Додаток 1
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні тенденції зміни значень показників, що застосовуються
для розрахунку індексу регіонального людського розвитку
Київська облдержадміністрація
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Завдяки поліпшенню якості медичного обслуговування населення
Київської області, зокрема за рахунок проведення профілактичного огляду
сільського населення, створення умов для реалізації в області Урядової
програми «Доступні ліки» та завдань Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність −
здоровий спосіб життя − здорова нація» середня очікувана тривалість життя
при народженні у 2019 році становила 70,46 років, що перевищує відповідний
показник 2014 року (70,01 років) і є дещо вищим значенням показника за
попередній рік (70,30 років).
Разом з тим, медико-соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи для
населення північної частини Київщини та поширеність серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань серед учасників маятникової міграції (понад
500 тис. жителів області щодоби приїжджають на роботу і навчання до
м.Києва), призводить до суттєвого перевищення кількості померлих над
кількістю живонароджених (на 100 померлих – 50 живонароджених). Внаслідок
цього середня очікувана тривалість життя при народженні у Київській області у
2019 році є традиційно нижчою ніж в середньому по Україні (72,01 років), і за
цим показником область зайняла 22 місце серед інших регіонів країни.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
Протягом 2019 року в області продовжувалася робота, спрямована на
оптимізацію первинного та розвиток вторинного рівнів надання медичної
допомоги, розвиток інфраструктури медицини в сільській місцевості, розвиток
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, створення інструментів
електронної системи охорони здоров’я.
Станом на 01.01.2020 у Київській області функціонувало 120 закладів
охорони здоров’я (на 24 од. менше у порівнянні з їх кількістю на 01.01.2019 за
рахунок виведення ФАПів з переліку юридичних осіб), серед яких 41 центр
первинної медико-санітарної допомоги (у 2018 році – 37 од.) та 52 лікарняних
заклади (у 2018 році – 59 одиниці).
У структурі закладів сімейної медицини працює 333 амбулаторії загальної
практики сімейної медицини (на 11 од. більше у порівнянні з відповідним
показником на 01.01.2019) та 596 фельдшерсько-акушерських пунктів.
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Мережа закладів сімейної медицини представлена 334 амбулаторіями при
центрах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), що на 2 заклади
більше, ніж у 2018 році. У сільській місцевості працює 239 амбулаторій, у
містах області – 95 амбулаторій, що відповідає нормативам забезпеченості
населення закладами такого типу. Крім цього, в області функціонує
618 фельдшерсько-акушерських пунктів, які також входять до структури
закладів сімейної медицини.
Для надання стаціонарної медичної допомоги в Київській області
розгорнуто 10975 ліжок (у 2018 році – 11205), що становить 62,1 ліжка на
10 тис. населення (у 2018 році – 64,1). Протягом 2018 року в області скорочено
230 стаціонарних ліжок (у 2018 році – 194).
У закладах охорони здоров’я області працює 31340 штатних працівників.
Станом на 01.01.2020 наявні 8276,75 лікарських посади, або 46,9 посад на
10 тис населення (у 2018 році – 48,6 на 10 тис. населення), з них зайнято
6574,5 лікарських посад. Вакантними залишаються 1702,25 одиниці посад
лікарів (на 01.01.2019 – 1599,0 одиниць). Укомплектованість штатних посад
лікарів становить 79,4% (у 2018 році – 80,9 відсотка). На зайнятих посадах
працює 5784 фізичні особи-лікарі. Забезпеченість на 10 тис. населення області
фізичними особами-лікарями становить 32,8 (у 2018 році – 34,1).
Чисельність штатних посад середнього медичного персоналу становить
16283,0 одиниць, число зайнятих посад – 13589,75, забезпеченість середнім
медичним персоналом на 10 тис. населення складає 92,4 (у 2018 році – 97,7).
Вакантними залишаються 2693,25 посадові одиниці середнього медперсоналу
(на 01.01.2019 – 2617,0). Укомплектованість штатних посад становить 83,4 (у
2018 році – 84,4).
З метою реалізації Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» у Київській області проведено роботу
щодо автономізації медичних закладів. У комунальні некомерційні
підприємства (КНП) перетворено 41 заклад охорони здоров’я, що відповідно до
ліцензійних умов надають первинну медичну допомогу в адміністративнотериторіальних одиницях області. Всі заклади первинної медицини забезпечені
комп’ютерною технікою та доступом до мережі «Інтернет» для роботи з
системою «eHealth» та укладання декларацій з сімейним лікарем.
У 2019 році розпочав роботу новостворений заклад охорони здоров’я –
комунальне підприємство Новопетрівської сільської ради «Новопетрівський
медичний консультативно-діагностичний центр».
Усі заклади охорони здоров’я області, які надають вторинну та третинну
медичну допомогу, перетворено в комунальні некомерційні підприємства,
зареєстровано в електронній системі охорони здоров’я та підключено до
медичної інформаційної системи.
До укладення договорів з Національною службою здоров’я України
заклади охорони здоров’я Київської області готові на 84,4 відсотка. Протягом
2019 року закладами охорони здоров’я здійснювалась реєстрація лікарів в
електронній системі охорони здоров’я (71% закладів зареєстровано),
переоформлення ліцензій (86,6% закладів переоформили ліцензії) тощо.
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Відповідно до Концепції реформи фінансування
системи
охорони
здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2016 року №1013-р, з квітня 2017 року в області впроваджена
система реімбурсації на таблетовані препарати та референтні ціни на препарати
інсулінів для лікування хворих на цукровий діабет. На реалізацію урядової
програми «Доступні ліки» у 2019 році виділено коштів на І квартал 2019 року в
сумі 11,3 млн грн, станом на 01.04.2019 використано 8,8 млн грн, або
77,9 відсотка.
З 1 квітня 2019 року урядову програму реімбурсації лікарських засобів
«Доступні ліки» адмініструє Національна служба здоров'я України.
Відшкодування вартості лікарських засобів відбувається за принципом «гроші
йдуть за пацієнтом в аптеку». За період з квітня 2019 року до початку 2020 року
в області виписано 482577 електронних рецептів, відпущено лікарські засоби за
410426 рецептами (85,1% від виписаних) на суму 28,3 млн гривень. Лікарські
засоби за урядовою програмою «Доступні ліки» отримали 80539 пацієнтів.
Наказом Мінрегіону від 26.07.2018 № 187 (зі змінами) затверджено перелік
проєктів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, а саме – будівництво
29 медичних амбулаторій у Київській області.
Станом на 01.01.2020 здано в експлуатацію 6 медичних амбулаторій
(с.Ясногородка та с.Старі Петрівці Вишгородського району, с.Іванковичі
Васильківського району, с. Журавлиха Ставищенського району, смт Калинівка
Васильківського району, смт Бородянка Бородянського району).
Закуплено 17 автомобілів для лікарів у нові медичні амбулаторії («Рено
Дастер»).
Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житловокомунального господарства України від 19.04.2019 №101 (зі змінами)
затверджено дооснащення телемедичним обладнанням 230 амбулаторій,
тривають підготовчі роботи для проведення закупівель.
З метою створення необхідних умов для функціонування закладів охорони
здоров’я та поліпшення якості медичного обслуговування населення у 2019 році
проведено 186 капітальних ремонтів та 420 поточних ремонтів приміщень на
загальну суму 74,3 млн грн, закуплено медичне обладнання на суму 128,1 млн
гривень.
Для розв’язання ключових проблем галузі охорони здоров’я в області
реалізуються заходи Київської обласної комплексної програми «Здоров’я
Київщини» на 2018-2020 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від
27.04.2018 № 400-21-VII зі змінами), обсяги фінансування якої на 2019 рік
передбачені у сумі 739,1 млн грн, з них з державного бюджету – 528,9 млн грн, з
обласного бюджету – майже 160,6 млн грн, місцевих бюджетів – 27,1 млн грн,
позабюджетні кошти – 22,5 млн гривень. Фактично на реалізацію заходів Програми
затверджено обсяг коштів з обласного бюджету у сумі майже 140,5 млн гривень.
Станом на 01.01.2020 касові видатки на виконання цієї Програми склали понад
125,2 млн гривень.
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У рамках виконання заходів Програми за рахунок коштів обласного
бюджету забезпечено лікуванням хворих на акромегалію і гіпофізарний
гігантизм та інші орфанні захворювання, а також продуктами лікувального
харчування дітей, хворих на фенілкетонурію. Для закладів охорони здоров’я
закуплено С-арку та пересувний рентген апарат для центру політравми,
денситометр для діагностики остеопорозу, ангіогаф для здійснення
ендоваскулярних втручань при серцево судинній та судинно-мозковій
патології, 2 артроскопи та лапароскопічну стійку. Закуплено та введено в
експлуатацію 4 апарати для проведення тривалої замісної ниркової терапії.
На фінансування заходів Київської обласної програми «Вдосконалення
екстреної медичної допомоги в Київській області на 2019 рік» (затверджена
рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019 № 559-28-VII зі змінами) були
передбачені кошти з обласного бюджету у сумі 24,7 млн грн, а фактично
затверджено – 24,0 млн гривень. Станом на 01.01.2020 на виконання вказаної
Програми проведені касові видатки у сумі майже 16,4 млн гривень.
Загальна захворюваність дорослого населення області (показник
поширеності) у 2019 році знизилась у порівнянні з 2018 роком на 6,4%,
показник захворюваності зменшився на 6,5 відсотка. Серед соціально-значимих
та соціально-небезпечних хвороб найбільш поширеними серед населення
області є онкологічні захворювання, ВІЛ, СНІД, туберкульоз.
У 2019 році середні показники первинного виходу на інвалідність в області
становили: серед дорослого населення – 46,7 осіб на 10 тис. населення, серед
працездатного – 49,4 особи.
Виконання плану профілактичних щеплень в області є одним із кращих в
Україні, у відповідних рейтингах область постійно займає одне із місць першої
п’ятірки.
Продовжується робота щодо надання підтримки соціально незахищеним
верствам населення. У Київській області функціонує 35 територіальних
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Протягом
2019 року ними надано соціальних послуг 62,7 тис. осіб, що на 6,4% більше
ніж у 2018 році. Платні соціальні послуги на загальну суму 6,6 млн грн надані
11,2 тис. осіб, що на 8,2% менше їх кількості у 2018 році.
Всього у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету виплачено
державних соціальних допомог 117,6 тис. осіб на загальну суму 2,4 млрд
гривень. Крім того, виплачено компенсації 3,6 тис. осіб (на 0,2 тис. осіб більше
ніж у 2018 році), що надають соціальні послуги, на загальну суму 8,7 млн грн (на
рівні суми 2018 року).
Станом на 01.01.2020 житлові субсидії призначено 142,4 тис.
домогосподарств (на 71,8 тис. домогосподарств менше ніж станом на 01.01.2019)
при програмному показнику 210 тис. сімей. Зменшення кількості отримувачів
вказаної субсидії відбулося внаслідок того, що змінилися встановлені
законодавством України норми нарахування житлово-комунальних послуг.
Протягом звітного періоду пільги з оплати житлово-комунальних послуг
отримали 211,7 тис. сімей, які проживають на території Київської області, що на
18,9 тис. сімей перевищує кількість отримувачів пільг у 2018 році.
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У 2019 році у сфері соціального захисту
населення
функціонувало
11 будинків-інтернатів, що розраховані на 2078 ліжко-місць. Станом на
01.01.2020 на повному державному утриманні в них перебувало 2008 осіб (станом
на аналогічну дату 2019 року – 1980 осіб).
В області реалізовується ряд програм соціального спрямування. Так, на
фінансування заходів Київської обласної цільової програми соціальної
підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки
(затверджена рішенням Київської обласної ради від 22.06.2017 № 346-15-VII)
на 2019 рік передбачено кошти з обласного бюджету у сумі 11,5 млн гривень.
Фактично затверджено кошти з обласного бюджету у сумі 4,1 млн грн, які
касові видатки на виконання вказаної Програми станом на 01.01.2020 проведені
майже на 100 відсотків.
Також в області діє Київська обласна цільова Програма «Турбота» на 20162020 роки,
затверджена
рішенням
Київської
обласної
ради
від
28.04.2016 № 097-03-VII зі змінами, на заходи якої на 2019 рік передбачено та
затверджено кошти з обласного бюджету у сумі майже 46,5 млн грн, касові
видатки на виконання цієї Програми станом на 01.01.2020 проведені майже на
100 відсотків.
На виконання заходів Київської обласної комплексної програми соціальної
підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності
на 2018-2020 роки (нова редакція) (затверджена рішенням Київської обласної
від 27.04.2018 №399-21-VII) на 2019 рік передбачено кошти з обласного
бюджету у сумі майже 33,0 млн грн, фактично затверджено 29,6 млн грн з
обласного бюджету. Станом на 01 січня 2020 року касові видатки на виконання
вказаної Програми проведені майже на 100 відсотків.
Крім цього, у 2019 році грошову компенсацію на поліпшення житлових
умов виплачено 76 особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників
АТО/ООС, Революції Гідності та членів їх сімей на суму 71,0 млн грн (36,6%
від потреби – 194,2 млн гривень).
У 2019 році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 366 осіб з
інвалідністю (загального захворювання та інвалідність яких пов’язана з травмою
хребта і захворюванням спинного мозку) на суму 3,9 млн гривень.
Протягом 2019 року учасники АТО/ООС отримали 475 путівок для
санаторно-курортного оздоровлення на суму 4,0 млн гривень. Психологічну
реабілітацію пройшли 114 осіб на суму 967,1 тис. гривень.
Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення
на 1000 осіб наявного населення, проміле
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення
Київської області на 1000 осіб наявного населення зріс з 1,8 у 2015 році до
11,3 у 2017 році, проте дещо знизився протягом 2018-2019 років до 7,4 проміле
на 1000 осіб наявного населення (по Україні показник у 2019 році становив
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-5,6 проміле). За останні 5 років за цим показником
область
продовжує
займати 1 місце серед інших регіонів країни.
За останні 5 років чисельність наявного населення зросла на 48,8 тис.осіб і
станом на 01 січня 2020 року склала 1781,0 тис. осіб. Фактично протягом
2019 року чисельність збільшилася на 13,1 тис. осіб, що у розрахунку на
1000 наявного населення становило 7,4 особи. Середньорічна чисельність
наявного населення склала 1774,5 тис. осіб, що на 13,4 тис. осіб більше у
порівнянні з 2018 роком.
Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок
міграційного приросту – 27,3 тис. осіб, водночас зафіксовано природне
скорочення населення – 14,2 тис. осіб. Порівняно з 2018 роком обсяг
природного скорочення населення збільшився на 753 особи, або з 7,6 до 8 осіб у
розрахунку на 1000 наявного населення. Природне скорочення населення
спостерігалось у всіх без виключення районах та містах обласного значення
Київської області.
Водночас завдяки поліпшенню якості та доступності медичної допомоги
новонародженим, показник смертності дітей до 1 року протягом тривалого часу
в області залишається значно нижчим ніж в Україні. Так, за 2019 рік показник
становить 4,50/00, у 2018 році – 5,0 проміле, кількість померлих дітей у віці до
1 року зменшилась з 73 до 65 осіб.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
З метою більш ефективної та налагодженої роботи облдержадміністрації у
сфері захисту конституційних прав дітей та підтримки сімей на Київщині у
звітному періоді реалізовувалась Обласна комплексна програма підтримки сім’ї
та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року
(нова редакція), затверджена рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018
№ 402-21-VIІ (зі змінами). На 2019 рік Програмою на фінансування заходів
передбачено кошти у сумі 41,8 млн грн з обласного бюджету, а фактично
затверджено кошти у сумі 18,0 млн грн з обласного бюджету. Касові видатки на
виконання цієї Програми станом на 01.01.2020 становили майже 18,0 млн
гривень.
В області постійно проводяться профілактичні рейди «Підліток»,
«Вокзал», «Діти вулиці», метою яких є раннє виявлення дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, своєчасне вилучення їх з небезпечного
середовища, надання реабілітаційної допомоги. Станом на 01.01.2020
проведено 740 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 819 дітей
(протягом 2018 року – 562 рейди, під час яких виявлено 840 дітей). У результаті
вказаних рейдів 69 дітей повернуто в сім’ю, 4 дитини – до навчальних закладів,
71 дитину влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації, 47 – в
заклади охорони здоров’я.
Протягом 2019 року з метою попередження виходу дітей на вулицю
обстежено 2539 сімей, ініційовано притягнення до відповідальності 445 батьків
за неналежне виконання батьківських обов’язків (у 2018 році обстежено 1560
сімей і притягнуто до відповідальності 400 батьків).
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На початок 2020 року на первинному обліку перебуває 3146
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на початок 2019
року – 3202 дитини). Одним з пріоритетних завдань державної політики щодо
дітей, які залишились без батьківського піклування, є влаштування дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. Із
загальної кількості дітей, які перебувають на обліку, 2538 проживають у сім’ях
опікунів та піклувальників, 413 – у дитячих будинках сімейного типу, 195 – у
прийомних сім’ях.
Станом на 01.01.2020 в області функціонує 64 дитячих будинки сімейного
типу та 98 прийомних сімей (у 2018 році – 67 будинків та 99 сімей відповідно).
Загалом в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях протягом
року виховувалося 604 дитини вказаної категорії, ще 407 дітей влаштовано під
опіку/піклування.
Усиновлення визнано найвищим пріоритетом держави в реформі
деінституалізації, крім цього, 2019 рік було оголошено Роком дитини у
Київській області. У звітному періоді усиновлено 144 дитини (у 2018 році –
80 дітей), з них 129 – громадянами України, 15 – іноземними громадянами.
З метою тимчасового утримання та соціально-правового захисту дітей, які
залишились без батьківського піклування, на території області функціонує
5 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей та
сім’ї облдержадміністрації: у селах Копилів (Макарівський район), Петрівське
(Києво-Святошинський район), Сезенків (Баришівський район), Циблі
(Переяслав-Хмельницький район) та у м. Богуслав, а також міський центр
соціально-психологічної реабілітації дітей Білоцерківського міськвиконкому.
Станом на 01.01.2020 у даних закладах перебувало 287 дітей, у тому числі
діти, які переміщені із зони проведення АТО (станом на 01.01.2019 – 246 дітей).
У Київській області проживає 15450 багатодітних сімей, в яких
виховується 50523 дитини (у 2018 році – 14101 сім’я, 46802 дитини). З приводу
проведення моніторингу щодо видачі посвідчень батькам та дітям з
багатодітних сімей, то станом на 31.12.2019 було отримано 4860 посвідчень
батьків і 8700 посвідчень дітей (на кінець 2018 року – 3952 та 8983 посвідчення
відповідно).
За 2019 рік спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді було виявлено 763 сім’ї з дітьми, які підпадають під категорію
внутрішньо переміщені. У ході роботи всі сім’ї були охоплені соціальними
послугами. У 745 сім’ях було здійснено оцінку потреб, за результатами якої
складні життєві обставини підтвердилися в 435 сім’ях, в яких проживає
721 дитина. У даних сімей не виявлено потреби у забезпеченні їх тимчасовим
житлом. Сім’ям даної категорії було надано 2384 соціальні послуги, серед яких:
соціально-психологічні – 402 сім’ям, соціально-юридичні – 205 сім’ям,
допомога у працевлаштуванні – 43 сім’ям, надана допомога у вирішенні
побутових умов – 81 сім’ї, а також 141 сім’ї була надана допомога щодо
налагодження зв’язків з членами родини та громадою, в якій на даний час
проживає сім’я.
З метою забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, станом на 28.12.2019 у повному обсязі
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забезпечено
перерахунок
коштів державної субвенції на особові
рахунки 95 дітей вказаної категорії для придбання їм квартир.
У звітному періоді оздоровчими та відпочинковими послугами забезпечено
95652 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Загалом
на оздоровчу кампанію з місцевих бюджетів витрачено майже 64 млн грн,
позабюджетних коштів – 13,6 млн грн, з обласного бюджету – 13,8 млн гривень.
Продовжується активна співпраця з благодійними організаціями для
забезпечення оздоровленням і відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Завдяки вказаній співпраці 550 дітей пільгових
категорій Київщини отримали змогу оздоровитися та відпочити за кордоном у
літній період.
Протягом 2019 року пролонговано 16 договорів про співпрацю, з них: 1 – з
Республікою Австрії, 1 – з Республікою Португалії; 1 – з Угорською
Республікою; 4 – з організаціями, що працюють в США, а також 9 – з
Іспанським Королівством. За попередньою домовленістю, у 2020 році за
кордоном планується оздоровити понад 800 дітей пільгових категорій.
Протягом 2019 року в області продовжувалась робота щодо залучення всіх
верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом та
здорового способу життя. За звітний період забезпечено проведення понад
1,7 тис. фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяли участь 12,5% населення
області. Так, Київським обласним центром фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» проведено 38 спортивно-масових заходи обласного рівня, в
яких взяло участь майже 9 тис. учасників. Для мешканців сільських територій
Київщини проведено 3 етапи обласної спартакіади «Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація» за участю майже 6 тис. осіб, а у
фінальних змаганнях – 620 осіб. Загалом за 12 місяців цього року проведено
255 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів із загальною
кількістю учасників майже 58 тис. осіб.
Заняття з фізичного виховання проводилися у 590 дитячих дошкільних
закладах, або 99,2% від їх загальної кількості, які відвідують майже 67 тис.
дітей. У загальноосвітніх школах всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи
займалося 58,7 тис. учнів. Залучено до регулярних занять 1,1 тис. школярів, які
мають різні групи інвалідності. Загалом у дитячих установах та навчальних
закладах області всіма видами фізичної культури займаються понад 217 тис.
дітей та молоді.
Протягом 2019 року проводилися масові змагання серед учнів
загальноосвітніх шкіл з шкільного багатоборства, «Старти надій», «Стартують
усі», з футболу: на приз клубу «Шкіряний м’яч», фестиваль «Футбольні надії
Київщини», першість області з футболу «Дитяча ліга». Всього у 2019 році
проведено більше 2 тис. спортивно-масових заходів, в яких взяли участь понад
79,0 тис. учнівської молоді. Започатковано проведення відкритих уроків у
загальноосвітніх школах області за програмою «Ти зможеш, якщо зміг я» з
елементами COOL GAMES. Всього проведено 170 таких уроків.
Станом на 31 грудня 2019 року в області функціонує 58 дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, у 354 відділеннях яких протягом звітного року
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вдосконалювали
свою
спортивну майстерність майже 25 тис. дітей та
підлітків з 68 видів спорту, зокрема у 12 відділеннях – діти з особливими
потребами.
У 2019 році продовжувалась робота у напрямку удосконалення існуючої
фізкультуро-рекреаційної та спортивної інфраструктури у населених пунктах
Київщини.
За результатами проведеного збору інформації щодо адресного
розміщення всіх типів спортивних споруд на території області незалежно від
типу власності, аналізу їх кількості без прив’язки до видів спорту, які
культивуються на таких спорудах, та з урахуванням даних про спортивні
споруди, які тривалий час не використовуються та знаходяться у
занедбаному стані, мережа спортивних закладів регіону на кінець 2019 року
включала 58 стадіонів, 18 плавальних басейнів, 667 спортивних залів, 100
майданчиків з синтетичним покриттям, 6 кінноспортивних баз, 1079
площинних спортивних споруд (508 спортивних майданчиків з тренажерним
обладнанням, 55 тенісних кортів, 496 футбольних полів та 20 інших
спортивних майданчиків), 270 інших спортивних споруд.
У звітному періоді вживалися заходи щодо будівництва спортивних
майданчиків та футбольних полів із штучним покриттям за Київською
обласною програмою розвитку фізичної культури та спорту «Київщина
спортивна» на 2017-2020 роки (нова редакція) (затверджена рішенням
Київської обласної ради від 19.05.2017 № 291-14-VІI зі змінами) та
Державною програмою будівництва футбольних полів зі штучним покриттям
у регіонах України.
Для фінансування заходів вищезазначеної обласної цільової програми на
2019 рік всього передбачено кошти з обласного бюджету у сумі майже
111,1 млн грн, а фактично затверджено майже 109,0 млн грн, касові видатки
на виконання Програми станом на 01.01.2020 склали майже 108,0 млн
гривень.
За звітний рік на території міст та районів області за рахунок різних
джерел фінансування побудовано:
- 20 спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям
(19 розміром 42х22 м, 1 розміром 60х40 м) шляхом співфінансування з
місцевого бюджету не менше ніж 50 % та державного 50%;
- 3 повнорозмірних футбольних поля із штучним покриттям розміром
110х70 (придбання обладнання здійснено за рахунок обласного бюджету,
облаштування полів – за рахунок місцевих бюджетів);
- 9 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям та тренажерним
обладнанням розміром 42х22 м (придбання обладнання проведено за рахунок
обласного бюджету, облаштування полів – за рахунок місцевих бюджетів).
Крім цього, у 2019 році відремонтовано 52 спортивних майданчика та
8 спортивних залів. Продовжується будівництво 2 спортивних майданчиків та
4 футбольних полів із штучним покриттям.
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Коефіцієнт
смертності
від навмисного самоушкодження, на
100 тис. осіб наявного населення, просантиміле
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
За останні 5 років коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження
на 100 тис. осіб наявного населення у 2019 році мав найнижче значення –
17,7 просантиміле і у порівнянні з 2018 роком зменшився 2,3 просантиміле,
проте він був вищим, ніж в цілому по Україні (16,0 просантиміле). За цим
показником область зайняла 10 місце серед інших регіонів країни (у 2018 році –
13 місце).
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
Протягом 2019 року в області продовжувалась робота щодо забезпечення
ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень, підвищення загального рівня правопорядку і безпеки,
підвищення результативності діяльності правоохоронних органів і збільшення
показників розкриття злочинів, створення належних умов для ефективної роботи
правоохоронних органів.
У звітному періоді до підрозділів поліції в Київській області надійшло
383410 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші
події (у 2018 році – 374910 заяв).
З ознаками кримінальних правопорушень зареєстровано 34562 заяви і
повідомлення, що на 12,2% менше ніж у 2018 році. З них до Єдиного реєстру
досудових розслідувань зареєстровано 27902 повідомлення (протягом
2018 року – 33656 повідомлень).
Зареєстровано 348848 заяв і повідомлень без ознак кримінального
правопорушення, що на 4,0% менше ніж у 2018 році, складено 7298 протоколів
про адміністративне правопорушення (у 2018 році – 6868 протоколів). Згідно із
Законом України «Про звернення громадян» розглянуто 342 тис. матеріалів, що
на 4,0% більше ніж у 2018 році.
У структурі злочинності порівняно з 2018 роком збільшилася реєстрація
умисних вбивств – на 2,6% (з 76 до 78), розбійних нападів – на 9,8% (з 92 до 101),
ДТП – на 12,1% (з 545 до 611), ДТП зі смертельними наслідками – на 19,3% (з 150
до 179), зґвалтувань – на 25% (з 16 до 20), фактів вимагання – на 26,2% (з 42 до 53),
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми – на 30% (з 20 до 26).
Водночас на 6,6% менше задокументовано фактів незаконного поводження
зі зброєю (з 229 до 214), тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними
наслідками – на 13,2% (з 38 до 33), фактів незаконного заволодіння
транспортними засобами – на 13,4% (з 366 до 317), службових злочинів – на
14% (з 628 до 540), наркозлочинів – на 14,2% (з 1646 до 1412), фактів
шахрайства – на 16,7% (з 1019 до 849), крадіжок – на 24,2% (з 8765 до 6644),
грабунків – на 27,7% (з 444 до 321).
Питома вага кількості розкритих злочинів від загальної кількості
зареєстрованих у 2019 році становить 50,2% (у 2018 році – 47,5 відсотка).
Для попередження та розкриття злочинів, забезпечення громадського
порядку та безпеки, у межах реалізації Обласної цільової комплексної програми
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профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017-2020 роки
«Безпечна Київщина» (нова редакція) (затверджена рішенням Київської обласної
ради від 19.05.2017 № 304-14-VII зі змінами) створено систему
відеоспостереження. На території області запрацювало понад 170 камер (придбані
у 2017 році), підключених до Ситуаційного центру Національної поліції Київської
області. На фінансування заходів вказаної Програми на 2019 рік передбачено та
затверджено кошти з обласного бюджету у сумі 594,0 тис. грн, які профінансовано
та використано на 100 відсотків.
В області постійно проводяться заходи щодо створення ефективної системи
соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до
злочинів. На території регіону протягом звітного року проведено понад 200
громадських слухань.
З метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка у
Київській області регулярно проводяться семінари, наради, круглі столи з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії
торгівлі людьми та демографічного розвитку. Шляхом реалізації інформаційнопросвітницьких компаній для населення на постійній основі проводиться
робота у сфері протидії дискримінації за ознакою статі, у тому числі з питань
отримання допомоги постраждалим від дискримінації.
Крім того, продовжує свою діяльність Київська обласна Координаційна
рада з питань захисту прав дітей та підтримки сім’ї, до повноважень якої
входять функції розгляду питань попередження насильства в сім'ї та
забезпечення ґендерної рівності.
На виконання регіонального плану розвитку системи надання соціальних
послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного
догляду у Київській області на 2017-2026 роки (затверджений розпорядженням
голови Київської облдержадміністрації від 29.12.2017 № 646) проведено
підготовчу роботу щодо створення 4 притулків для постраждалих від
домашнього та ґендерно орієнтованого насильства (у тому числі від торгівлі
людьми), а саме: в Узинській міській об’єднаній територіальній громаді, у
Поліському районі, на базі Київських обласних центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей «Копилів» (Макарівський район) та «Отчий Дім» (КиєвоСвятошинський район).
Протягом 2019 року проведено ряд заходів, спрямованих на створення
умов для повноцінної самореалізації молоді та зменшення негативних явищ у
молодіжному середовищі, відповідно до завдань Комплексної програми
підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки «Молодь
Київщини», що затверджена рішенням Київської обласної ради від 26.03.2015
№ 915-47-VІ (зі змінами). На реалізацію заходів вказаної Програми на 2019 рік
передбачено та затверджено кошти у сумі 5,1 млн грн з обласного бюджету.
Станом на 01.01.2020 загальна сума касових видатків з обласного бюджету на
виконання цієї Програми склала понад 4,9 млн гривень.
За рахунок вказаних коштів та інших джерел фінансування реалізовано
комплекс заходів, якими було охоплено 42,5 тис молодих людей Київської
області (у 2018 році – 13,4 тис осіб).
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Для стимулювання талановитої студентської
молоді
протягом
2019 року 50 кращих студентів Київської області отримували щомісячну
стипендію голови Київської обласної державної адміністрації у розмірі
1200 гривень.
З метою підтримки молодіжних ініціатив проведено конкурс з
визначення проєктів у сфері роботи з дітьми та молоддю, розроблених
інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС), для реалізації яких у
2019 році надавалася підтримка за рахунок бюджетних коштів. Переможцями
цього конкурсу стали 13 проєктів від 13 ІГС на загальну суму 1,0 млн
гривень (відповідно до прогнозу було заплановано 20 проєктів ІГС на суму
2,0 млн гривень).
Для розвитку молодіжної інфраструктури у звітному періоді відкрито
3 молодіжні простори (у 2018 році – 2). За підтримки ПРООН проведено
3 тренінги громадянської освіти для молодіжних працівників з ОТГ та
представників ІГС. За результатами навчання кожен учасник може на
конкурсних засадах отримати грант у розмірі 60 тис. грн на розвиток
молодіжної інфраструктури у своїй громаді.
У 2019 році спільно з Міністерством культури, молоді та спорту України
проведено 5 міжнародних та 8 всеукраїнських заходів у сфері молодіжної
політики, в яких взяли участь близько 450 представників молоді області:
Всеукраїнський тренінг «Ефективний менеджмент молодіжних центрів»;
4 етапи Міжнародної програми «GoCamp», навчання волонтерів з усього світу
роботи з дітьми та подальше викладання ними англійської мови; Міжнародний
форум молодіжних центрів «Від ініціативи – до дії»; Всеукраїнський
молодіжний табір «Будуймо Україну Разом»; Всеукраїнський молодіжний
форум
«Саміт
проактивних
«Б.У.М.»;
Всеукраїнський
форум
«Державотворець»; Всеукраїнський молодіжний табір, спрямований на
залучення молоді до суспільно значущої діяльності; Всеукраїнський тренінг
«Ефективний менеджмент молодіжних центрів»; Всеукраїнський тренінг з
метою виконання програм «Молодіжний працівник»; Всеукраїнський форум
«Державотворець в дії». Загальний обсяг фінансування вказаних заходів з
державного бюджету склав майже 3,6 млн грн (Програмою було заплановано
700,0 тис. гривень).
З метою забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва для
молодіжних працівників відбувся міжнародний захід, спрямований на
розробку рекомендацій щодо реалізації молодіжної політики в Європі «Youth
work policy in Europe: it’s Up To Us!».
Для набуття молодими людьми знань, навичок та інших
компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)
організовано проведення тренінгу «Медіаграмотність» для студентів
Немішаївського агротехнічного коледжу, Ірпінського економічного коледжу
та для молоді м. Біла Церква, а також тренінгу «Не вір – перевір» для молоді
Кагарлицького району, що включає в себе теми «фактчекінг» та «критичне
мислення». У заходах щодо підвищення рівня медіаграмотності взяло участь
понад 1,2 тис. молодих людей.
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Для
популяризації
та утвердження здорового і безпечного
способу життя та культури здоров’я серед молоді проведено семінар
«Репродуктивне здоров’я та сімейні цінності» у рамках соціального
молодіжного проєкту «Думай», а також забезпечено участь молодих сімей
Київщини у роботі Всеукраїнського сімейного форуму, що проходив у
приміщенні «Українського Дому».
Обсяг видатків бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансферів)
на одну особу, гривень
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Протягом останніх 5 років обсяг видатків місцевих бюджетів (з
урахуванням міжбюджетних трансферів) на одну особу зріс з 7388,3 грн. у 2015
році до 15615,5 грн у 2019 році, або в 2,1 раза, і є вищим, ніж в середньому по
Україні (14006,8 гривень). Не зважаючи на те, що у порівнянні з 2018 роком
обсяг видатків місцевих бюджетів на одну особу зменшився на 855,6 грн через
зниження доходів обласного бюджету внаслідок зменшення міжбюджетних
трансфертів з державного бюджету, за цим показником область продовжує
займати 2 місце серед інших регіонів країни.
Видатки зведеного бюджету області, без урахування внутрішніх
трансфертів та кредитування, у 2019 році склали 29396,1 млн грн, у тому числі
видатки загального фонду – 22266,2 млн грн (95,8% до уточнених річних
планових показників), спеціального фонду – 7129,9 млн грн (82,1% до
кошторисних призначень на рік з урахуванням внесених змін).
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
Для поліпшення ситуації з виконання місцевих бюджетів, вишукування
додаткових ресурсів для їх наповнення вживалися відповідні заходи, зокрема, з
01 січня 2019 року застосовано програмно-цільовий метод бюджетування для
всіх місцевих бюджетів області, використання якого дозволило забезпечити
планування бюджетів на середньострокову перспективу, перехід від утримання
бюджетних установ до надання послуг населенню, оптимальне використання
бюджетних коштів, підвищення обізнаності громадськості щодо ефективності
витрачання коштів місцевих бюджетів тощо; для недопущення кредиторської
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та
проведення заходів з оптимізації мережі видано доручення голови Київської
обласної державної адміністрації від 23.12.2019 № 56-1; проводились наради з
питань виконання місцевих бюджетів.
На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального
захисту населення за 2019 рік спрямовано кошти у сумі 17950,1 млн грн, що
склало 80,6% загального обсягу проведених видатків загального фонду, у тому
числі на утримання:
- установ освіти
– 8327,1 млн грн;
- соціального захисту та соціального
забезпечення (з урахуванням міжбюджетних
– 4930,4 млн грн;
трансфертів)
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- установ охорони здоров’я
- установ культури і мистецтва
- установ фізичної культури і спорту

– 3761,9 млн грн;
– 581,2 млн грн;
– 349,5 млн гривень.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі фінансування установ
соціальної сфери та соціального захисту займають видатки на утримання
установ освіти – 46,4%, соціального захисту та соціального забезпечення –
27,5%, охорони здоров’я – 20,9 відсотка.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної, разів
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної у 2019 році склало
2,64 раза, що є меншим за значення відповідного показника 2015 року
(3,27 раза), проте більше у порівнянні з 2017-2018 роками (2,25 та 2,44 раза
відповідно) і вище ніж в середньому по Україні (2,52 раза). Протягом 2015-2019
років за вказаним показником область впевнено займає 3 місце серед інших
регіонів країни. Це досягнуто завдяки високим темпам зростання
середньомісячної номінальної заробітної плати за цей період. Так, у порівнянні з
попереднім роком розмір середньомісячної номінальної заробітної плати у
2015 році зріс на 19,0%, у 2016 – на 25,9%, у 2017 – на 37,9%, у 2018 – на 26,6%,
у 2019 – 20,9 відсотка. Позитивна динаміка зростання заробітної плати
обумовлена щорічними приростами обсягів реалізації товарів, робіт та послуг,
що дозволило збільшити фонди оплати праці та поліпшити фінансові результати
підприємств у всіх галузях економіки.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
В області постійно проводиться робота щодо підвищення рівня виплати
заробітної плати. Так, у 2019 році на засіданнях комісій при
райдержадміністраціях та міськвиконкомах (міст обласного значення) з питань
підвищення рівня виплати заробітної плати заслухано керівників
3113 підприємств та організацій, які виплачують заробітну плату менше
встановленого чинним законодавством рівня, з яких 547 підприємств (18%) вже
почали виплачувати підвищену заробітну плату.
Із загальної кількості заслуханих підприємств 550 суб’єктів
господарювання оформили на роботу 1113 осіб. За рахунок вжитих заходів до
бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 961,8 тис.
грн та єдиного соціального внеску – 1309,7 тис. гривень.
Крім цього, за рахунок індивідуальної роз’яснювальної роботи, проведеної
працівниками органів державних податкових інспекцій Головного управління
Державної податкової служби у Київській області (заслуховування на
засіданнях робочих груп в органах державних податкових інспекцій,
проведення співбесід, направлення листів керівникам підприємств), ще
2758 підприємств збільшили рівень виплаченої заробітної плати. За
результатами проведеної роботи, спрямованої на збільшення рівня заробітної
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плати,
до
місцевих
майже 4,3 млн гривень.

бюджетів

додатково надійшли кошти у сумі

Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Протягом 2015-2019 років рівень працевлаштування зареєстрованих
безробітних мав позитивну тенденцію до зростання і у 2019 році становив
38,1 відсотка. Значення показника є вищим ніж в по Україні (37,9%), за ним
область у 2019 році посіла 9 місце серед інших регіонів країни, як і у
попередньому році.
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення
віком 15-70 років у 2019 році становила 771,4 тис. осіб (на 15,7 тис. осіб більше у
порівнянні з 2018 роком), а кількість безробітних – 48,4 тис .осіб (на 2,7 тис. осіб
менше). Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією
Міжнародної організації праці) у 2019 році, порівняно з попереднім роком,
збільшився на 0,8 в.п. і склав 59,3% (по Україні – 5-6 місце), рівень безробіття
населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) – зменшився на 0,4 в.п. і
склав 5,9% (по Україні – 3-4 місце).
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
З метою підбору підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні
незайнятим та безробітним громадянам, ведеться активна робота щодо збору
вакансій. Кількість наявних вакансій протягом 2019 року становила 46,8 тис.
одиниць, що на 11,0% більше ніж у попередньому році, з яких 21,8 тис.
вакансій укомплектовано службою зайнятості. Рівень укомплектування
вакансій у 2019 році зменшився з 52,5% до 46,6 відсотка. Станом на 01.01.2020
актуальними залишились 4478 вакансій. На кінець 2019 року навантаження
незайнятого населення на одне вільне робоче місце склало 3 особи (на кінець
2018 року – 2 особи).
За сприяння служби зайнятості у 2019 році працевлаштовано 21,9 тис. осіб
з числа незайнятого та безробітного населення (на рівні кількості
працевлаштованих у 2018 році), з них 11,6 тис. осіб – із числа зареєстрованих
безробітних (94 особи – за рахунок виплати одноразової допомоги по
безробіттю
для
заняття
підприємницькою
діяльністю).
Рівень
працевлаштування безробітних склав 38,1% (у 2018 році – 37,8 відсотка).
Відповідний показник перевищили 13 центрів зайнятості із 28.
За 2019 рік працевлаштовано 8,5 тис. осіб з числа молоді у віці до 35 років,
з них 4,0 тис. осіб – зареєстровані безробітні. Серед них 42 молоді безробітні
особи започаткували власну справу.
Проводиться робота щодо створення суб’єктами малого та середнього
підприємництва нових робочих місць для осіб, які потребують соціального
захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. За
направленням служби зайнятості працевлаштовано 4,8 тис осіб, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них 3,9 тис. осіб – із числа
безробітних.
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Протягом 2019 року шляхом надання компенсацій єдиного внеску
роботодавцям в області було працевлаштовано 227 безробітних осіб (у тому
числі 75 осіб – з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, а також 9 осіб з інвалідністю).
З метою сприяння незайнятим громадянам у працевлаштуванні, службою
зайнятості проводиться профорієнтаційна робота. Протягом 2019 року клієнтам
обласної служби зайнятості (з числа безробітних осіб) надано 231 тис. послуг з
професійної орієнтації, у тому числі особам з інвалідністю – 9,5 тис. послуг,
безробітній молоді у віці до 35 років – 42,4 тис. послуг, внутрішньо
переміщеним особам – 1,7 тис. послуг, демобілізованим учасникам АТО/ООС –
4,9 тис. послуг, особам, що навчаються у навчальних закладах різних типів –
48,6 тис. послуг.
Профорієнтаційними послугами було охоплено 133,8 тис. осіб, з них
34,5 тис. безробітних громадян. Із числа соціально вразливих категорій
безробітних профорієнтаційні послуги отримали 2,1 тис. осіб з інвалідністю,
11,7 тис. осіб у віці до 35 років, 453 внутрішньо переміщені особи та 1,1 тис.
демобілізованих учасників АТО/ООС.
У 2019 році для шукачів роботи проведено майже 8,0 тис. інформаційноконсультаційних та профорієнтаційних заходів, з них 2,7 тис. заходів були
присвячені питанням професійної переорієнтації незайнятих осіб. Загалом до
участі у заходах залучені 30,1 тис. безробітних осіб, з яких зорієнтовані на
профнавчання за актуальними на ринку праці професіями майже 3160 осіб,
фактично скеровані на профнавчання – 3125 осіб, до участі у громадських та
інших роботах тимчасового характеру залучені 7653 особи. Фактично
започаткували власну справу 94 особи.
Крім цього, протягом 2019 року в області проведено майже 2 тис.
інформаційно-роз’яснювальних заходів з роботодавцями, зокрема, 712 робочих
засідань, «круглих столів», конференцій, нарад, днів інформацій та
1093 семінари, 324 ярмарки та міні-ярмарки вакансій, 49 Днів відкритих дверей,
276 презентацій роботодавця. Участь у цих заходах взяли 8,6 тис. роботодавців.
З метою підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці
протягом 2019 року професійне навчання проходили 4,5 тис. безробітних
громадян (серед них 2,3 тис. осіб – жінки, 1,3 тис осіб – молодь віком до
35 років). Рівень охоплення безробітних громадян професійним навчанням
склав 12,0% (у 2018 році – 11,7 відсотка).
Для
забезпечення
самореалізації
та
з
метою
підтримки
конкурентоспроможності на ринку праці Київщини осіб віком понад 45 років
16 особам надано можливість скористатися правом на одноразове отримання
ваучера для проходження перепідготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації за професіями і спеціальностями для пріоритетних видів
економічної діяльності.
Продовжують вживатися заходи щодо сприяння активній інтеграції до
суспільного та трудового життя людей з інвалідністю. У 2019 році на обліку
перебували 2,2 тис. безробітних осіб з інвалідністю, з яких працевлаштовано
501 особу (рівень працевлаштування даної категорії населення склав 20,5%),
професійним навчанням охоплено 141 особу, профорієнтаційними послугами –

17

2,1 тис. осіб даної категорії населення. Одноразову допомогу на відкриття
підприємницької діяльності отримали 7 осіб з інвалідністю.
До участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру
залучено 7,7 тис. осіб, що на 7,1% менше ніж у 2018 році. Питома вага
безробітних осіб, які були залучені до тимчасової зайнятості, склала 20,4% (у
2018 році – 21,1 відсотка).
Чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами
дітей віком три - п’ять років, відсотків до загальної кількості дітей такого
віку
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
Завдяки розщиренню мережі дошкільних навчальних зкакладів та
збільшенню в них кількості дітей протягом останніх 5-ти років чистий показник
охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком три-п’ять років по
відношенню до загальної кількості дітей такого віку зріс з 90,7% у 2015 році до
92,3% у 2019 році (найбільше значення показник мав у 2017 році – 93,5%, за
2018-2019 роки він дещо знизився), що значно вище загальнодержавного
показника (76,4 відсотка). За цим показником Київська область зайняла 1 місце
серед інших регіонів країни.
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
За даними місцевих органів управління освітою, у 2019 році в області
функціонувало 812 закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), що на 17 ЗДО
більше ніж у 2018 році, де навчається і виховується 73,8 тис. дітей, що у
порівнянні з попереднім роком менше на 0,2 тис. дітей. У ЗДО області кількість
дітей дошкільного віку у розрахунку на 100 місць становила 98 дітей (у
2018 році – 104 дитини).
Київська область є лідером в Україні по створенню нових місць у
дошкільних навчальних закладах. У 2019 році створено 3370 нових місць
(становить 100,5% від Плану дій, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 06.12.2017 №871-р) за рахунок: завершення
реконструкції 4 ЗДО (455 місць); відновлення діяльності ЗДО «Трембіта» та
ЗДО «Олександра» у м. Броварах (100 місць); відкриття ЗДО «Дзвіночок» в
пристосованому приміщенні у с. Бірюки Рокитнянського району (30 місць);
відкриття 8 дошкільних відділень (235 місць); відкриття 17 додаткових груп у
функціонуючих закладах освіти (430 місць) та 32 груп короткотривалого
перебування у 22 ЗДО (435 місць); видачі ліцензії на провадження освітньої
діяльності за рівнем дошкільної освіти 25 приватним ЗДО (1340 місць) та 8
фізичним особам-підприємцям (345 місць).
Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років
1-2. Аналіз динаміки показників. Визначення причин (покращення,
погіршення) динаміки показників у звітному році порівняно з попереднім роком.
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Співвідношення
кількості випускників
вищих
навчальних
закладів I-IV рівня акредитації до загальної кількості населення у віці 25-70
років у 2019 році становило 0,7%, що більше, ніж було у 2016 та 2018 роках
(0,6%), проте нижче показника 2015 року (0,8 відсотка). Цей рівень є нижчим
ніж в середньому по Україні (1,4%), і за вказаним показником область зайняла
21 місце. Не зважаючи на зменшення кількості студентів закладів вищої освіти
протягом 2015-2019 років на 3,9 тис. осіб, кількість студентів, які отримали
диплом фахівця з вищою освітою за цей період, зросла на 497 осіб і склала у
2019 році 12,3 тис. осіб (у порівнянні з попереднім роком цей показник
збільшився на 2,6 тис. осіб).
3. Заходи, що були вжиті та які будуть вжиті облдержадміністрацією
для покращення ситуації.
Для подальшого розвитку вищої освіти в Україні 2019 рік став знаковим. У
червні Верховною Радою України прийнято Закон України «Про фахову
передвищу освіту». Відповідно до вказаного Закону вищі навчальні заклади І-ІІ
рівнів акредитації набувають статусу закладів фахової передвищої освіти із
типом закладу – фаховий коледж і здійснюватимуть підготовку фахових
молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії, здійснюватимуть підготовку за
коротким циклом вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем.
У 2019-2020 навчальному році у Київській області відповідно до існуючої
мережі (29 закладів вищої освіти) функціонують 6 закладів вищої освіти, з них:
3 університети, 1 академія, 2 інститути, та 23 заклади фахової передвищої
освіти (17 коледжів, 5 технікумів, 1 вище училище). У закладах вищої освіти
Київщини навчалося майже 29,0 тис. студентів, з яких за державним
(регіональним) замовленням здобували вищу освіту 16,4 тис. осіб, за кошти
фізичних та юридичних осіб – майже 12,6 тис. осіб. На І курс у 2019 році
зараховано на навчання 5,6 тис. студентів, на випускних курсах навчалося
12,3 тис. студентів. На навчання за регіональними замовленням зараховано
862 особи, з яких: за ступенем вищої освіти «бакалавр» – 60 осіб, за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 802 особи.
Підготовка фахівців у ЗВО проводилася за освітніми ступенями
«молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» з 20 галузей знань: освіта;
культура і мистецтво; гуманітарні науки; соціальні та поведінкові науки;
управління та адміністрування; право; природничі науки; інформаційні
технології; механічна інженерія; електрична інженерія; автоматизація та
приладобудування; електроніка та телекомунікації; виробництво та технології;
архітектура та будівництво; аграрні науки та продовольство; ветеринарна
медицина; охорона здоров’я; соціальна робота; сфера обслуговування;
транспорт.
Освітній процес у закладах вищої освіти області забезпечували
5335 працівників, зокрема 2633 викладачі, з яких 1160 осіб мають науковий
ступінь та 768 – вчене звання.
У системі освіти регіону функціонує 5 закладів вищої освіти спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області
педагогічного спрямування, в яких протягом 2019/2020 навчального року
навчалося 1576 студентів. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснювалася
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за
спеціальностями:
«дошкільна освіта», «початкова освіта», «середня
освіта» (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура,
трудове навчання та технології), соціальна робота, фізична культура і спорт.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019
року № 1412-р «Питання управління окремими категоріями закладів освіти
державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства
освіти і науки», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від
18 лютого 2020 року «Про управління закладами фахової передвищої освіти,
підпорядкованими Міністерству освіти і науки України», 6 державних закладів
фахової перевищої освіти, які мають статус окремих юридичних осіб,
підпорядковано департаменту освіти і науки.
У зазначених закладах контингент складає 2460 студентів. Підготовка
фахівців за освітнім ступенем «молодший спеціаліст» здійснювалася за
галузями знань: освіта, виробництво та технології, культура і мистецтво,
механічна і електрична інженерія, інформаційні технології, управління та
адміністрування, архітектура та будівництво, соціальні та поведінкові науки,
право, аграрні науки та продовольство.
З метою приведення установчих документів закладів вищої освіти у
відповідність до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту», наказу
Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 № 1645 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо розроблення установчих документів закладів
фахової передвищої освіти», закладами вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації
розроблено Статути в новій редакції з урахуванням вимог вище зазначених
нормативно-правових актів та подано на затвердження.
У 2019 році Комунальним вищим навчальним закладом Київської обласної
ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» отримано ліцензію у
сфері вищої освіти на підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за
спеціальністю «дошкільна освіта». У 2019 році коледжем розпочато проведення
експерименту всеукраїнського рівня «Система наступності в розвитку
професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж».
З метою створення сучасного освітнього простору в Білоцерківському
коледжі сервісу та дизайну і Ржищівському індустріально-педагогічному
технікумі працювали над створенням центрів дорослих, відкриття яких
заплановане на кінець 2020 року.

Виконуюча обов’язки
директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі
Київської облдержадміністрації

Наталія ПОГРЕБНА

Додаток 2
Пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо поліпшення стану справ у Київській області
за відповідною сферою діяльності

Суть
проблеми за напрямом
Заборгованість із виплати заробітної
плати на державному підприємстві
«Завод порошкової металургії»
(м. Бровари) Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України, яка виникла з 01.08.2014,
станом на 01.08.2020 склала майже
22,4 млн гривень.
Заборгованість із виплати заробітної
плати на дочірньому підприємстві
«Київське обласне дорожнє
управління» відкритого акціонерного
товариства «Державна акціонерна
компанія «Автомобільні дороги
України» фактично станом на
01.07.2020 становить 1,1 млн
гривень.

Відповідальний
центральний орган
виконавчої влади

Пропозиції до рішення Кабінету Міністрів Очікуваний результат
України щодо шляхів розв'язання
за результатами
проблеми
розв'язання проблеми

Ефективність ринку праці
Мінекономіки
Мінекономіки розглянути можливість
забезпечення ДП «Завод порошкової
металургії» державним замовленням на
виготовлення продукції, орієнтованої на
оборонну сферу країни.

Мінінфраструктури

Мінінфраструктури доручити Державному
агентству автомобільних доріг України
здійснити аналіз фінансово-господарської
діяльності підприємства, а за його
підсумками прийняти рішення план
оздоровлення підприємства або його
ліквідації, погашення заборгованості із
заробітної плати та доцільності перебування
на займаній посаді директора підприємства.

Фінанси, освіта, охорона здоров'я

Погашення
заборгованості із
виплати заробітної
плати у сумі майже
22,4 млн гривень.

Погашення
заборгованості із
виплати заробітної
плати у сумі 1,1 млн
гривень.

Суть
проблеми за напрямом
Незабезпеченість коштами з
державного бюджету освітньої
субвенцій у частині оплати праці
педагогічним працівникам, а саме,
за інформацією місцевих
фінансових органів Київської
області, педагогічним працівникам
на виплату заробітної плати за
рахунок освітньої субвенції до кінця
року не вистачає коштів у сумі
20,1 млн гривень.

Відповідальний
центральний орган
виконавчої влади
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Пропозиції до рішення Кабінету Міністрів Очікуваний результат
України щодо шляхів розв'язання
за результатами
проблеми
розв'язання проблеми
Мінфіну при внесенні змін до Закону
України «Про Державний бюджет на
2020 рік» передбачити для Київської області
збільшення обсягу освітньої субвенції на
суму 20,1 млн гривень.

_______________________________

