
державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші
державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші

1 Міська цільова програма профілактики та 
протидії злочинності в м.Києві «Безпечна 
столиця»

82282,4 0,0 82282,4 0,0 43000,0 0,0 43000,0 0,0 52,0

2 Комплексна міська цільова програма 
"Електронна столиця"

145177,8 0,0 145177,8 0,0 1783,8 0,0 1783,8 0,0 1,2

3 Міська цільова програма зміцнення та розвитку 
міжнародних звязків на 2015-2018 роки

8000,0 0,0 8000,0 0,0 1550,3 0,0 1550,3 0,0 19,4

4 Міська цільова програма "Нагороди"  на 2017-
2019 роки

6701,3 0,0 6 701,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Міська цільова програма "Сприяння розвитку 
громадянського суспільства у м. Києві на 2017-
2019 роки"

25920,5 0,0 25 920,5 0,0 3466,2 0,0 3 466,2 0,0 19,5

6 Комплекснк цільова програма підвищення 
енергоефективності та розвитку житлово-
комунальної інфраструктури міста Києва на 
2016-2020 роки

10451899,3 792 219,6 2 161 673,3 7498006,4 94044,7 7 000,0 62 466,3 24 578,4 0,8

за І квартал 2017 р.

Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.
в т. ч. за джерелами

Рівень виконання 
результативних 
показників, %

про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм 

Додаток 4
до звіту про хід виконання
м. Києва на 2017 рік

Форма №01-МЦП

Всього

в т. ч. за джерелами
Всього

Інформація

№ 
з/п

Назва МЦП

Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.



державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші
державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші

Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.
в т. ч. за джерелами

Рівень виконання 
результативних 
показників, %

Всього

в т. ч. за джерелами
Всього

№ 
з/п

Назва МЦП

Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.

7 Цільова програма "Питна вода міста Києва на 
2011-2020 роки" 

31839,3 0,0 31 839,3 0,0 3733,1 0,0 3 733,1 0,0 11,70

8 Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 
2017-2019 роки

1 159 687,8 525 108,3 634 579,5 0,0 21 591,9 0,0 21 591,9 0,0 3,4

9 Міська цільова програма розвитку 
територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту міста Києва на 
2017-2019 роки

65615,6 0,0 59816,0 5799,6 3968,8 0,0 3764,6 204,2 6,0

10 Комплексна міська цільова програма 
"Столична культура 2016 - 2018"

1 297 682,2 0,0 1 238 839,4 58 842,8 248 402,5 0,0 220 521,9 27 880,7 19,1

11 Міська цільова програма підготовки лікарських 
кадрів для закладів охорони здоров’я  

527,5 0,0 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Комплексна київська міська цільова програма 
сприяння розвитку підприємництва, 
промисловості та споживчого ринку на 2015-
2018 роки

4147643,0 0,0 14747,0* 4132896,0** 73758,0 561,0 0,0 73197,0  0  - по бюджетних 
коштах,                    
1,8  - по загальному 
обсягу фінансування



державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші
державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші

Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.
в т. ч. за джерелами

Рівень виконання 
результативних 
показників, %

Всього

в т. ч. за джерелами
Всього

№ 
з/п

Назва МЦП

Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.

13 Міська цільова програма "Турбота. Назустріч 
киянам" на 2016-2018 роки

1389047,3 0,0 1388676,0 371,3 220889,4 0,0 220854,8 34,6 16,0

14 Міська цільова програма "Соціальне 
партнерство" на 2016-2018 роки

20112,8 0,0 20112,8 0,0 1382,1 0,0 1382,1 0,0 7,3

15 Міська цільова програма розвитку туризму в м. 
Києві на 2016-2018 роки 

50 546,1 0,0 16 726,1 33 820,0 630,9 0,0 630,9 0,0 3,8

16 Міська цільова програма "Діти, Сімя, Столиця 
на 2016-2018 роки"

77278,4 0,0 77278,4 0,0 11686,9 0,0 11492,4 194,5 15,1

17 Міська цільова програма оздоровлення та 
відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 
року

189 493,4 0,0 57 493,4 132 000,0 1 058,0 0,0 1 058,0 0,0 0,6



державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші
державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші

Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.
в т. ч. за джерелами

Рівень виконання 
результативних 
показників, %

Всього

в т. ч. за джерелами
Всього

№ 
з/п

Назва МЦП

Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.

18 Програма будівництва (придбання) доступного 
житла у м. Києві на 2010-2017 роки

2 297 100,0 489 200,0 200 000,0 1 607 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Програма зайнятості населення м. Києва на 
період до 2017 року

5245,7 0,0 0,0 5245,7 3917,7 0,0 0,0 3917,7 53,6

20 Комплексна міська цільова програма "Освіта 
Києва. 2016-2018 роки"

12574091,5 0,0 12574091,5 0,0 2397027,9 0,0 2397027,9 0,0 19,1

21 Міська цільова програма протидії 
захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 
роки

11 500,1 0,0 11 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-
інфекції на 2017-2021 роки

42 832,9 0,0 42 832,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 95,3 0,0Програма використання та охорони земель 
міста Києва на 2016-2020 роки

95,3 0,0 0,332200,0 0,0 32200,023



державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші
державний 
бюджет

бюджет м. 
Києва

інші

Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.
в т. ч. за джерелами

Рівень виконання 
результативних 
показників, %

Всього

в т. ч. за джерелами
Всього

№ 
з/п

Назва МЦП

Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн.

24 Міська комплексна цільова програма «Молодь 
та спорт столиці» на 2016-2018 роки

567301,9 0,0 567301,9 0,0 77661,0 0,0 77661,0 0,0 15,0

25 Міська цільова програма на 2016-2018 роки 
«Київ інформаційний»

77019,4 0,0 62821,1 14198,3 15134,9 0,0 11796,5 3338,4 19,6

26 Міська цільова програма поліпшення 
організації підготовки громадян до військової 
служби, приписки до призовної дільниці, 
призову на строкову військову службу, призову 
військовозобов’язаних під час мобілізації. 
прийняття на військову службу за контрактом 
на 2016-2018 роки

7148,5 0,0 7148,5 0,0 176,2 0,0 176,2 0,0 2,4

Всього 34763894,6 1806527,9 19453539,7 9356184,0 3224959,5 7561,0 3084053,1 133345,5

* Відповідно до рішення Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 «Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості
** Відповідно до рішення Київської міської ради від  12.12.2016  № 554/1558  «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» .



Підготовлено проект рішення Київради «Про
внесення змін до деяких рішень Київської міської

ради», яким заплановано визначити головного

розпорядника бюджетних коштів – Департамент

інформаційних технологій. Зокрема для успішної

реалізації завдань, передбачених програмою

«Електронна столиця» на 2015-2018 роки, буде

внесено зміни до Комплексної міської цільової

програми «Електронна столиця» на 2015-2018 рр. та
передано видатки від апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) до Департаменту інформаційних

технологій виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

У березні 2017 року були оголошені відкриті торги на

закупівлю нагородної продукції, які станом на

01.04.2017 незавершені. У зв'язку з цим не

укладалися договори та потреба у фінансуванні

відсутня

1.Відсутність проектної документації

2.Не визначено адресного переліку

3.Не визначено підрядну організацію

Обгрунтування причин невиконання

хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 



Обгрунтування причин невиконання

Затримання проведення тендерних процедур

Затримання проведення тендерних процедур

Затримання проведення тендерних процедур

За результатами торгів 27.02.2017 між

Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) та Національним медуніверситетом ім.
О.О.Богомольця укладено договір про надання

послуг з навчання студентів для підготовки

лікарських кадрів. Розрахунки на надані послуги

проводяться шляхом оплати Департаментом охорони

здоров'я виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) вартості

послуг після отримання акту від Медуніверситету.
Станом на 31.03.2017 зазначені акти до

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) не надходили 

Підготовлено зміни до Комплексної програми, які

проходять експертизу в Департаменті фінансів, щодо

обсягів фінансування з бюджету міста Києва 



Обгрунтування причин невиконання

Прийнято рішення Київради від 16.03.2017 № 11/2233 
"Про внесення змін до рішення Київради від

03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської

цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на

2016-2018 роки", яким уточнено заходи на 2017 рік.
Основні заходи Програми, зокрема виплата

одноразової адресної соціальної допомоги окремим

категоріям соціально-незахищених верств

населення, ветеранам війни, передбачена на ІІ та ІІІ

кварталах 2017 року. Разом з тим проводилася

робота, яка не потребувала фінансування, зокрема:
-верифікація учасників АТО;
-проведення торгів по закупівлі послуг;
-проведення тендерних процедур по закупівлі засобів

гігієни та миючих засобів; -
укладено договори на закупівлю засобів складного

протезування; -укладено
договори на організацію громадських робіт;
-забезпечена компенсація витрат КП "Київпастранс"
та Київський метрополітен за пільговий проїзд

міським пасажирським транспортом

Видатки на фінансування громадських організацій та

загальноміські соціальні заходи до державних свят у І 
кварталі 2017 року не проводилися у завязку з

порушенням терміну проведення відбору

громадських організацій для надання фінансової

підтримки (затверджено розпорядженням

Святошинської РДА від 14.03.2017 № 143)
Виконання бульшості заходів Програми заплановано

на ІІ півріччя 2017 року

Реалізація більшості заходів Програми запланована

на ІІ – ІІІ квартали 2017 року
Реалізація більшості заходів Програми запланована

на  ІІ – ІІІ квартали 2017 року

Реалізація заходів Програми запланована на

червень - серпень 2017 року



Обгрунтування причин невиконання

Підготовлено проект Комплексної міької цільової

програми забезпечення житлом громадян, які

потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018
роки, який включає підпрограму будівництва

(придбання) доступного житла. Проект було

розглянуто ПК з питань ЖКГ та ПЕК Київради та

повернуто на доопрацювання

Затримання проведення тендерних процедур

Затримання проведення тендерних процедур

Для здійснення більшості заходів, проведених у І кв-
лі 2017 року, не потребувалося використання коштів,
а саме:                                         
-підготовлено проект рішення КР "Про розроблення

проекту землеустрою щодо встановлення та зміни

меж міста Києва"; -розроблялася
тендерна документація по закупівлі послуг: технічна

документація із землеустрою щодо інвентаризації

земель міста Києва по об'єктах комунальної

власності; -
готується технічна документація щодо умов

проведення публічних закупівель по процедурі

"Відкриті торги": технічна документація із

землеустрою щодо інвентаризації земель міста

Києва по об'єктах комвласності, що перебувають у

господарському віданні КП

"Київжитлоспецексплуатація";                                             
-здійснюється технічне та технологічне забезпечення

міського земельного кадастру, на 30.05.2017
заплановано проведення аукціону;
-у квітні 2017 року було укладено договір про надання

послуг з проведення аерофотозйомки території міста

Києва. Деяка тендерна

докумсентація знаходиться на розгляді в

Департаменті внутрішнього фінансового контролю та

аудиту  



Обгрунтування причин невиконання

1. У зв’язку з внесенням змін до календарного плану

реалізації заходів в частині підготовки волонтерів

для проведення в період з 28 квітня по 14 травня

«Євробачення 2017», кошти передбачені у І кварталі

2017 року в сумі 520 тис. грн., були використані у

квітні-травні.                                                                                              
2. Релазація заходів з національно-патріотичного
виховання, ініційовані депутатами Київради, за їх

пропозицією, перенесені на червень-серпень в сумі

439,6 тис. грн. Ці зміни знизили на

31% показник виконання планових призначень у І

кварталі 2017 року.
3. Затримання проведення тендерних процедур.
4. Заходи щодо проведення навчально-тренувальної
роботи з вихованцями ДЮСШ, з підготовки збірних

команд м. Києва з різних видів спорту не

профінансовано в повному обсязі у зв'язку зі змінами

термінів проведення всеукраїнських змагань,
визначених у плані на І квартал                                                         

Упродовж І кварталу 2017 року здійснювалося

фінансування у сумі 176,2 тис.грн одного заходу

Програми «Забезпечення автотранспортом районних

у м. Києві військових комісаріатів для перевезення

особового складу призовників та

військовозобов’язаних до пунктів збору і до місць

проведення навчальних зборів (витрати на

перевезення)» 
Основною причиною невиконання заходів програми

є відсутність бюджетних запитів від виконавців, а

саме:
-  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;
- Департаменту охорони здоров’я;
- Київського міського військового комісаріату

підприємництва промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки».


