 тис. осіб (з них 39,2 тис. осіб – 
зареєстровані безробітні) отримали 
профорієнтаційні послуги

13 тис. осіб (з них 12 тис. осіб – зареєстровані 
безробітні) працевлаштовані

85,0 тис. осіб  (у т. ч. у юридичних осіб – 35,4 тис. 
осіб у фізичних осіб – 49,6 тис. осіб) прийняті на 
новостворені робочі місця

475,7 млн грн додатково надійшло до 
бюджету податку на доходи фізичних осіб в 
результаті підвищення рівня заробітної плати майже 
44,7 тис. суб’єктами господарювання

Функціонування електронних кабінетів  

5,2 тис. кабінетів роботодавців   

14,8 тис. кабінетів шукачів роботи

Онлайн-ярмарки вакансій 
роботодавцями подано 10,2 тис. вакансій  
в електронному вигляді

Рекрутинг  

понад 2,7 тис. роботодавців отримали 
послугу, укомплектовано 1,5 тис. вакансій 
(з них за рахунок зареєстрованих безробітних – 
0,7 тис. вакансій) на 1,1 тис. підприємств

Дистанційний формат профорієнтаційних заходів  
проведено 900 вебінарів, до яких залучено 
13,3 тис. осіб

Портал державних послуг «Дія»  
спрощено процедуру звернення безробітних для 
реєстрації та призначення допомоги по безробіттю

Інститут кар’єрного радника  
надання послуг з планування кар’єри шукачам 
роботи з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 
та рівня професіоналізму

Кейс-менеджмент  
профілювання та соціальний супровід безробітних для 
попередження ризиків довготривалого безробіття

Сучасні формати роботи у сфері управління людським потенціалом столиці

61,6% 
Найвищий рівень зайнятості 
населення віком 15-70 років  

(по Україні – 55,7%)

20 558 грн
Найвищий рівень 

середньомісячної заробітної 
плати  (по Україні – 14 014 грн)

7,1%
Один з найнижчих рівнів безробіття населення  

(за методологією МОП) (по Україні – 9,9%)

85,0 тис. осіб
Найкращий показник  

працевлаштування на нові робочі 
місця 

13 осіб
Найнижчий показник навантаження на 10 вільних 

робочих місць (по Україні – 72 особи)
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Промисловість та підприємництво

ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Частка міста Києва у 
загальнодержавному обсязі 

реалізації промислової 
продукції, %

Динаміка обсягів надходжень 
від юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців до бюджету 

міста Києва, млрд грн

(*мсце серед регіонів України)

9,4

11,8
13,2

2019 2020 2021

Обсяг реалізації  
промислової продукції,  

млрд грн

Динаміка обсягів надходжень 
єдиного податку від 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців до бюджету 

міста Києва, млрд грн

233,0
292,3

474,0

+62,2%

3*
місце

2*
місце

2*
місце

+25,5%
+19,2%

2019 2020 2021

Індекс промислової продукції 
міста Києва  

(у % до попереднього року)

Динаміка кількості об’єктів 
інфраструктури підтримки 

підприємництва, од.

98,0 97,7 103,0

2019 2020 2021

м. Києва презентували свою продукцію 
на 13 міжнародних виставках

Підтримка бізнесу в 2021 році

40 міжнародному Фестивалі 
моди «Київ Фешн» 

ХІІ Міжнародному 
авіакосмічному салоні 
«АВІАСВІТ – ХХІ»

Міжнародній спеціалізованій 
виставці «Зброя та безпека» 

Міжнародному 
промисловому форумі

5 652 5 704 +0,9%

2020 2021

7,642,2

9,844,8

20202020 20212021

+28,9%

+6,2%

з 18 банками
підписано договори 

про співробітництво та 
додаткові угоди до них 

12
сітілайтів

 з рекламою ФКП   
розміщено

1 138
робочих місць

створено 

932
млн грн

кредитів надано за 300 
кредитними договорами

Надання фінансово-кредитної підтримки  
суб’єктам малого та середнього підприємництва (ФКП)

1,01
млрд грн

податків і зборів перераховано  
до бюджетів усіх рівнів 

31,26 
млн грн

виплачено ФКП

13,01
млрд грн 

обсяг виробництва товарів,  
робіт та послуг 

370 промислових 
підприємства
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ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Будівництво

Обсяги виконаних будівельних робіт
Частка капітальних інвестицій міста 
Києва у загальнодержавних обсягах

зростання обсягу будівельної продукції 

55 284,6
млн грн. 

32,2%

+7,8

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами, млн грн

Житлові будівлі Нежитлові будівлі Інженерні споруди

19 092,7 43 412,1

22 687,3 55 284,6

13 465,910 853,5

16 926,115 671,2

2020

2021

Індекси будівельної продукції за 
видами, у % до 2020 року

нове будівництво
реконструкція 
та технічне 
переоснащення
капітальний та 
поточний ремонти 

Обсяги робіт 
за характером 
будівництва

35,1%

28,3%

36,6%

 Інженерні споруди 97,3

 Нежитлові будівлі 106,7

 Житлові будівлі 127,9

Капітальні інвестиції 

Житла, тис. м2

Капітальні інвестиції, млрд грн

Капітальні інвестиції міста Києва за джерелами 
фінансування у 2021 році

Капітальні інвестиції міста Києва в матеріальні 
активи у 2021 році

Капітальні інвестиції міста Києва  
за видами активів, млрд грн

Нежитлових 
будівель,  

тис. м2

864,9

163,0 170,1

16,9

205,2

1 961,6

419,8

528,8

155,1 170,115,0

899,0

2020

Київ

2020

2020

Матеріальні активи Нематеріальні активи

20202021

Україна

2021

2021

2021

будівлі торговельні 

будівлі офісні 

будівлі нежитлові інші

будівлі для публічних 
виступів, закладів 
освітнього, медичного 
та оздоровчого 
призначення

будівлі транспорту та 
засобів зв’язку 

власні кошти підприємств та організацій

кредити банків та інші позики

кошти населення на будівництво житла

інші джерела фінансування

кошти державного бюджету

кошти місцевих бюджетів

будівлі житлові
будівлі нежитлові
інженерні споруди
машини, обладнання та інвентар
транспортні засоби
земля
інші матеріальні активи

656,4

68,7

42,5

115,0

16,4

Прийнято в експлуатацію

+4,3%

635,35

87,152020

2021

8  інвестиційних договорів на проєкти у 
соціальній, спортивній та транспортній 
сферах укладено у 2021 році 

Загальна сума фінансування за 
інвестиційними договорами, млн грн

170 053,4
млн грн

74,8%

6,4%

5,1%

1,4%

6,0%

6,3%

155 119,7
млн грн

8,5%

12,4%

35,5%

5,6%
0,5%

12,5%

25,0%

146,1 163,0
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ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Прямі іноземні інвестиції

загальнодержавного обсягу прямих 
іноземних інвестицій зосереджено в 
економіці міста Києва

прямих іноземних інвестицій в 
економіку міста – з країн ЄС

Загалом, іноземні інвестиції надійшли з

41%

74,9%

71 країни  
світу 

Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіку м. Києва, млн дол. США

Київ, станом на 31.12.2020

Київ, станом на 31.12.2021

Україна, станом на 31.12.2021

Фінансова та страхова діяльність

Оптова та роздрібна торгівля 
ремонт автотранспортних засобів

Інформація та телекомунікації

Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна 
діяльність

15 923,3 +2 178,5
18 101,8

44 181,0

4 648,9

4 422,9

2 377,8

1 867,4

1 221,2

Географічна структура прямих іноземних 
інвестицій, %

Топ-5 країн-інвесторів, млн дол. США

Основні сфери вкладання інвестицій іноземними партнерами, %

Кіпр

Нідерланди

Велика Британія

Австрія

Франція

Інші країни

Промисловість
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів
Фінансова та страхова діяльність 
Операції з нерухомим майном
Інформація та телекомунікації
Професійна, наукова та технічна діяльність 
Інші види діяльності

Переробна промисловість 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиціонованого повітря

Добувна промисловість 

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами

18 101,8 
млн грн Пріоритетні для інвестування види економічної діяльності, млн дол. США

24,7%

4 638,0
Кіпр

1 072,4
Велика Британія

777,0
Франція

4 463,2
Нідерланди

800,9
Австрія

13 549,3
Країни ЄС

25,6%

35,1%

4,3%

4,4%

5,9%

9,0%

10,8%
51,7%

24,4%

6,7%

13,1%

10,3%

25,7%
20,7% 26,8%

0,8%

Співпраця України з Європейським банком реконструкції та розвитку – реалізуються 3 проєкти

«Модернізація 
міського 
транспорту  
м. Києва II»

«Модернізація 
системи 
централізованого 
теплопостачання 
м. Києва»

«Зелені міста» 
(Green cities)
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ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Зовнішня торгівля

Експорт товарів, 
млн дол. США

Основні показники зовнішньої 
торгівлі товарами

Імпорт товарів,  
млн дол. США

12 427,6

23 929,0

15 331,0

31 039,0

20202020 20212021

+23,4%

+29,7%

Найбільші партнери  
у зовнішньоторговельних операціях товарами

Китай
Індія
Єгипет
Інші країни світу

Країни ЄС
  Нідерланди
  Німеччина

15 331,0
млн дол. США

9,2%

4,2%

29,7%

5,6%

16,0%

40,9%

4,1%

Експорт послуг, млн дол. США Імпорт послуг, млн дол. США

Найбільші партнери у зовнішньоторговельних операціях послугами

Товарна структура зовнішньої торгівлі послугами

Основні показники зовнішньої торгівлі послугами

4 262,6 2 614,5

5 039,1 3 941,8

2020 2020

2021 2021

+18,2% +50,8%

5 039,1
млн дол. США

27,3%

11,9%

8,9%

17,6%

4,5%

6,9%

34,3%

Зовнішня торгівля послугами м. Києва 

США

Велика Британія

Швейцарія

Країни ЄС

Німеччина

Кіпр

Інші країни світу

Послуги у сфері теле-
комунікації, комп’ютерні та 

інформаційні послуги

Ділові послуги

Транспортні послуги

Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів

Послуги, пов’язані з 
подорожами

Інші країни світу

1 375,6

2 487,9

599,3

1 042,2

449,0

851,5

349,6

176,6

224,6

127,9

353,0

1 730,1

310,9

49,4%
16,9%

3,5%
2,5%

7%

20,7%

Зовнішня торгівля товарами м. Києва 

Товарна структура експорту м. Києва

Продукти рослинного походження 

Жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

Готові харчові продукти 

Продукція хімічної та пов’язаних з нею 
галузей промисловості

Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання

Інші

42,2%

13,2%

9,5%

6,7%

3,9%

24,5%

Частка експорту товарами міста 
Києва у загальнодержавному обсязі22,4%

Частка міста Києва  
у загальнодержавному обсязі

38,3% 
експорту послуг

51,9% 
 імпорту послуг





Виконавчий орган  
Київської міської ради  

(Київська міська  
державна адміністрація)  

вул. Хрещатик, 36  
Київ, Україна, 01044 


