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Додаток
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні тенденції зміни значень показників, що застосовуються
для розрахунку індексу регіонального людського розвитку
виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація)
1. Аналіз динаміки показників, що застосовуються для проведення
розрахунку індексу регіонального людського розвитку за відповідними
напрямами.
2. Аналіз причин динаміки показників (покращення, погіршення) у
динаміці за останні п’ять років.
Довге та здорове життя
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років
м. Київ
Україна

2015
74,00
71,38

2016
74,21
71,68

2017
74,35
71,98

2018
74,01
71,76

2019
73,96
72,01

Величина середньої тривалості життя населення визначається рівнем
смертності від основних причин та є найкращим індикатором, який чутливо
реагує на коливання рівнів загальної смертності населення і дає можливість
аналізувати та порівнювати їх. Цей показник інтегрує в собі не тільки зміни
життєдіяльності різних статевовікових груп, але є також одним із основних
показників, який характеризує стан здоров’я населення міста, рівень його життя
та рівень медичного обслуговування.
В місті Києві показник середньої очікуваної тривалості життя при
народженні протягом останніх років мав позитивну динаміку, хоча у 2019 році
у порівнянні з 2015 роком має незначне зменшення, але на 2,7 % перевищує
зазначений показник по Україні (Україна: 2015 рік - 71,38; 2019 рік – 72,01).
Тобто, в середньому кияни живуть довше, ніж мешканці інших регіонів на
2,0 роки.
Збільшення тривалості життя киян до 77 років є одним із завдань, яке
ставить перед собою Київська міська влада. Це визначено Стратегією розвитку
міста Києва до 2025 року. Його досягнення передбачається за рахунок
активізації профілактичної роботи серед мешканців міста з метою зменшення
захворюваності та смертності від неінфекційних захворювань (онкологічних,
серцево-судинних, травм, отруєнь та ін.) та пропаганди здорового способу
життя, адже серед причин смертності переважають захворювання, які можна
попередити.
Важливим чинником, який впливає на значення середньої очікуваної
тривалості життя, є смертність населення. П’ять років поспіль в структурі
смертності населення м. Києва переважають хронічні неінфекційні
захворювання.
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Перше місце займають хвороби системи кровообігу, які у 2019 році
обумовили 64,3 % усіх випадків смерті в місті.
За останні 5 років показник смертності від хвороб системи кровообігу
збільшився на 5,8 % і становить 728,6 на 100 тисяч населення (2015 рік – 688,5).
Смертність від інфаркту міокарду зросла на 9,4 % і у 2019 році складала
40,9 на 100 тисяч населення проти 37,4 на 100 тисяч населення у 2015 році.
Показник смертності від інсульту у 2019 зменшився та становить 86,9 на
100 тисяч населення проти 88,1 у 2015 році. Потрібно відмітити, що показник
летальності від інфаркту зріс із 17,97 у 2015 році до 19,98 у 2019 році, та дещо
зменшився від інсульту з 19,16 у 2015 році до 18,63 у 2019 році.
Смертність від онкологічних захворювань займає друге місце в структурі
причин смерті. У 2019 році частка померлих від злоякісних новоутворень серед
усіх померлих становила 17,4 %.
Показник смертності від злоякісних новоутворень становить 195,7 на
100 тис. населення, але у порівнянні з показником 2015 року (190,5 на
100 тис. населення) збільшився на 2,7 %.
В структурі смертності м. Києва за останні два роки на трете місце вийшла
смертність населення від хвороб системи травлення, яка випередила смертність
від нещасних випадків, травм та отруєнь та становить 4,5 % від усієї
смертності. За останні п’ять років показник смертності від хвороб травлення
збільшився на 4,7 % (2015 рік - 48,8; 2019 рік - 51,1).
Нещасні випадки, травми та отруєння на четвертому місці у структурі
причин смертності населення м. Києва (4,3 %), хоча в минулі роки посідали
третє місце.
Позитивним моментом є суттєве зменшення випадків травмування,
отруєння та смертності від вказаних причин. Це - так звана запобіжна смерть,
яка чутливо реагує на соціально-економічні та державно-правові зміни в
суспільстві.
За п’ять останніх років цей показник зменшився на 6,2 % та склав 49,7
випадків на 100 тисяч населення в 2019 році, в 2015 році відповідно - 53,0.
Однак, на тлі зменшення кількості травмованих (майже на 4 %) на
високому рівні зберігається травматизм серед дітей 0-17 років (збільшення на
18,7 %).
Залишається високий рівень побутового, вуличного, шкільного та
спортивного травматизму, хоча дещо зменшується рівень дорожньотранспортного травматизму.
В 2019 році значна кількість дітей (22 %) отримали важкі травми: переломи
кісток черепа, хребта, кісток тулуба, внутрішньочерепні травми та переломи
кінцівок. У 2019 році несумісні з життям травми призвели до смерті 43 дітей.
Нажаль, відзначається незначне зменшення кількості дітей, що отримали
термічні та хімічні опіки (лише на 54 дитини: з 899 дітей у 2015 році до 845
дітей у 2019 році).
В 2019 році на стаціонарному лікуванні перебувало 4998 дітей з приводу
травм різного характеру та важкості (у 2015 – 3563 дитини), у тому числі з
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опіками – 686 дітей (2015 - 732 дитини), з них 70 % - діти до 5 років. Від опіків
у 2019 році померла 1 дитина.
На значення середньої очікуваної тривалості життя впливає показник
малюкової смертності, який зменшився на 25,3 % у порівнянні з 2015 роком
(7,5 проміле) та в 2019 році склав 5,6 проміле.
Попередження передчасної смертності від зовнішніх причин має
базуватися на розробці та вжитті дієвих організаційно-управлінських заходів,
спрямованих на забезпечення населення доступною та якісною медичною
допомогою, у тому числі екстреної; проведенні навчань дорослих та дітей
методикам надання першої та невідкладної допомоги.
Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення,
на 1000 осіб наявного населення, проміле
2015
2016
2017
2018
2019
м. Київ
6,4
6,6
3,0
5,5
5,6
Україна
-3,4
4,0
-3,5
-5,1
-5,6
Загальний коефіцієнт приросту чисельності населення залежить від
природних причин, а саме: народжуваності та смертності населення, а також від
міграційних процесів.
За останні 5 років загальний коефіцієнт приросту чисельності населення
м. Києва зменшився на 12,5 %. По Україні цей показник від’ємний і становить 5,6 ‰. Показник народжуваності знизився на 12 %, і у 2019 році становив –
11,0 ‰ на 1000 наявного населення, проти 12,5 ‰ у 2015 році.
Потрібно відмітити, що не зважаючи на поступове зниження, показник
народжуваності в м. Києві у 2019 році перевищував на 35,8 % аналогічний
показник по Україні (8,1 ‰).
Показник смертності населення в місті Києві навпаки зріс на 6,7 % (у
2015 році – 10,5 ‰; у 2019 році – 11,2 ‰) та нижчий, ніж по Україні на 23,8 %.
Міграційний приріст в столиці збільшився в порівнянні з 2015 роком на
29,3 % та склав у 2019 році 17175 осіб проти 13281 особи у 2015 році, що
відповідно становить 5,0 ‰ проти 4,6 ‰.
Коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження, на 100 тис.
осіб наявного населення, просантиміле
м.Київ
Україна

2015
5,2
18,8

2016
5,1
17,4

2017
6,3
16,5

2018
5,2
16,0

2019
5,4
16,0

Коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження в порівнянні з
2015 роком зріс на 3,8 %. Проте в порівнянні з 2017 роком, цей показник
зменшився на 14,3 %, та в 3,0 рази є меншим від аналогічного показника по
Україні (16,0).
Значний вплив на зміну показника (особливо – негативний) мають
незадовільні
(складність
працевлаштування
та
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проблема професійного навчання для людей старшого віку, неспроможність
утримувати себе і свою сім’ю, відсутність ефективного відпочинку,
відповідального ставлення до себе та своєї сім’ї тощо).
Добробут та гідні умови праці
Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних
трансфертів) на одну особу, гривень
Найменування
регіону
м. Київ

Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням
міжбюджетних трансфертів) на одну особу, гривень
2015
9 805,7

2016
11 676,0

2017
16 872,5

2018

2019

19 802,4

19 550,8

За 2019 рік обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням
міжбюджетних трансфертів) на одну особу по місту Києву становив
19 550,8 гривень, що майже як показник 2018 року та у майже 2 рази більше
показника 2015 року.
Бюджет міста Києва стабільно зростає щороку. Так видатки бюджету
м. Києва у 2019 році більші ніж видатки 2018 року в 1,05 рази, 2017 року –
1,23 рази, 2016 року – 1,82 рази, 2015 року – 2,19 рази.
Виконання видаткової частини бюджету міста Києва за 2019 рік становить
61 346 205,5 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 40 310 586,4 тис. грн,
та спеціальному фонду – 21 035 619,1 тис. грн.
Обсяг видатків бюджету міста Києва порівняно з відповідним показником
минулого року збільшився на 3 144 713,0 тис. грн.
Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціальнокультурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне
забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному
періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала
62,9%, та на 3 122 021,9 тис. грн більше рівня попереднього року.
Найбільше зростання видатків у номінальному вираженні відбулося за
такими напрямами:
 Фізична культура і спорт – на 154 175,4 тис. грн, або на 27,2%;
 Культура і мистецтво – на 161 695,9 тис. грн, або на 16,7%.
 Освіта – на 2 409 970,6 тис. грн, або на 16,1%;
 Охорона здоров’я – на 984 618,2 тис. грн, або 9,6%.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної, разів
2015
2016
2017
2018
2019
5,30
6,01
3,48
3,64
3,78
Співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати показує у
скільки разів регіональна середньомісячна заробітна плата перевищує
мінімальну
і, таким чином, характеризує відноснийКиївська
рівень
стимулюючої і
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відтворювальної функції доходів від праці в регіоні; розраховується як
відношення регіональної середньомісячної заробітної плати до офіційної
мінімальної.
Розмір середньомісячної заробітної плати по місту Києву постійно зростає
та залишається найвищим серед регіонів України.
Протягом 2015 - 2016 років відношення середньої заробітної плати до
мінімальної зростає (5,30 та 6,01 відповідно). З 01.09.2015 розмір мінімальної
зарплати підвищено до 1378 грн або на 13,1%. В той же час середньомісячна
заробітна плата за 2015 рік по відношенню до 2014 року зросла на 25,2%.
Протягом 2016 року мінімальна заробітна плата підвищувалась 3 рази до
1600 грн з 31.12.2016 або на 16,1%. Зростання середньомісячної заробітної
плати за 2016 рік складало 28,5%.
На погіршення показника співвідношення середньої та мінімальної
заробітної плати у 2017 році (зменшення майже у 2 рази) суттєво вплинуло
двократне підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року при темпі
зростання середньомісячної заробітної плати за 2017 рік 28,8%.
Не значне зростання відношення середньої заробітної плати до мінімальної
відбулося у 2018 та 2019 роках. З 01.01.2018 розмір мінімальної зарплати
підвищено до 3723 грн або на 16,3%, але в той же час середньомісячна
заробітна плата за 2018 рік по відношенню до 2017 року зросла на 21,6%.
З 01.01.2019 розмір мінімальної зарплати підвищено до 4173 грн або на
12,1%, але в той же час середньомісячна заробітна плата за 2019 рік по
відношенню до 2018 року зросла на 16,5%.
Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних, відсотків до
кількості громадян, які мали статус безробітного протягом року
У місті Києві упродовж 2015-2018 років відбувалось поступове зростання
показника рівня працевлаштування зареєстрованих безробітних від 32,8% до
43,9%. У 2019 році цей показник становить 40,8%, у порівнянні з 2015 роком
він зріс на 8 відсоткових пунктів та перевищує зазначений показник по Україні
(Україна за 2019 рік - 37,9%).
Кризові процеси в економіці України, спричинені війною на Сході країни,
призвели до падіння економіки та згортання виробництва, що зумовило появу
негативних тенденцій на ринку праці, зокрема зменшення рівня
працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році по місту Києву до
32,8%.
У 2016 році економічна ситуація в Україні стабілізувалась, що дало змогу
підвищити рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних по місту до
39,6%. Серед регіонів держави столиця (після Харківської та Дніпропетровської
областей) мала найвищий показник (по Україні – 34,9%).
У 2017-2018 роках певне економічне зростання сприяло зменшенню
перебуваючих на обліку безробітних (відповідно 31,0 тис. осіб та 28,3 тис.
осіб), та вплинуло на збільшення рівня працевлаштування безробітних, - від
43,6% у 2017 році до 43,9% у 2018 році. Серед регіонів держави місто Київ
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(після Харківської та Дніпропетровської областей) мав найвищий показник в
державі (по Україні – 38,4%).
У 2019 році рівень працевлаштування безробітних дещо знизився та
становив 40,8% (по Україні також падіння - від 38,4% у 2018 році до 37,9% у
2019 році), проте за відповідним показником місто Київ залишився у п’ятірці
лідерів серед регіонів.
Найменування показників

2015

2016

2017

2018

2019

48,7

39,4

31,0

28,3

27,8

Чисельність працевлаштованих
безробітних, тис. осіб

16,0

15,6

13,5

12,4

11,3

Рівень
працевлаштування
зареєстрованих безробітних, %

32,8

39,6

43,6

43,9

40,8

Чисельність
безробітних,
перебували на обліку, тис. осіб

які

Незважаючи на позитивні зрушення в економіці у 2019 році в місті Києві
зростали обсяги вивільнення працівників, роботодавці поінформували столичну
службу зайнятості про заплановане масове вивільнення 14,2 тис. працівників,
що майже на 30% більше, ніж у 2018 році.
У 2019 році на підприємства, в організації, установи м. Києва прийнято
375,4 тис. працівників, при цьому вибуло – 409,3 тис. осіб (переважна більшість
з причин плинності кадрів – 384,4 тис. осіб, 15,1 тис. – за скороченням штатів).
Другорядні фактори, які вплинули на рівень працевлаштування
зареєстрованих безробітних:
Постійні: наплив внутрішніх трудових мігрантів до столиці. Місто Київ є
традиційно привабливим для трудових мігрантів. Тут набагато більше
можливостей знайти роботу та найвищий рівень заробітної плати серед регіонів
(у 2019 році середня заробітна плата по м. Києву – 15776 грн., по Україні –
10497 грн.), тому до столиці спрямовується потік трудових мігрантів.
Упродовж 2019 року кожний четвертий з числа зареєстрованих безробітних мешканець інших регіонів.
Тимчасові: прибуття внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) із
АР Крим, зони військового конфлікту Донецької та Луганської областей
(найбільше звернень у 2015 році – на обліку в міській службі зайнятості
перебувало 3,6 тис. безробітних з числа ВПО).
Об’єктивні фактори, які впливають на рівень працевлаштування
зареєстрованих безробітних – невідповідність професійно-кваліфікаційного
складу безробітних, які перебувають на обліку, заявленим роботодавцями
вакансіям (вільним робочим місцям, в т.ч. за рівнем заробітної плати). На
обліку стабільно високою є частка безробітних із вищою освітою. В той же час,
серед вакансій столичної служби зайнятості переважають вакансії для
кваліфікованих робітників, працівників сфери обслуговування та торгівлі,
найпростіших професій.
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Окремі показники, які
вплинули на
чисельність
перебуваючих на обліку
в службі зайнятості
безробітних

2015

2016

2017

2018

2019

Чисельність внутрішньопереміщених осіб, які
перебували на обліку в
службі зайнятості, тис.
осіб

3,6

1,8

1,3

1,2

1,1

80,0

50,0

18,2

11,0

14,2

Кількість
працівників,
попереджених
про
заплановане
масове
вивільнення, тис. осіб

Різниця між прийнятими
на
підприємства,
в
організації, установи міста
328,0/425,5 337,2/386,5 398,2/407,0 382,9/407,1 375,4/409,3
Києва
та
вибулими
(прийнято/вибуло),
тис.
осіб*
* За даними Державної служби статистики України

Освіта
Чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами
дітей віком три-п’ять років, відсотків до загальної кількості дітей такого
віку
2015
87,6

2016
86,6

2017
86,0

2018
84,3

2019
82,7

За результатами опрацювання інформації для проведення розрахунку
регіонального людського розвитку по галузі «Освіта» встановлено, що
практично в усіх регіонах України (окрім Івано-Франківської та Одеської
областей) та в цілому по країні спостерігається зменшення чистого показника
охоплення дітей віком 3-5 років дошкільною освітою. Показник охоплення
дітей по місту Києву посідає 6 позицію серед 23 регіонів, що на 1 пункт краще
у порівнянні з попереднім роком, і теж має тенденцію до зменшення (від 88,5%
у 2018 році до 85,1 – у 2019 році).
Зменшення показника охоплення дітей 3-5 років дошкільною освітою по
місту Києву відбувається через відмінності у проведенні його розрахунків та
наявних у Державній службі статистики даних про заклади дошкільної освіти
столиці.
Державною службою статистики України враховуються тільки надані
статистичні звіти встановленої форми: за даними статистики в Києві у
2019 році
функціонує 624 заклади дошкільної освіти,
де виховується
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107547 дітей від 0 до 6 (7) років. З них 577 – це заклади комунальної та
державної форми власності, у яких виховується 104603 дитини, та 47 – приватні
заклади, у яких виховується 2944 дитини.
Для проведення обрахунків використовуються дані про постійне населення
міста і не враховуються діти фактичного (наявного) населення та вихованці
груп з режимом короткотривалого перебування у дитячих садках або у закладах
альтернативної освіти.
Показник охоплення дітей віком від 3 до 5 років закладами дошкільної
освіти усіх типів і форм власності обраховується у місті Києві на підставі даних
про чисельність населення м. Києва віком від 0 до 6 (7) років, які надаються
Головним управлінням статистики у м. Києві та оперативних даних управлінь
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій про контингент
вихованців закладів освіти різних типів і форм власності станом на 01 січня
звітного року і є ознакою забезпечення рівності права дітей на здобуття
первинної складової ланки освіти.
Показник охоплення дітей 3-5 років не є сталим і змінюється в залежності
від чисельності дитячого населення певних вікових груп та контингенту
вихованців усіх закладів, що функціонують в столиці.
За оперативними даними управлінь освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій станом на 01.01.2020 року в Києві функціонувало 690
закладів різних типів та форм власності (у 2019 році – 645), з них 584 комунальних та державних (у 2019 - 583), 106 приватних (у 2019 – 62). Ще у
65 закладах альтернативної освіти діти дошкільного віку здобували освіту
(у 2019 році таких закладів було 53). Всього навчалося 113189 дітей (у
2019 році - 112945 дітей), з них близько 7% - діти тимчасово переміщених осіб
та діти з інших районів та регіонів України.
Чисельність дітей, які отримують дошкільну освіту в дитячих садках
столиці, але проживають та зареєстровані в інших регіонах та населених
пунктах прилеглих до міста Києва територій, зменшує показник охоплення
дітей столиці дошкільною освітою, при цьому впливаючи на зростання даного
показника по Київській області.
Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років
2015
5,9

2016
5,1

2017
5,3

2018
5,3

2019
4,7

За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у підпорядкуванні
Департаменту освіти і науки перебуває Київський університет імені Бориса
Грінченка – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Решта вищих
навчальних закладів міста Києва перебувають у підпорядкуванні Міністерства
освіти і науки України та інших міністерств і відомств.
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3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) для
поліпшення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.
Довге та здорове життя
В країні діє система законодавчих та нормативно-правових актів у сфері
охорони здоров’я, які визначають правові, організаційні, економічні та
соціальні засади в цій сфері та регулюють суспільні відносини загалом та за
окремими напрямами.
З метою забезпечення активного та гармонійного розвитку людського
потенціалу; зміцнення фізичного та духовного здоров’я громадян; підвищення
рівня їх працездатності; подовження тривалості та якості життя; усунення
шкідливих факторів, які негативно впливають на здоров’я; попередження і
зниження захворюваності, інвалідності та смертності; поліпшення спадковості
та підставі зазначених документів в місті напрацьовано низку нормативних та
розпорядчих документів, які визначають основні стратегічні цілі та напрямки
щодо розвитку медичної галузі на міському рівні.
Багато років поспіль столична медична галузь орієнтована на реалізацію
основних завдань та заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за
напрямком «Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя», напрацьованої з
урахуванням Концепції розвитку системи охорони здоров’я в місті Києві. В
рамках реалізації в місті у 2019 році діяли міські цільові галузеві програми:
програма «Здоров'я киян» на 2017 - 2019 роки (рішення Київської міської ради
від 22.12.2016 № 781/1785 із змінами), програма «Протидії захворюванню на
туберкульоз» на 2017-2021 роки, програма «Протидії епідемії ВІЛ-інфекції» на
2017-2021 роки (рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 №538/1542)
(далі - програма/програми).
У грудні 2019 року затверджено міську цільову програму «Здоров'я киян»
на 2020-2022 роки (рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8023
(зміни внесено рішеннями Київської міської ради від 26.03.2020 та 28.07.2020
№№ 899/9096 та 62/9141 відповідно).
В рамках виконання програм вживаються дієві заходи щодо створення
сприятливих умов для розвитку столичної медичної галузі; підвищення рівня
довіри пацієнтів до медичних працівників, їх задоволеності якістю надання
медичного допомоги; зниження захворюваності та смертності населення, у
тому числі за рахунок широкої інформаційно-комунікативної роботи серед
населення з питань профілактики захворювань та дотримання здорового
способу життя з урахуванням Концепції розвитку системи громадського
здоров’я, Плану заходів з її реалізації та Національного плану заходів щодо
неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку,
затверджених розпорядженнями Уряду України.
Заходи спрямовані першочергово на профілактику та ранню діагностику
інфекційних та неінфекційних захворювань, зокрема: онкологічних, серцевосудинних,
цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших, які
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безпосередньо впливають на тривалість та якість життя громадян.
Серед основних заходів для забезпечення цієї мети в місті здійснено
наступне.
Для профілактики неінфекційних захворювань
заходи з профілактики, ранньої діагностики та лікування серцево-судинних
захворювань:
- діє система скринінгових обстежень населення на визначення рівня
глюкози та холестерину в крові як факторів ризику для розвитку інфаркту,
інсульту з метою раннього виявлення захворювань (всі заклади первинної
ланки забезпечені витратними матеріалами для скринінгу) .
У 2019 році проведено скринінг з метою виявлення підвищеного рівня
загального холестерину 405722 особам та 239595 особам - з метою виявлення
рівня глюкози в крові. Підвищений рівень зазначених показників здоров’я (як
факторів ризику для розвитку інфаркту, інсульту, цукрового діабету) виявлено
у 166481 особи, що складає 28,7 % від обстежених.
працюють
відділення
рентген-ендоваскулярної
хірургії
в
Олександрівській клінічній лікарні м. Києва (з жовтня 2017 року) та в Київській
міській клінічній лікарні № 1 (з початку 2019 року).
Всього у 2019 році медичну допомогу зазначеного профілю надано
3721 пацієнту (662 пацієнтам – в умовах Київської міської клінічної лікарні № 1
та 3059 – в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва)
забезпечено проведення нейровізуалізації пацієнтам з гострим
порушенням мозкового кровообігу, запровадженого з 2018 року.
профілактика онкологічних захворювань:
З 2018 року діє система скринінгових обстежень населення на визначення
прихованої крові у калі з метою ранньої діагностики колоректального раку.
Протягом 2019 року скринінгом охоплено 57015 осіб, у 3036 осіб виявлено
сліди прихованої крові у калі та скеровано на поглиблене обстеження.
Для Київського міського клінічного онкологічного центру у 2019 році для
забезпечення лікування онкологічних хворих отримано медикаменти, придбано
нову техніку та медичне обладнання, виконано поточні та капітальні ремонти,
забезпечено роботу з інформатизації діяльності закладу тощо.
Наказами Департаменту охорони здоров`я затверджено План заходів з
реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного
довголіття населення на період до 2022 року та Стратегічний план діяльності на
2020-2022 роки (накази від 30.09.2019 № 1109 та від 29.08.2019 № 1002
відповідно). Останнім визначені подальші цілі, завдання та заходи для
створення умов щодо якісного та безпечного надання послуг у сфері охорони
здоров’я, інтенсифікації лікувального процесу та покращення якості життя
мешканців столиці. Визначено завдання в частині профілактики, ранньої
діагностики (особливо візуальних форм раку) та медикаментозного
забезпечення
онкохворих,
які
потребують
постійного
прийому
життєвонеобхідних лікарських засобів.
В рамках виконання Плану заходів з реалізації Стратегії державної
політики
з питань здорового та активного довголіття Київська
населення
на період до
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2022 року протягом року проведено низку інформаційно-оздоровчих заходів до
Всесвітнього дня боротьби проти раку (04 лютого), Всеукраїнського дня
боротьби з меланомою (10 травня), Всесвітнього дня боротьби з раком грудей
та Європейського дня здоров'я молочної залози (15 жовтня), Всеукраїнського
дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози (20 жовтня). Заходами
охоплено 9212 осіб, обстежено 4406 осіб, надано консультацій 4806 особам;
виявлено 43 випадки онкопатології молочної залози, 73 випадки новоутворень
шкіри, у тому числі у 4 осіб виявлено новоутворення з ознаками меланоми.
Для профілактики неінфекційних захворювань протягом декількох років
поспіль реалізуються Урядові програми щодо забезпечення населення ліками
(«Доступні ліки» та реімбурсації інсулінів).
Інформацію щодо стану реалізації Урядової програми «Доступні ліки»
викладено
на
офіційному
вебсайті
НСЗУ
за
посиланням:
https://nszu.gov.ua/ogoloshennya-pro-ukladennya-dogovoriv/dostupniliky/elektronnirecepti-vipisuvannya-ta-vidpusk.
В рамках програми відшкодування інсулінів для хворих на цукровий діабет
у 2019 році Департаментом охорони здоров’я відшкодовано за відпущені
препарати інсуліну 140 506 783,30 грн.
Реалізується міський проєкт «Лікар у Вашому домі» (розпочато з
2017 року), яким забезпечено створення умов для максимального отримання
інформації киянами про стан свого здоров’я, про можливі індивідуальні ризики
щодо виникнення неінфекційних хвороб та рекомендацій щодо їх запобігання.
Даний проєкт надає можливість наближення медичної допомоги до киян,
зокрема до маломобільних категорій громадян, залучення їх за бажанням до
зручних, безкоштовних та швидких тестувань, у тому числі проведення
експрес-тесту на ВІЛ-інфекцію.
З початку дії проєкту послугами охоплено понад 115166 осіб, виконано
11576 виїздів мобільних бригад до маломобільних категорій громадян. В
рамках проєкту 26905 особам проведено вимірювання артеріального тиску
(виявлено підвищення у 46 % від тих, хто звернувся), 10953 - вимірювання
рівня глюкози у крові (виявлено підвищення у 19 % від тих, хто звернувся),
20919 особам - вимірювання рівня холестерину у крові (виявлено підвищення у
36 % від тих, хто звернувся). Особам, у яких виявлено відхилення від норми,
надано відповідні рекомендації та поради щодо звернення до сімейного лікаря
для проведення поглибленого обстеження.
Зазначені заходи дали змогу забезпечити ліками та наблизити надання
медичної допомоги до тих верств населення, які потребують медичної
допомоги, в першу чергу (пацієнти з захворюваннями на цукровий діабет 2-го
типу, бронхіальну астму, гіпертонічну хворобу, інваліди І групи, діти та особи,
які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої
допомоги та ін.).
Фахівцями профілактичної медицини проводяться масові акції (в
середньому кожного року заходами охоплюється понад 200 тис. осіб).
Для профілактики інфекційних захворювань
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Департаментом охорони здоров’я проводиться постійна роз’яснювальна
робота в засобах масової інформації щодо необхідності підвищення рівня
імунізації населення відповідно до Календаря щеплень України.
Так, на офіційному сайті Департаменту відповідну інформацію розміщено
у рубриці «Громадянам: здоров’я ваших дітей» у трьох тематичних
підрубриках:
- «Кабінети щеплень»
http://health.kievcity.gov.ua/files/2018/4/24/kabinet_scheplen.doc
«Імунопрофілактика»
http://health.kievcity.gov.ua/content/imunoprofilaktika.html
- «Календар щеплень»
http://health.kievcity.gov.ua/files/2015/10/12/facebook_1444593302441.jpg Департаментом охорони здоров’я ініційовано масштабну кампанію в
засобах масової інформації щодо важливості імунопрофілактики, в рамках якої:
виготовлено два відеоролики «Профілактика грипу», «Вакцинація».
Ролики транслюються на інформаційних відеопанелях в комунальних закладах
м. Києва
розроблено та розміщено на сторінці Департаменту у Фейсбуці
інфографіку «Дифтерія. Єдиний спосіб вберегтися – вакцинація», «Нічого, крім
щеплень не захищає від інфекційних хвороб»
розроблено два варіанта плакатів для студентської аудиторії «А ти
вакцинований?». Плакат-переможець за версією ФБ-голосування та фокус
групи зі студентів Київського університету ім. Б. Грінченка запропоновано до
розміщення у київських вишах, коледжах, академіях тощо
студентами Інституту журналістики Київського університету
ім. Б. Грінченка на прохання Департаменту охорони здоров’я розроблено
мотивуючі до вакцинації плакати для школярів
на сторінці Департаменту охорони здоров’я у Фейсбуці запущено
флешмоб @ящепивсяівамраджу.
кілька разів на тиждень центральні канали на базі медичних
закладів м. Києва знімали та транслювали сюжети щодо необхідності
вакцинації.
заходи з протидії захворюванню на туберкульоз
- впроваджується пацієнт – орієнтована модель лікування хворих на
туберкульоз;
- скринінг на туберкульоз закладами первинної медико-санітарної
допомоги та в пологодопоміжних закладах;
- безкоштовні обстеження населення на туберкульоз за допомогою
пересувного флюорографа відповідно до графіка;
Протягом 2019 року обстежено 10873 особи, виявлено 184 особи з
патологією органів грудної клітини, 19 осіб – з туберкульозом легень.
- місто Київ став єдиним в Україні містом, де всі протитуберкульозні
лабораторії забезпечені технічним обслуговуванням лабораторного обладнання,
вентиляційних систем та валідацією (кваліфікацією) боксів біологічної безпеки;
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- розгорнуто мережу пунктів з надання ДОТ-послуг на базі амбулаторій
ЦПМСД (116 пунктів), що дозволило хворим на туберкульоз отримувати
лікування у зручний час та максимально наближено до місця проживання або
роботи;
- здійснюється соціальна підтримка хворих на туберкульоз, які
знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні
У 2019 році закуплено 7295 продуктових наборів на суму 2,8 млн грн).
Адресну допомогу отримали 1642 киянина.
заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. Результати реалізації стратегії
Fast-Track Cities в м. Києві
- забезпечено широке тестування населення на ВІЛ-інфекцію швидкими
тестами на базі закладів охорони здоров’я всіх рівнів та в кабінетах довіри
Всього за 2019 рік у м. Києві обстежено 308752 особи, у тому числі на базі
закладів охорони здоров’я всіх рівнів, та в кабінетах довіри – 112300 осіб, з них
виявлено 2075 ВІЛ-позитивних осіб
- реалізація стратегії Fast-Track Cities в м. Києві (Паризької декларації):
- Досягнення показника Ціль І. 90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій
ВІЛ-статус (%): у 2017 - 57,5; у 2018 - 59,8; у 2019 - 81,2 (збільшення обсягів та
результативності тестування на ВІЛ-інфекцію у закладах усіх рівнів надання
медичної допомоги, в першу чергу – на рівні первинної медико-санітарної
допомоги);
- Досягнення показника Ціль ІІ. 90% з тих, хто знає свій ВІЛ-статус,
отримують аниретровірусну терапію (%): у 2017 - 66,0; у 2018 - 69,1; у 2019 81,4;
- Досягнення показника Ціль ІІІ. У 90% тих, хто отримує лікування,
досягнуто пригнічення: у 2017 - 83,4; у 2018 - 89,0; у 2019 - 90,0
- в рамках реалізації проєкту «Лікар у Вашому домі» проводиться
скерування бажаючих до закладу охорони здоров’я для проведення експрестестування на ВІЛ-інфекцію (у т. ч. серед маломобільних категорій громадян)
- в 7 клініках, дружніх до молоді, конфіденційно за бажанням
здійснюються необхідні обстеження, у тому числі обстеження на ВІЛ-інфекцію.
Заклади охорони здоров`я первинного та вторинного рівня,
пологодопоміжні заклади та інші мають можливість здійснювати
відеотрансляцію відеороліків інформаційного та профілактичного характеру в
доступних для відвідувачів місцях за допомогою відповідних телевізійних
пристроїв (систем).
В рамках підписання 17 жовтня 2019 року договору про співпрацю між
КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та ГО «MotoHelp» (спільного
проєкту) щодо сприяння у забезпеченні своєчасної доставки компонентів крові
волонтерами у лікувальні заклади Києва для надання невідкладної медичної
допомоги за потребою волонтерами забезпечено доставку компонентів крові у
лікувальні заклади столиці з використанням певних моделей мотоциклів, які
пройшли відповідне випробування.
ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )
Сертифікат 20B4E4ED0D30998C040000009BAC29005DB56C00
Підписувач Хонда Марина Петрівна
Дійсний з 13.12.2018 15:46 по 13.12.2020 15:46

Київська міська державна
адміністрація
Н4В!zВВO-g,N7О
007-1267 від 21.08.2020

14

З метою забезпечення прозорості діяльності столичної медичної сфери,
комунікативного та зворотнього зв’язку з користувачами медичних та
інформаційних послуг, Департаментом охорони здоров`я та комунальними
закладами охорони здоров`я створено власні офіційні вебсайти та сторінки у
соціальній мережі Facebook.
Заходи з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров'я, оснащення їх медичним обладнанням та устаткуванням
Багато зусиль Київської міської влади спрямовано на зміцнення
матеріально-технічного стану існуючих закладів охорони здоров’я, оснащення
їх новим сучасним медичним обладнанням.
Велика увага була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази
дитячих та пологодопоміжних закладів охорони здоров’я для забезпечення
надання своєчасної та якісної спеціалізованої медичної допомоги
новонародженим. Введено в дію КНП - «Київський міський центр нефрології та
діалізу» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Організація та надання невідкладної та екстреної медичної допомоги
населенню
Здійснюються заходи щодо задоволеності потреб населення у екстреній
медичній допомозі. Бригадами екстреної медичної допомоги Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва (далі – Центр ЕМД та МК)
виконано 674140 виїздів, показник на 1000 населення складає 228,5.
Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги складає 0,6 на
10 тис. мешканців.
Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до
10 хвилин на екстрені випадки) складає 87,1 % та залежить від багатьох
чинників, у тому числі культури поведінки всіх учасників дорожньотранспортного руху.
Покращено матеріально-технічну базу ЦЕМД та МК.
Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги зменшено та
складає у 2019 році 45 %. Для ЦЕМД та МК закуплено 25 спецавтомобілів на
суму 65,6 млн грн, триває процедура закупівлі ще 39 машин.
Закуплено також два автомобілі швидкої медичної допомоги марки JAC,
кожний вартістю 2,1 млн гривень, отримані ЦЕМД та МК в якості гуманітарної
допомоги від Китайської народної республіки (наразі проводиться процедура
передачі автомобілів під оперативне управління Комунальної організації
«Київмедспецтранс»).
За рахунок міського бюджету для ЦЕМД та МК закуплено автомобілі на
суму 147,0 млн грн.
З метою вдосконалення якості надання медичних послуг киянам для
ЦЕМД та МК у звітному періоді закуплено 22 пристрої для компресії грудної
клітини швейцарського виробництва вартістю понад 11 млн гривень, яке буде
встановлено в каретах швидкої медичної допомоги (навчання щодо
використання обладнанням пройшли понад 160 лікарів та фельдшерів ЦЕМД та
МК). ДОКУМЕНТ
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проводяться в каретах швидкої медичної допомоги під час транспортування
пацієнта до стаціонарного закладу.
У цілодобовому режимі працює телефонна гаряча лінія «Порада лікаря
15-83». Впродовж 2019 року надано 244079 консультацій.
Заходи, спрямовані на зменшення смертності населення від навмисного
самоушкодження
Проводиться відповідна профілактична робота серед населення з метою
зменшення смертності населення від навмисного самоушкодження.
Проводиться постійна інформаційно-роз`яснювальна робота через засоби
масової інформації (радіо, телебачення, друковані газетні видання, об’яви в
муніципальному транспорті, оголошення та ін.) щодо дотримання правил
правильної безпечної поведінки в екстремальних умовах та дій (взаємодій) в разі
виникнення нещасного випадку або надзвичайної ситуації.
Щорічно в рамках Всесвітнього дня попередження самогубств
(10 вересня) здійснюються відповідні заходи серед населення, які здатні
допомогти знизити їх кількість.
Причинами самогубства або самоушкодження можуть бути психічні
порушення, наркотична та алкогольна залежність, а також фізичні захворювання
(рак, ВІЛ-інфекція/СНІД, які часто супроводжуються депресією).
Враховуючи зазначене, в місті працює налагоджена система надання
психологічної та психотерапевтичної підтримки тим, хто її потребує. Діє
широка мережа закладів психіатричної, паліативної та реабілітаційної допомоги
як для дорослих, так і для дітей та підлітків.
Робота фахівців психотерапевтів та психіатрів закладів охорони здоров’я
столиці спрямована на зменшення порушень адаптації, пов’язаної з постійною
психоемоційною напругою, відновлення соціальної взаємодії та пошук виходу
для творчої активності задля забезпечення регуляції життєвих систем та
повернення до нормального життя.
На базі Київського міського психоневрологічного диспансеру № 5 з
2018 року працює міська телефонна «гаряча лінія» для надання психологічної
допомоги учасникам ООС. На телефон вказаної «гарячої лінії» можуть
звертатися як учасники ООС, так і члени їх сімей. Всього до «гарячої лінії» у
минулому році звернулося 141 учасник бойових дій ООС.
Здійснено низку організаційних заходів щодо удосконалення системи
надання паліативної допомоги населенню, зокрема: відкрито відділення
паліативної допомоги, створено виїзні бригади для безвідмовного надання
медичної допомоги паліативним пацієнтам вдома.
На сьогодні в місті 9 закладів надають стаціонарну паліативну допомогу
(2 - для дітей та 7 - для дорослих). У 2019 році у відділеннях перебувало 1653
паліативних хворих.
В 7 клініках, дружніх до молоді, конфіденційно за принципом
добровільного індивідуального або групового
спілкування проводиться
відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота з підлітками та молоддю за
різноманітними напрямками. За бажанням здійснюються також необхідні
обстеження,
у тому числі обстеження на ВІЛ-інфекцію.Київська міська державна
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Добробут та гідні умови праці
Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних
трансфертів) на одну особу
Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією) вживаються всі можливі заходи щодо подальшого
збільшення надходжень до бюджету міста Києва і як наслідок збільшення
видатків бюджету. Одночасно вживаються необхідні заходи щодо підвищення
якості роботи з бюджетного планування, а саме: визначаються переваги
використання бюджетних коштів, здійснюється оптимальний розподіл коштів
для реалізації пріоритетних завдань, на нарадах наголошується на необхідності
забезпечення результативного, ефективного та цільового планування та
витрачання бюджетних коштів тощо.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної
Завдяки активній позиції та діяльності міської влади в столиці
проводиться відповідна робота, спрямована на становлення та розвиток
цивілізованого ринку праці, вживаються заходи щодо легалізації заробітної
плати та виведення заробітної плати з “тіні”.
Продовжується робота на виконання Плану заходів щодо легалізації
виплати заробітної плати і трудових відносин із найманими працівниками в
м. Києві на 2020 рік, зокрема, протягом січня - липня 2020 року підрозділами з
питань праці міста:
 в рамках контролю щодо дотримання мінімальних державних гарантій
з оплати праці проведено аналіз ситуації на 184 підприємствах;
 до контролюючих та правоохоронних органів передано інформацію по
25 підприємствах для вжиття заходів реагування до посадових осіб підприємств
за порушення норм чинного трудового законодавства;
 проведено 12 засідань робочих груп (комісій), на яких заслухано
керівників 54 підприємств та організацій столиці, що мають невиправдано
низький рівень заробітної плати;
 на веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розміщується інформація на тему «Детінізація
доходів громадян та зайнятості населення» з дотриманням вимог Закону
України «Про інформацію»;
 проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів
господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та
соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної
плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства, у т. ч. проведення
семінарів, нарад, засідань, виступів на телебаченні і публікацій у засобах
масової інформації.
 забезпечено розміщення на сіті-лайтах, метролайтах, сіті-боксах, «щит,
що стоїть окремо» інформаційних матеріалів з питань легалізації трудових
відносин та подолання не задекларованої праці;
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 Департаментом суспільних комунікацій спільно з комунальними
засобами масової інформації (КП КМР «Телеканал «Київ», КП «Радіостанція
«Голос Києва») та КП «Центр публічної комунікації та інформації» забезпечено
широке інформування киян про неприпустимість допуску до роботи найманих
працівників без оформлення з ними трудових відносин;
 відеоролик «Не задекларована праця не захищає від штрафу!» та
інфографіку під умовною назвою «Виходь на світло!» розміщено телеканалом
«Київ» та радіостанцією «Голос Києва» на сторінках у соціальних мережах;
 в ефірі радіостанції «Голос Києва» у новинах та програмах звучали
тематичні повідомлення;
 КП «Центр публічної комунікації та інформації» зробив репости на
сайтах «Вечірній Київ», «Хрещатик» та на сторінках у соцмережах наступних
матеріалів: «Який розмір штрафу за не задекларовану працю в Україні»,
«Штрафи за використання не задекларованої праці»;
 3 лютого 2020 року в Колонній залі Київської міської державної
адміністрації організували масштабний захід в рамках інформаційно–
роз`яснювальної кампанії стосовно легалізації заробітної плати. Участь у заході
взяли представники територіальних підрозділів Держпраці, Пенсійного фонду
України, Державної податкової служби України, Держпродспоживслужби,
Державної служби зайнятості, суб’єкти господарювання що здійснюють свою
діяльність у сфері торгівлі товарами та послугами у столиці. Під час заходу
посадові особи обговорювали з присутніми питання щодо неприпустимості
допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, порушення
норм законодавства щодо виплати заробітної плати та ухилення від сплати
податків роботодавцями.
Позитивні тенденції щодо зростання середньої заробітної плати:
За даними органів статистики у березні 2020 року (остання звітна дата)
серед працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого
на березень, нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 6,2%
штатних працівників (67,9 тис. осіб), що на 29,9 в. п. більше, ніж у березні
2019 року (38,0 тис. осіб). Крім того, за цей період на 6,3 в. п. зменшилася
питома вага працівників із нарахуваннями від мінімальної заробітної плати до
8000 грн, їх кількість склала 371,4 тис. осіб – це 33,9% від загальної кількості
штатних працівників.
Водночас збільшилась частка працівників із нарахуваннями понад
8000 грн, від 56,4% (635,0 тис. осіб) у березні 2019 року до 59,9% (656,3 тис.
осіб) у березні 2020 року, у тому числі на 3,1 в. п. до 50,7% (555,5 тис. осіб)
відбулося зростання групи працівників із заробітною платою більше 10000 грн
(у березні 2019 року їх було майже 536,0 тис. осіб).
За результатами вжитих спільних заходів протягом січня-червня 2020 року
за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи підвищили
рівень заробітної плати 11,5 тис. суб’єктів господарювання (додатково
надійшло до бюджету 41,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб).
Робота у зазначеному напрямі триває.
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Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних, відсотків до
кількості громадян, які мали статус безробітного протягом року
Київський міський центр зайнятості докладає значних зусиль, щоб всі
громадяни, які звернулись за допомогою, отримали соціальний захист,
передбачений законодавством.
Київський міський центр зайнятості докладає значних зусиль, щоб всі
громадяни, які звернулись за допомогою, отримали соціальний захист,
передбачений законодавством.
У 2019 році на обліку в службі зайнятості м. Києва перебувало 27,8 тис.
безробітних громадян.
За сприяння столичної служби зайнятості працевлаштувалися 17,7 тис.
осіб з числа безробітних громадян та інших категорій осіб, які шукали роботу.
При цьому, 36% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу
безробітного.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування
працевлаштовано 222 безробітних, з них 66 осіб, які недостатньо
конкурентоспроможна на ринку праці, інші безробітні – до суб’єктів малого
підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних видах економічної
діяльності. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності отримали 196 осіб.
За сприяння столичної служби зайнятості забезпечено тимчасову
зайнятість 3 тис. громадян, які взяли участь в громадських та інших роботах
тимчасового характеру.
З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи
вимогам роботодавців, у 2019 році за сприяння столичної служби зайнятості
понад 1,4 тис. безробітних проходили професійне навчання.
Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 19 осіб.
Протягом 2019 року кількість осіб, охоплених профорієнтаційними
послугами становила 92,5 тис., у тому числі 26,2 тис. осіб, які мали статус
зареєстрованого безробітного.
Для зменшення структурного дисбалансу на ринку праці столична
служба зайнятості проводила системну, цілеспрямовану профорієнтаційну
роботу з учнями загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів. Профорієнтаційними послугами було охоплено 52,4 тис. осіб, що
навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх
шкіл становили 47,3 тис. осіб.
Кількість роботодавців, які співпрацювали з районними філіями служби
зайнятості м.Києва, зросла на 7,4% та становила 17,4 тисяч. Кількість вакансій
у базі даних міської служби зайнятості збільшилась на 6% – до 75 тис. одиниць.
Столичною службою зайнятості продовжується робота щодо
запровадження нових та розвиток існуючих сервісів надання послуг, їх
наближення до користувачів та підвищення результативності реалізації
активних програм сприяння зайнятості.
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З початку 2019 року у роботу служби зайнятості впроваджено нову послугу
роботи з клієнтами – кар’єрний радник. Кар’єрний радник забезпечує
індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання
послуг з планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та
можливостей шукачів роботи. Для оцінки можливості працевлаштування
використовується профілювання клієнтів служби зайнятості. У 2019 році понад
29 тис. осіб, які шукають роботу, пройшли первинне профілювання, з них
17,3 тис. безробітних пройшли поглиблене профілювання.
Столична служба зайнятості впроваджує електронні сервіси з
використанням інтернет-технологій щодо надання соціальних послуг
громадянам та роботодавцям. Станом на 1 січня 2020 року створено 1,6 тис.
електронних кабінетів роботодавців та 2,8 тис. електронних кабінетів шукачів
роботи.
Освіта
З метою забезпечення дітей-киян дошкільною освітою та збільшення
показника їх охоплення дошкільними навчальними закладами в Києві з
01.01.2019 року запроваджено принцип фінансування з міського бюджету
освітніх послуг у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної
громади міста Києва для дітей, які зареєстровані у місті Києві (рішення
Київської міської ради від 13 вересня 2018 року №1369/5433 «Про
затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на
основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості»). У
електронній черзі системи електронного запису дітей до комунальних закладів
дошкільної освіти міста Києва «СЕЗ ЗДО» пріоритетні позиції посідають особи,
які офіційно зареєстровані у реєстрі територіальної громади міста Києва.
В системі електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної
освіти територіальної громади міста Києва «СЕЗ ЗДО» функціонує розділ
«Актуальна статистична інформація (заявки на вступ в розрізі районів)», де
можна побачити кількість заявок до дитячих садків та наявну у дітей офіційну
реєстрацію у місті Києві. Станом на 12.08.2020 року лише 36,7% заявок дітей
від народження до 6 років мають підтверджений статус «киянин» (з них
24,6% - заявки дітей віком від 3 до 5 років). Показник практично не збільшився
у порівнянні з минулим роком. Тобто, більшість бажаючих бути вихованцями у
комунальних закладах дошкільної освіти міста Києва не є його постійним
населенням.
Оскільки комунальні заклади дошкільної освіти столиці укомплектовані
понад норму, головним завданням адміністрації міста Києва є розвиток мережі
дитячих садків шляхом будівництва нових закладів, реконструкції та
відновлення закладів і груп, що тривалий час не функціонували, та підтримка
розвитку приватної ланки дошкільної освіти. Протягом 2018 та 2019 років
створено понад 5,4 тис місць, з них муніципальних – 2,7 тис.
У 2020 році вже створено 950 місць (з них у комунальних закладах – 230),
видано 30 ліцензій на право здійснення дошкільної освіти суб’єктам
господарювання.
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Проведена робота вплинула на укомплектованість вікових груп
комунальних закладів дошкільної освіти. За оперативними даними управлінь
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій у 2014 році на
100 місцях у садках виховувалося 127 дітей, у 2015 – 125 дітей, у 2016 –
123 дитини, у 2017 – 122 дитини, у 2018 – 120 дітей, у 2019 - на 100 місцях
виховується 117 дітей.
Проте, контингент вихованців комунальних дитячих садків протягом
останнього року зменшився і впливає на те, що показник охоплення дітей
дошкільною освітою не зростає: 2016 – 105,2 тис. дітей (всього у закладах
різних типів, та форм власності – 112,5 тис. дітей), 2017 – 105,9 тис. дітей
(всього - 112,9 тис.), 2018 – 105,9 тис. дітей (всього – 112,9 тис.), 2019 –
103,8 тис. дітей (всього – 113,2 тис.).
4. Конкретні пропозиції, що подаються центральним органам виконавчої
влади, щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.
Довге та здорове життя
Соціально-економічні та державно-правові зміни в суспільстві значно
впливають на всі аспекти розвитку людського потенціалу, у тому числі на його
здоров’я.
Аналізуючи структуру та причини смертності населення м. Києва, можна
констатувати, що частина з них – це так звана запобіжна смерть, яка чутливо
реагує на позитивні чи негативні чинники. Особливо це стосується травматизму
та нещасних випадків, у тому числі дитячого. Для їх профілактики та
запобігання необхідним є запровадження комплексу загальнодержавних заходів
(медичних, соціальних, освітніх та ін.).
Вважається за необхідне своєчасне забезпечення населення лікарськими
засобами, імунобіологічними препаратами та медичними виробами,
закупленими за кошти Державного бюджету України; перегляд переліку
лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню в рамках реалізації
Урядової програми «Доступні ліки», для більш ефективного забезпечення
ліками хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та
цукровий діабет 2 типу; внесення змін до Національного переліку основних
лікарських засобів, які не входять до стандартів та протоколів лікування
хворих, зокрема для лікування онкологічних захворювань, лікування хворих на
вірусний гепатит С, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання тощо.
Відповідно до Концепції розвитку системи громадського здоров’я
потребує розвитку сфера громадського здоров’я столиці.
Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних
трансфертів) на одну особу
До центральних органів виконавчої влади направлялися пропозиції щодо
збільшення обсягів освітньої та медичної субвенцій.
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Суть проблеми за
напрямом «Відношення
середньої заробітної
плати до мінімальної,
разів»

Відповідальний
центральний
орган
виконавчої
влади

Значна
заборгованість
із
заробітної плати на
державних
підприємствах,
що
перебувають у сфері
управління
центральних
органів
виконавчої влади

Центральні
органи
виконавчої
влади,
до
сфери
управління
яких
відносяться
підприємстваборжники*

Пропозиції до рішення
Кабінету Міністрів України
щодо шляхів розв’язання
проблеми

Центральним
органам
виконавчої
влади
прискорити
проведення
процедур реструктуризації
(реорганізації) державних
підприємств-боржників із
заробітної плати; сприяти
вирішенню
існуючих
проблемних
питань
з
метою
прискорення
погашення
боргів;
забезпечити державними
замовленнями;
провести
роботу щодо скорочення
непродуктивних витрат та
оптимізації
структури
підпорядкованих
підприємств тощо

Очікуваний результат за
результатами розв’язання
проблеми

Зменшення
обсягу
заборгованості із виплати
заробітної
плати
по
м. Києву (станом на
01.07.2020 обсяг боргу
державного
сектору
складав 251,6 млн грн
або 86,2% від загальної
суми заборгованості по
місту).

*ДК «Укроборонпром» – 175,7 млн грн (ДП «НДІ «Квант» - 82,3 млн грн; АТ «Завод
«Маяк» - 28,6 млн грн; ПАТ «КЗ «Радар» - 19,1 млн грн; ДП «КБ «Артилерійське озброєння»
- 16,8 млн грн; ДП КНДІ гідроприладів – 10,5 млн грн; ДПКДЗ «Буревісник» – 9,3 млн грн;
ДП «НДІ «Буран» - 4,1 млн грн; ВАТ «Завод Квант» - 2,2 млн грн ДП Завод «Генератор» - 1,4
млн грн;тощо);
*Фонд державного майна України – 25,2 млн грн (ПАТ «Завод «Кузня на
Рибальському» - 14,6 млн грн; ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» - 9,3
млн грн; УДПТНДІ ЦА «Украеропроект» – майже 1,3 млн грн);
*Мінрегіон – 12,0 млн грн (ДП «Київдіпротранс» – 6,4 млн грн; ДП «Проектний
інститут «Укрметротунельпроект» - 4,8 млн грн; Український державний науково-дослідний
та проектний інститут «УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» - 0,5 млн грн тощо);
*Міністерство інфраструктури України – 8,7 млн грн (ДП водних шляхів
«Укрводшлях» - 8,7 млн грн);
* Міністерство енергетики України – 7,5 млн грн (ДП «Регіональні електричні
мережі» - 4,7 млн грн; ДП Український державний геологорозвідувальний інститут
(УКРДГРІ) – 1,3 млн грн; ДП «НДІ нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
«Масма» - 0,8 млн грн; ДП «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень
«Енергопроект» - 0,6 млн грн тощо);
*Держкомтелерадіо – 5,0 млн грн (ДП «Українська студія телевізійних фільмів
«Укртелефільм» - майже 5,0 млн грн);
*Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України –
4,0 млн грн (ДП УДАП «УкрДАГП» - 2,5 млн грн; ДП «Еко» - 0,6 млн грн; ДП «ОріонТелеком» та ДП «Конярство України» - по 0,4 млн грн тощо);
*Міністерство оборони України – 3,1 млн грн (ДП «Готель «Козацький» - 1,3 млн грн;
ДП Міністерства оборони України Київське управління механізації і будівництва – 1,1 млн
грн; «Київський завод «Ремдизель» - 0,6 млн грн);
*Державне космічне агентство України – 2,4 млн грн (ДП «Виробниче об’єднання
«Київприлад» - 2,4 млн грн); Державне управління справами – 2,1 млн грн (ДП України
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«Міжнародний дитячий центр «Артек» - 1,7 млн грн; Будівельне управління Державного
управління справами – 0,4 млн грн);
*Міністерство культури та інформаційної політики України – 1,3 млн грн
(ДП «Національне газетно-журнальне видавництво – понад 0,7 млн грн; ДП «Національний
центр Олександра Довженка» - майже 0,6 млн грн; );
*Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву –
1,2 млн грн (ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» – 1,2 млн грн);
*Національна академія наук України – 1,1 млн грн (НТЦ «Композиційні
матеріали» - 0,9 млн грн; ДП НТЦ «Плазмотрон» - 0,2 млн грн).

Освіта
З метою отримання чистого показника охоплення дошкільними
навчальними закладами дітей віком три-п’ять років Департамент освіти і науки
пропонує:
- прийняти рішення про обов’язковість подання офіційних статистичних
даних про кількість вихованців з розбивкою по віковим категоріям у закладах
дошкільної освіти усіх типів та форм власності, у тому числі створених
суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями;
- при проведенні розрахунків враховувати весь контингент усіх
функціонуючих закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності (діти з
короткотривалим перебуванням враховуються у контингент вихованців);
- при проведенні розрахунків враховувати показник охоплення
дошкільною освітою постійного та фактичного (наявного) населення у закладах
дошкільної освіти міста Києва.
Оскільки Законом України «Про дошкільну освіту» визначено
обов’язковість отримання дошкільної освіти з 5 років, вважається за доцільне
проводити обрахунки показника охоплення дітей дошкільною освітою для
дітей цього віку. Такий показник надасть можливість передбачати кількість
майбутніх першокласників, їх соціальну готовність до навчання у школі та
розвиток мережі початкових класів.
В. о. директора Департаменту
соціальної політики
__________________________
(посада керівника)

Заступник начальника управління
праці, зайнятості та здійснення
нагляду за додержанням вимог
законодавства під час призначення
(перерахунку) та виплати пенсій –
начальник відділу Департаменту
соціальної політики

Любов РІЯКО
_____
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Вікторія СИЛЕНКО
_______
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

________________________
(посада виконавця)
ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )
Сертифікат 20B4E4ED0D30998C040000009BAC29005DB56C00
Підписувач Хонда Марина Петрівна
Дійсний з 13.12.2018 15:46 по 13.12.2020 15:46

Київська міська державна
адміністрація
Н4В!zВВO-g,N7О
007-1267 від 21.08.2020

