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Узагальнений звіт 
 про виконання міських цільових програм у місті Києві за 2016 рік  

(підготовлений на підставі інформації відповідальних виконавців міських цільових програм) 
 

В 2016 році у місті Києві діяли 28 міських цільових програм за напрямами: 
1. Житлово-комунальне господарство - 2; 
2. Будівництво та реконструкція житла - 1; 
3. Соціальний захист та соціальне забезпечення - 4; 
4. Екологія та охорона навколишнього природного середовища - 2; 
5. Освіта - 3; 
6. Охорона здоров’я -5; 
7. Культура – 1; 
8. Державне управління - 1; 
9. Туристична сфера -1; 
10. Інші -8. 

 
Інформація про джерела фінансування міських цільових програм у 2016 році 

 
   тис. грн 

Джерела фінансування 
Планові обсяги 

фінансування на 2016 
рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 

Всього 25778707,4 16516997,8 64,1 

Державний бюджет 1 958 170,5 289 176,3 14,8 

Бюджет  м. Києва 15702296,5 13847375,8 88,2 

Інші джерела 8 118 240,4 2 380 445,7 29,3 
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тис. грн 

№ 
з/п 

Найменування програми, 
документ, яким її 

затверджено, відповідальний 
виконавець  

 
 

Обсяги фінансування, тис. грн / Інформація про виконання заходів програми 

 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
1 Цільова програма «Питна вода 

міста Києва на 2011-2020 
роки» 
Рішення Київської міської ради 
від 04.11.10 №220/5032 
Департамент житлово-
комунальної інфраструктури 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 7 619,7 5 743,9 75,4 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 6 919,7 5 727,7 82,8 

Інші джерела 700,0 69,8 10,0 

1. Результати виконання 
Фінансування заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» (далі – Програма) 
здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2016 рік. Для реалізації заходів Програми у 2016 році профінансовано 5727,7 тис. грн з 
бюджету м. Києва та 69,751 тис. грн за рахунок коштів ПАТ «АК «Київводоканал», що складає 0,7 % від 
передбачених Програмою на 2016 рік коштів. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
Програма потребує коригування відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода 
України» на 2011 – 2020 роки».  
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма не відповідає Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та потребує коригування з метою 
приведення у відповідність до індикаторів досягнення мети Стратегії 
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2 Комплексна цільова програма 
підвищення 
енергоефективності та 
розвитку житлово-
комунальної інфраструктури 
міста Києва на  2016-2020 
роки  
Рішення Київської міської 
ради від 17.03.2016 №232/232 
Департамент житлово-
комунальної інфраструктури 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 5661674,7 1381080,81 24,4 

Державний бюджет 1169409,3 240113,5 20,5 

Бюджет м. Києва 1740571,8 924872,17 53,1 

Інші джерела 2751693,6 216095,14 7,9 

1. Результати виконання 
Стан виконання основних завдань: 
Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства. 
Протягом 2016 року навчальним центром «Платформа комфорту» проведено 104 семінари щодо управління 
житловим будинком, створення ОСББ, вибору управителя та запровадження енергозберігаючих заходів у 
житлових будинках. 
На кінець 2016 року у м. Києві зареєстровано 1036 об’єднань співвласників багатоквартирного будинку у 1083 
житлових будинках. Протягом 2016 року створено 304 ОСББ. 
Загальна площа багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується ОСББ, у 2016 році становить 12,4% 
проти 10,9% - у 2015 році. 
Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій 
Реконструкція, заміна та модернізація ліфтового господарства 
Завершено роботи на 344 об'єктах. 
 На замовлення КП «Київбудреконструкція» розроблено ПКД на 103 об'єкти (118 ліфтів).  
 Розпочато роботи з реконструкції (заміни, модернізації) 99 ліфтів (у тому числі КП «Київбудреконструкція» - 
69, Деснянська РДА - 30). 
Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання 
Виконано роботи із заміни вікон на 473 об’єктах. 
Виконано роботи із утеплення фасаду на 125 об’єктах.  
Виконано роботи з ремонту сходових клітин на 314 об’єктах.  
Замінено, або відремонтовано покрівлю на 203 об’єктах.  
Проведена робота з заміни інженерних мереж на 234 об’єктах.  
Облаштовано 225 ігрових та спортивних майданчиків.  
Районними в місті Києві державними адміністраціями виконані робити з асфальтування прибудинкових 
територій житлових будинків та міжквартальних проїздів на 117 об’єктах.  
Департаментом транспортної інфраструктури відновлено 274,3 тис. кв. м дорожнього покриття. 
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Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках  шляхом відшкодування 
частини кредитів. 
Розпочато відшкодування частини кредиту позичальникам банків ПАТ «Державний ощадний банк України» 
(прокредитовано 4 позичальники) і ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (прокредитовано 23 позичальники) на загальну 
суму 767 328,16 грн. 
Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету Києва 
Термосанація будівель бюджетної сфери 
 Завершено проектні роботи по 16 об’єктам.  
Проект НЕФКО 
У 2016 році проведені будівельно-монтажні роботи по трьом закладам бюджетної сфери.  
Розроблено проектну документацію, виконано роботи по 4 МІТП. Щомісячно проводиться обслуговування 922 
МІТП та 871 лічильника.  
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання та водовідведення 
 «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому 
районі м. Києва І черга будівництва. Насосна станція першого підйому». 
 ПКД потребує коригування та перезатвердження в установленому порядку.  
 «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро. 
З початку проектування виконано на 6 421,6 тис. грн, в т. ч. в 2016 році 672,9 тис. грн. 
Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та 
утилізації осадів Бортницької  станції аерації 
Станом на 01.01.2017 р. загальний відсоток виконання будівельно монтажних робіт від проектних об’ємів, 
складає – 87 %.  
Будівництво ІІ нитки Головного міського каналізаційного колектора 
 За січень-грудень 2016  виконано роботи по здійсненню авторського нагляду на суму 218,57 грн.  
Статус виконання будівельно – монтажних робіт станом на 01.01.2017 р.: 
Загальна довжина колектору – 9 735,5 м. 
Виконано тунельну проходку 9 735,5 м (100%) відкритим способом, в т. ч у 2016 році 170 м. 
 Продовжено роботи по улаштування вторинної обробки тунелю: 9705,5 м (99,7%), в т. ч. у 2016 році 2 180,5 м  
Станом на 01.01.2017 виконання становить 273,3 млн. грн, в т. ч. за звітній місяць – 52,4 млн. грн, що складає 
92,0 % від виділених коштів згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік. 
Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії 
Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії 
У 2016 році встановлено 1 730 приладів обліку теплової енергії у житловому фонді міста Києва.  
Санітарне очищення міста 
Виконані роботи з відновлення функціонування роботи бюветних комплексів. 
Капітальний ремонт 37 бюветних комплексів: 
У IV кварталі  завершено капітальний  ремонт на  17 об’єктах повністю. 
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Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів 
побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних 
відходів у складі побутових). Придбання та оренда. 
Кількість відремонтованих контейнерів – 375 
Кількість нових/орендованих контейнерів – 337 
Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво 
інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу 
Загалом з початку року проведено капітальний ремонт на п’яти громадських вбиралень. 
Протиаварійні роботи із укріплення  зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. П. Радченка у Солом’янському 
районі. 
На початок грудня по об’єкту повністю завершено улаштування паль всіх запроектованих підпірних стін ПС1, ПС2, 
ПС3 загальним обсягом 358 шт. (1212,6 тис. м. куб.). Завершено виконання обв’язувального поясу стіни ПС3 обсягом 
– 260,6 м. куб. та виконано 60 м. куб. обв’язувального поясу ПС2. Завершена дренажна система по ПСЗ (загальний 
обсяг 120 м).  
Продовжуються роботи з влаштування дренажної системи ПС2 (виконано – 168 м3) . Проводяться роботи з 
улаштування обв’язувального поясу ПС1 (виконано –83 м3). Виконується зворотна засипка піском ПС1, ПС2. 
Реконструкція (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку №14 на проспекті Червонозоряному у 
Солом’янському районі м. Києва 
За звітній період виконано комплекс першочергових протиаварійних заходів. 
Вартість першочергових робіт -6 512 029,84 грн.  
Станом на теперішній час завершено БМР першої черги будівництва.  
2.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів 
відповідно до передбачених обсягів. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.1 «Житлово-комунальне господарство») 

 
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА 

3 Програма будівництва 
(придбання) доступного житла 
у м. Києві на 2010-2017 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 16.09.10 №30/4842 
Департамент будівництва та 
житлового забезпечення 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 2147300,0 0 0 

Державний бюджет 454200,0 0 0 

Бюджет м. Києва 190000,0 0 0 

Інші джерела 1503100,0 0 0 
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 Програмою соціально-економічного розвитку м.Києва у 2016 році кошти на будівництво доступного житла не передбачені.  
 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

4 Програма зайнятості 
населення м. Києва на період 
до 2017 року  
Рішення Київської міської 
ради від 02.10.2013 №27/9615 
Департамент соціальної 
політики 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 30406,4 29409,1 96,7 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші джерела 30406,4 29409,1 96,7 

1. Результати виконання 
У січні-жовтні 2016 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця  73,0 тис. осіб, в тому числі 
у юридичних осіб – 46,3 тис. осіб, у фізичних осіб – понад 26,7 тис. осіб. 
Кількість працівників, прийнятих на роботу на підприємства, в установи та організації   м. Києва протягом січня-
вересня 2016 року становила 243,1 тис. осіб, що на 1,3% більше аналогічного показника 2015 року.  
Кількість осіб, які вибули з підприємств, установ та організацій міста у січні-вересні 2016 року, становила 286,5 
тис. осіб, що на 14,6% менше ніж в аналогічному періоді 2015 року. З них 264,3 тис. осіб (92,3%) вибули з 
причини плинності кадрів (зменшення у порівнянні з аналогічним показником 2015 року на 9,5%), 13,9 тис. осіб 
(4,9%) – з причини скорочення штату працівників (зменшення у порівнянні з аналогічним показником 2015 року 
майже у 2,2 рази). До середньооблікової кількості штатних працівників кількість осіб, які вибули з причини 
плинності кадрів, становила 23,8%, з причини скорочення штату працівників – 1,3%. 
Протягом 2016 року на обліку в службі зайнятості столиці перебувало майже 39,4 тис. безробітних осіб, з яких 
22,5 тис. осіб зареєстровано у звітному році. На 01.01.2017 залишилось на обліку 11,6 тис. безробітних. 
Протягом 2016 року за допомогою служби зайнятості працевлаштовано понад 10,1 тис. безробітних громадян,  
5,7 тис. безробітних проходили професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за 
професіями, які користуються попитом на ринку праці. 
Протягом 2016 року в столиці працевлаштовані 148 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації 
єдиного внеску роботодавцям. 
За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, в результаті контрольно-
перевірочної роботи протягом січня-грудня 2016 року виявлено та залучено до оподаткування 48765 найманих 
осіб, не оформлені належним чином працедавцями, виплачена сума доходу таким найманим працівникам 
становить 145550,0 тис. грн, як наслідок, до бюджету надійшло додатково 18998,0 тис. грн податку на доходи 
фізичних осіб та 15152,0 тис. грн єдиного соціального внеску. 
У листопаді 2016 року до відповідного періоду 2015 року номінальна заробітна плата штатних працівників 
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підприємств м. Києва та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб 
зросла на 27,1% і становила 9008 грн. Розмір середньої заробітної плати по  м. Києву, який склався у серпні 2016 
року, в 1,7 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (5406 грн). 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
Продовжити реалізацію заходів Програми зайнятості населення м. Києва до 2017 року. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 1.3 «Ринок праці»). 

5  Міська цільова програма 
«Діти. Сім´я. Столиця на 2016-
2018 роки» 
Рішення Київської міської 
ради від 11.02.2016 №90/90 
Служба у справах дітей та 
сім´ї виконавчого органу 
Київської міської ради  
(КМДА) 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 57296,4 46365,4 80,9 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 57223,0 46292,2 80,9 

Інші джерела 73,4 73,2 99,7 

1. Результати виконання 
Робота Міського центру дитини 
Протягом звітного періоду за напрямками роботи Центру спеціалістами було надано 4402 консультації, з них: 
психологічна діагностика – 375, психологічні та інформаційні консультації – 3391, тренінгові діяльність - 636 
для 1855 осіб.  
Робота Київського міського центру сім’ ї «Родинний дім» 
Протягом звітного періоду спеціалістами Центру надано 56480 консультаційно-психологічні послуг 22628 
користувачам, проведено 375 заходи. 
Робота Київського міського Правобережного та Лівобережного центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 
Протягом 2016 року Правобережним центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді надано 1368 особам, з них: 
246 – дітям, 1122 – дорослим соціально-педагогічні та психологічні послуги. Надано психологічні консультації 
для покращення психоемоційного стану 38 дітей. 
Київським міським Лівобережним центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді протягом 2016 року надано 
соціальні послуги 2568 особам, з них: 471– дітям, 2097 – дорослим. Надано психологічні консультації для 
покращення психоемоційного стану 400 дітям. 
Робота Київського міського центру соціально-психологічної допомоги 
Протягом 2016 року центром соціально-психологічної  допомоги надано соціальні послуги 293 особам та  53 
сім’ям. В результаті вирішення проблеми з закладу вибуло 113 осіб та 45 сімей, що знаходилися на обліку. 
Робота Київського міського центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді та районних центрів 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді 
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Кількісні показники соціальної роботи. Протягом 2016 року спеціалістами мережі  ЦСССДМ м. Києва надано 
564 935  індивідуальних та  групових соціальних послуг 226 688 отримувачам. З них за видами: психологічні – 
72127, соціально-педагогічні –266640, соціально-медичне консультування з проблем залежностей, ВІЛ та 
туберкульозу – 5390, соціально-економічні-24819, юридичні-4416, інформаційні -191543.  
Для реалізації соціальних заходів Київським міським центром соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді 
залучено, шляхом укладання угод цивільно – правового характеру, 72 спеціалістів (середньооблікова кількість). 
В порівнянні з попереднім періодом збільшено залучених спеціалістів на 23 осіб. 
Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.4 «Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя»). 

6 Міська цільова програма 
«Соціальне партнерство на 
2016-2018 роки» 
Рішення Київської міської 
ради від 11.02.2016 №89/89 
Департамент соціальної 
політики 
 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 16723,4 15509,9 92,7 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 16723,4 15509,9 92,7 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
1. Планові  обсяги  фінансування громадських організацій інвалідів складають 5071,1 тис. грн. За 2016 рік 
проведені видатки 66  громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 5006,5 тис. грн.(в т.ч.               
21 районних організацій на суму 860,7 тис. грн.) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 83,0 тис. осіб. 
Провели 348 заходів.  Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями  складає 14,4 тис. 
грн.  Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить   75,8 тис. грн. 
2. Планові  обсяги  фінансування громадських організацій ветеранів складають 6 426,4 тис. грн. За 2016 рік 
проведені видатки 65  громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 5731,4 тис.грн.(в т.ч. 33 
районних організацій на суму 2742,2тис.грн.). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 492,3 тис. осіб. 
Провели 1550 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями  складає 3,7 тис. грн. 
Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 88,2тис.грн. 
3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації 
складають 553,1 тис. грн, фактичні видатки складають 512,9 тис. грн. Кількість членів в організаціях складає             
1,6 тис. осіб. Провели 122 заходи. Середні витрати на проведення 1 заходу організаціями  складає 4,2 тис. грн. 
Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 102,6 тис. грн. 
 Всього: планові  обсяги 12 050,6 тис. грн,  фактичні обсяги склали 11250,8тис. грн. Відхилення становить –  
799,8 тис. грн. Стан виконання становить 93,4%. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення 
ефективного розв’язання соціальних проблем складає 100%. 
4.  Планові обсяги на фінансову підтримку Київському об’єднанню Спілки Самаритян України на виконання  
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заходів, пов’язаних з наданням соціальних послуг окремим  верствам  населення 370,0 тис. грн, фактичні обсяги 
- 370,0 тис. грн.  
Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 1,5 тис. осіб.  
5.  На фінансову підтримку Київському міському та районним відділення Товариства Червоного Хреста України 
на програми медико - соціальної допомоги одиноким   громадянам  похилого  віку  та  інвалідам  планові  обсяги  
1349,8тис.грн, фактичні видатки склали 1232,3 тис. грн. (в т.ч. 10 районних організацій на суму 659,3тис.грн.) 
 Кількість осіб, які потребували соціального  обслуговування - 53,9 тис. осіб.    
 6. На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 752,5 тис. грн., фактичні видатки 
склали 752,5 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 53 особи. 
 7. Планові обсяги на фінансову підтримку благодійній організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних 
послуг та оренди приміщення 315,0 тис. грн., фактичні видатки становлять 155,8 тис. грн.    
 Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 615 осіб.  
 Всього: планові обсяги склали 2787,3 тис. грн, фактичні обсяги -  2510,6 тис. грн. Відхилення становить – 276,7 
тис. грн. Стан виконання становить 90,1%. Динаміка кількості осіб, охопленим соціальним обслуговуванням 
складає 100%. 
8. На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 
1 885,5 тис. грн, фактичні обсяги за 2016 рік склали 1748,5 тис. грн. 
Кількість осіб, охоплених заходами складає 126,5 тис. Середні видатки на проведення одного заходу складають 
26,9 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходом – 100%. 
Всього: планові обсяги 1 885,5 тис. грн, фактичні обсяги 1748,5 тис. грн. Відхилення становить – 137,0 тис. грн. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання. 
Подальше виконання програми є доцільним, але з метою вивчення питання необхідності модернізації Міської 
цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» на 2018 рік вирішено створити робочу групу із 
залученням представників громадських організацій інвалідів, ветеранів та жінок для обговорення 
вищезазначеного питання. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.3 «Соціальна підтримка та допомога»).  

7 Міська цільова програма 
“Турбота. Назустріч киянам” 
на 2016 - 2018 роки  
Рішення Київської міської 
ради від 03.03.2016 №116/116 
Департамент соціальної 
політики 
 
 
 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 1130327,5 1066861,2 94,4 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 1129933,4 1066692,4 94,4 

Інші джерела 394,1 168,8 42,8 
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1. Результати виконання 
В 2016 році головними розпорядниками коштів було здійснено наступні заходи. 
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
Кількість окремих категорій соціально незахищених верств населення, 
ветеранів війни м. Києва, які отримали матеріальну допомогу до свят та 
визначних дат 

осіб 424019 

Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу:   
-  кияни - учасники АТО, члени їх сімей, члени сімей киян, які загинули або 
померли внаслідок каліцтва під час Революції Гідності;  

осіб 21184 

 

- малолітні та неповнолітні діти, пасинки, падчерки киян, які загинули або 
померли внаслідок поранень, одержаних під час участі у Революції Гідності) 

осіб 6 

-  кияни-учасники АТО, члени їх сімей та члени сімей киян, які загинули або 
померли внаслідок поранень, каліцтва під час Революції Гідності для 
покриття витрат на оплату ними ЖКП 

осіб 1943 

-  на поховання киян-учасників АТО осіб 114 

Кількість осіб, що отримали компенсацію дороговартісного лікування осіб 1 

Кількість осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали 
матеріальну допомогу 

осіб 4765 

Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу на поховання особи, яка 
не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала 
на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого 

осіб 1735 

Забезпечення інвалідів засобами пересування, реабілітації, складним 
протезуванням, засобами особистої гігієни: 

  

- складне протезування од. 95 

- придбано  засобів реабілітації та пересування од. 1079 

- придбано засобів гігієни (в т.ч. шапочки для купання) тис. од. 81,8 
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Кількість осіб отримали ортопедичне взуття осіб 602 

Кількість осіб, які відзначають свій 100-річний ювілей, отримали привітання 
з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку 

осіб 33 

Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу на придбання твердого 
палива 

осіб 96 

Кількість дітей-інвалідів окремих категорій отримали щомісячну матеріальну 
допомогу 

осіб 158 

Кількість осіб, які народили троє і більше дітей, отримали матеріальну 
допомогу 

осіб 1 

Кількість осіб, які отримали матеріальну допомогу для часткової компенсації 
витрат на оплату за житлово-комунальні послуги (дитячі будинки сімейного 
типу) 

осіб 20 

Надання соціальних послуг установами,  закладами соціального захисту, 
створеними за рішеннями місцевих органів влади 

тис. грн 41126,5 

Придбано путівок для оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів І та ІІ 
груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

одиниць 1401 

Придбано путівок для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 
років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків 

одиниць 863 

Придбано путівок для оздоровлення  одиниць 40 

Придбано путівок для оздоровлення дітей-інвалідів хворих на церебральний 
параліч з курсом реабілітації з супроводом: 

одиниць 113 

Кількість осіб, які отримали грошову допомогу з нагоди вшанування 
працівників соціальної сфери 

одиниць 150 

Кількість малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення 
отримали:  
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- продуктові набори осіб 5081 

- харчування осіб 117 

Закуплено наборів миючих засобів малозабезпеченим громадянам, які не 
здатні до самообслуговування  

осіб 2544 

Забезпечено випуск методичних інформаційних видань з правових, 
соціально-економічних та інших питань 

тис. грн 99,5 

Компенсація витрат КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» за 
пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій 
громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями 
Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I-IV 
рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів 

тис. грн 578459,4 

Придбано комплексні проїзні квитки у КП «Київський метрополітен» для 
компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників АТО 

од. 3393 

Здійснено розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-
телекомунікаційної системи «Картка киянина» 

тис. грн 1875,1 

Погашено кредиторську заборгованість по пільгах з послуг зв'язку та інших 
пільгах, яка склалася станом на 01.01.2016 

тис. грн 986,8 

Управління праці та соціального захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій 
В 2016 році здійснювалися наступні заходи: 
1. «Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпечиним верствам населення 
м.Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах»  
Отримали допомогу 11454 особи, в тому числі: управління праці та соціального захисту населення Голосіївської 
районної у місті Києві державної адміністрації - 599 осіб, Дарницької – 1517, Деснянської – 2239, Дніпровської – 
1204, Оболонської – 1671, Печерської – 166, Подільської – 568, Святошинської – 1249, Солом’янської - 1037, 
Шевченківської - 1204. 
2. «Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких 
громадян та інших верств населення міста Києва» 
Отримали продуктові набори 22368 осіб, харчування – 635 осіб.  
3. «Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських 
роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної 
громади міста» 



 

 

13 

 

У звітному періоді всього залучено в роботах 1770 осіб.  
4. «Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної 
операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО» 
Отримали інформаційні та соціальні послуги 32056 осіб.  
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
В 2016 році забезпечено безоплатне поховання киян-учасників АТО, на яких не поширюється дія статті 14 Закону 
України «Про поховання та похоронну справу». Допомогу отримали 37 осіб. 
Служба у справах дітей та сім’ ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
В 2016 році кияни-учасники антитерористичної операції, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян, які 
брали участь у проведенні АТО, отримали комплексну соціально-психологічну допомогу (інформаційні та соціальні 
послуги отримали 35754 особи). 
Структурний підрозділ комунального підприємства «Госкомобслуговування» «Центр правової допомоги киянам, 
які опинились у складних життєвих обставинах»  
В 2016 році надана первинна безкоштовна правова допомога 25568 особам, які опинились у складних життєвих 
обставинах. 
Вторинна безкоштовна правова допомога з представленням інтересів у судах різних інстанцій надано 177 особам.  
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  
Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.3 «Соціальна підтримка та допомога»). 

 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

   

8 Київська міська програма 
контролю за утриманням 
домашніх тварин та 
регулювання чисельності 
безпритульних тварин 
гуманними методами на 2012-
2016 роки  
Рішення Київської міської ради 
від 05.04.12 №382/7719 
Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 10661,3 9809,7 92,0 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 10661,3 9809,7 92,0 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
- КП "Центр ідентифікації тварин" - заплановано 336,5 тис. грн профінансовано 297,45 тис. грн, стан виконання – 
88,4 %; 
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- КП «Притулок для тварин" - заплановано 6759,91 тис. грн профінансовано – 6514,26 тис. грн, стан виконання – 
96,37 %; 
- КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" - заплановано 2617,30 тис.грн. та профінансовано 2500,0 
тис. грн, стан виконання – 95,52 %; 
- Громадська організація Київське товариство захисту тварин - заплановано 200,0 тис.грн. та профінансовано 
199,07 тис. грн, стан виконання – 99,54 %; 
-  Благодійний фонд «Сіріус» заплановано 200,0 тис. грн. та профінансовано 200,0тис. грн, стан виконання – 
100,0 %; 
- Громадська організація «Товариство захисту тварин «SOS» 100,0 тис. грн та профінансовано 98,96 тис. грн, 
стан виконання –98,96%; 
КП "Центр ідентифікації тварин"   
За 2016 рік отримано 738 скарг та звернень від громадян, за результатами розгляду надано – 646 відповіді, 
проведено 361 рейд-перевірку, складено 161 акти та 15 приписів щодо усунення порушень.  
Оформлено 4 міжнародних ветеринарних паспорти. 
Взято на облік та внесено до загальної електронної бази даних 90 голів непродуктивних тварин. Закуплено та 
передано – 1500 кліпсів (вушних бірок) для ідентифікації безпритульних тварин. 
КП «Притулок для тварин"   
В 2016 році було відловлено 1105 собак, з них на стерилізацію - 944 собаки.  
КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" 
Було проведено 8432 стерилізації безпритульних тварин та тварин соціально незахищених категорій населення, з 
них: 2972 собак, 5460 котів.  
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання: 
Для отримання ефективності виконання заходів необхідною умовою є цільове їх фінансування з міського 
бюджету у повному обсязі, а також вдосконалення нормативно-правової бази на законодавчому рівні. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.5 «Екополітика та охорона довкілля») 

9 Програма використання та 
охорони земель міста Києва на 
2016-2020 роки  
Рішення Київської міської ради 
від 14.07.2016 №729/729 
Департамент земельних 
ресурсів 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 2016 

рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 
 

8890,0 3540,5 39,8 

Державний бюджет 
 

0 0 0 

Бюджет м. Києва 
 

8890,0 3540,5 39,8 

Інші джерела 0 0 0 
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1. Результати виконання 
За 2016 рік було профінансовано та витрачено 3 млн 540 тис. грн. Одночасно здійснювалася організаційна 
робота, яка не потребувала виділення коштів з бюджету. 
Так, за рахунок коштів громадян, підприємств, установ і організацій – власників земельних ділянок і 
землекористувачів проводилися заходи щодо: 
- розробки проектів землеустрою щодо надання, передачі земельних ділянок у власність та користування; 
- приватизації земельних ділянок громадянами та реєстрації речових прав на землю підприємствам, установам і 
організаціям; 
- інвентаризації земель, які знаходяться у користуванні громадян, підприємств, установ і організацій. 
2. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 1.4 «Розбудова міста і земельні відносини»). 

 ОСВІТА    

10 Комплексна міська цільова  
програма «Освіта Києва.   
2016 – 2018 роки» 
Рішення Київської міської 
ради від 03.03.2016 №125/125 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 

Всього 9029824,3 8447928,8 93,6 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 9029824,3 8447928,8 93,6 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
Протягом 2016 року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг за пріоритетними напрями. 
 Дошкільна освіта. 
Реорганізовано 5 шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади. Завершено будівництво дошкільних 
навчальних закладів № 370, 791 у Дарницькому районі. Відновлено роботу 47 груп у працюючих ДНЗ.  
Загалом протягом року створено додатково 2932 місця.  
Забезпечено: організацію харчування дітей у відповідності до встановлених законодавством  норм (виконання за 
9 місяців поточного року становить 98,1%  - на 6,8% краще у порівнянні з цим періодом 2015 року); пільгу для 
оплати за харчування (1 грн.) 2568 дітям, батьки яких мають статус учасників АТО; безкоштовне харчування для 
8209 дітей у санаторних  (для дітей із латентною тубінфекцією) та спеціальних ДНЗ (групах), для 113 дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, для 355 дітей - інвалідів. 
На початок 2016-2017 навчального року додатково відкрито 22 групи інклюзивного навчання  у ДНЗ міста, у які 
додатково введені посади асистента вихователя. Всього працює 55 груп інклюзивного навчання у 33 ДНЗ 
загального типу (на 66% більше у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком), у яких виховується 101 дитина. Усі 
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інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя. 
Загальна середня освіта 
Забезпечено безоплатним харчуванням 114220 учнів 1-4 класів, 5435 учнів 5-11 класів пільгових категорій, у 
тому числі 2035 дітей-інвалідів.  
Безкоштовне одноразове пільгове харчування організовано в усіх загальноосвітніх навчальних закладах 
комунальної форми власності. 
За результатами ЗНО – 2016 року 65 випускників міста Києва з 265 - по Україні, що складає 25% від всіх учнів 
200-бальників України, отримали 200 балів  з навчальних дисциплін. Це найкращий регіональний показник. У 
дослідно-експериментальні роботі всеукраїнського рівня беруть участь 65 навчальних закладів міста Києва  (37 
експериментів). 
Професійно-технічна освіта 
Забезпечено харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають під опікою в повному обсязі.  
Працевлаштовано випускників ПТНЗ, які навчались за державнм замовленням.  
Вища освіта і наука 
Прийнято на навчання 1115 студентів, з яких 686 за державним замовленням та 429 по контракту. Випущено за 
рахунок коштів бюджету міста Києва 664 спеціаліста.  
За контрактом випущено 414 фахівців. 
Підвищили кваліфікацію 3380 медичних працівника.  
Випущено за рахунок коштів бюджету міста Києва 422 спеціаліста за державним замовленням - 338 осіб по 
контракту - 84 особи. (Департамент культури). 
Виховання та позашкільна освіта 
У системі освіти міста Києва станом на 29.12.2016 року функціонує 40 позашкільних навчальних закладів 
комунальної форми власності. Позашкільною освітою охоплено понад 81,1 тис. дітей, що становить 30,5 % 
школярів (без урахування дитячо-юнацьких спортивних шкіл). 
Організовано у період з 16 по 30 грудня 2016 року 40 вистав для 18807 дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки.  
2 Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.8 «Освіта»). 

11 Міська цільова програма  
підтримки сім’ ї та молоді на 
2012-2016 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 20.09.2012 №5/8289 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 

Всього 0 0 0 

Державний бюджет 0  0  0 

Бюджет м. Києва 0 0 0 
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Інші джерела 0 0 0 

Програма втратила чинності 11.02.2016 шляхом включення заходів до Міської цільової програми «Діти. Сім’я. 
Столиця на 2016-2018 роки»  

12 Міська цільова програма 
правової освіти населення 
міста Києва на 2012-2016 роки  
Рішення Київської міської 
ради від 29.12.11 №1005/7241 
Апарат виконавчого органу 
Київської міської ради  
(КМДА) - Управління з питань 
правоохоронної роботи, 
запобігання та протидії 
корупції 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано 
за звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 

Всього 0 0 0 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 0 0 0 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
Виконання передбачених Програмою заходів, забезпечувалось Головним територіальним управлінням юстиції у 
м. Києві, Київською міжвідомчою координаційно - методичною радою з правової освіти населення, 
Департаментом освіти і  науки, молоді та спорту, Департаментом культури, Департаментом соціальної політики, 
Головним управлінням Національної поліції України в м. Києві та  іншими співвиконавцями Програми фактично 
без підтримки бюджету міста Києва в межах Планів роботи Департаментів та інших державних установ. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
Термін дії Програми закінчився у 2016 році. Проект нової Програми  відповідно до компетенції розробляється 
управлінням з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної 
безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 ОХОРОНА ЗДОРОВ´Я    

13 Міська цільова програма 
«Здоров’я киян» на 2012-2016  
роки 
Рішення Київської міської 
ради від 15.03.12 №208/7545 
Департамент охорони 
здоров´я 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано 
за звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 1238724,8 845862,0 68,3 

Державний бюджет 334561,2 41886,2 12,5 

Бюджет м. Києва 904163,6 803975,8 88,9 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
Обсяги видатків розподілені за нижче вказаними розділами програми: 
 1. «Репродуктивне здоров’я населення». 
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 Передбачено на рік 2 661,2 тис. грн, з них на 2 632,8 тис. грн придбано препарати для лікування дихальних 
розладів новонароджених. 
2. «Охорона дитинства». 
 Передбачено на рік 33 490,8 тис. грн, з них на 33 278,9 тис. грн придбано продукти лікувального харчування для 
хворих на фенілкетонурію, ліки для хворих на муковісцидоз, ліки для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний 
артрит. 
3. «Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканин». 
 Передбачено на рік 172 361,1 тис. грн, з них на 171 146,9 тис. грн придбано препарати для лікування хворих на 
гемофілію, лікарські засоби для лікування онкогематологічних хворих. 
4. «Нефрологія і замісна ниркова терапія». 
 Передбачено на рік 155 945,2 тис. грн, з них на 126 605,5 тис. грн придбано витратні матеріали для гемодіалізу, 
витратні матеріали для перитонеального діалізу, імуносупресивні лікарські засоби та препарати еритропоетину. 
5. «Розвиток донорства крові та її компонентів». 
 Передбачено на рік 15 066,5 тис. грн, з них на 15 066,5 тис. грн придбано витратні матеріали для заготівлі 
донорської крові, реагенти, тест-системи та витратні матеріали для проведення скринінгу крові донорів та її 
компонентів методом імунохемілюмінесцентного аналізу на маркери ВІЛ 1/2, гепатитів В, С та сифілісу. 
6. «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань». 
 Передбачено на рік 2 324,2 тис.  грн, з них на 1 704,3 тис. грн придбано стент системи коронарні без 
лікувального покриття для лікування хворих в гострих станах, кардіовертери-дефібрилятори двокамерні. 
7. «Впровадження інших сучасних технологій». 
 Передбачено на рік 13 459,3 тис. грн, з них на 12 508,1 тис. грн придбано  ендопротези, штучні кришталики та 
інжектори. 
8. «Кращі можливості для інвалідів». 
 Передбачено на рік 7 755,9 тис. грн, з них на 7 338,6 тис. грн придбано витратні матеріали для стомованих 
хворих, системи кохлеарної імплантації та слухові апарати. 
9. «Нейрохірургія/Дитяча нейрохірургія». 
 Передбачено на рік 5 000,0 тис. грн, з них на 4 149,2 тис. грн придбано  вироби медичного призначення для 
проведення нейрохірургічних втручань. 
10. «Розвиток паліативної та хоспісної допомоги». 
 Передбачено на рік 1 000,0 тис. грн, з них на 953,8 тис. грн придбано  засоби догляду за важкохворими. 
11. «Ендокринні захворювання». 
 Передбачено на рік 110 000,0 тис. грн, з них на 100 450,3 тис. грн придбано препарати інсуліну. 
12. «Боротьба з онкологічними захворюваннями». 
 Передбачено на рік 47 000,0 тис. грн, з них на 40 270,7 тис. грн придбано лікарські засоби для лікування 
онкологічних хворих. 
13. «Зменшення поширеності інфекційних хвороб». 
Передбачено на рік 2 000,0 тис. грн, з них на 1 482,9 тис. грн придбано алергени, анатоксини, вакцини.  
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14. «Боротьба із захворюваннями на туберкульоз та його профілактика». 
 Передбачено на рік 1 300,0 тис. грн, з них на 457,3 тис. грн придбано витратні матеріали для проведення 
лабораторних досліджень з бактеріоскопічної та бактеріологічної діагностики туберкульозу, реагенти для 
проведення лабораторних досліджень з бактеріоскопічної та бактеріологічної діагностики туберкульозу. 
15. «Профілактика та лікування ВІЛ/СНІДУ». 
 Передбачено на рік 11 800,0 тис. грн, з них на 5 938,6 тис. грн придбано ліки для лікування опортуністичних 
інфекцій, реагенти, тест-системи та витратні матеріали для проведення скринінгових досліджень. 
16. «Централізована закупівля обладнання для комунальних закладів охорони здоров’я м. Києва». 
 Передбачено на рік 321 796,9 тис. грн, з них на 318 471,9 тис. грн придбано обладнання для комунальних 
закладів охорони здоров’я м. Києва. 
За 2016 рік економія бюджетних коштів за укладеними договорами склала 17 340,0 тис. грн.  
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  
Надзвичайно важливим є забезпечення населення столиці лікарськими засобами та медичними виробами не 
лише в рамках виконання чинних відповідних загальнодержавних та державних цільових програм, а й на 
виконання і інших нормативно-правових актів, якими передбачено гарантоване забезпечення ліками, в т.ч. за 
кошти місцевих бюджетів,  пацієнтів з визначеними захворюваннями. Адже, за даними досліджень, основною 
причиною недоступності окремих видів медичної допомоги є не проблеми в організації системи медичного 
обслуговування, а занадто висока вартість лікарських засобів та медичних виробів, в т.ч. відсутність на рівні 
держави затвердженого механізму відшкодування їх вартості. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.4 «Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя») 

14 Міська цільова програма 
оздоровлення та відпочинку 
дітей м. Києва на період до 
2018 року  
Рішення Київської міської 
ради від 03.07.2014 №21/21 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 179688,5 177081,0 98,5 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 47688,5 45081 94,5 

Інші джерела 132000,0 132000,0 100,0 

1. Результати виконання 
Всього за кошти  бюджету міста Києва влітку  2016 року оздоровлено та направлено на відпочинок 8204 дитини 
(оздоровлено - 5632 дитини та направлено на відпочинок - 2572 дитини). Для порівняння у 2015 році 
оздоровлено та направлено на відпочинок 5799 дітей (оздоровлено - 3856 дітей та направлено на відпочинок - 
1943 дитини).  Окрім цього, діти оздоровлювалися за рахунок коштів господарників,  підприємств та організацій, 
профспілкового бюджету, батьківських коштів та інших джерел фінансування. Навчальними закладами міста був 
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проведений моніторинг оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва. За результатами  підраховано, що за залучені 
кошти охоплено оздоровленням та відпочинком більш як 180 тисяч дітей.  
  В літній період 2016 року кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком складає близько 195 тисяч 
юних киян, що становить 70,5% від загальної кількості дітей шкільного віку (загальна кількість дітей шкільного 
віку за даними Держкомстату - 275731 дитина), що на 4,9% більше ніж планувалося. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
Проблемні питання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей  передбачається розв’язати шляхом: 
- удосконалення нормативно-правової бази з питань оздоровлення та відпочинку; 
- створення та реалізації інноваційних проектів; 
- застосування новітніх методик у виховній роботі з дітьми під час оздоровлення та відпочинку; 
- забезпечення розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 
- здійснення моніторингу організації оздоровлення та відпочинку дітей. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.8 «Освіта»). 

15 Міська  цільова програма 
підготовки лікарських кадрів 
для закладів охорони здоров’я 
міста Києва на 2011-2017 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 17.02.11 №9/5396 
Департамент охорони 
здоров´я 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 734,7 624,6 85,0 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 734,7 624,6 85,0 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
Потреба в лікарських кадрах первинної медико-санітарної допомоги дорослої мережі 398 осіб, педіатричної 
служби - 150 осіб (дільничні педіатри).  
Станом на грудень 2016 року 27 студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
продовжує навчатися за  Міською цільовою програмою підготовки лікарських кадрів для закладів охорони 
здоров’я міста Києва на 2011-2017 роки, 9 лікарів-інтернів (випускників 2016 року) навчається на очному розділі 
в  інтернатурі  за спеціальностями «Педіатрія» та «Загальна практика-сімейна медицина», відповідно до графіків 
проходження навчання. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми: 
Програма не є перспективною, але доцільно завершити навчання  студентів та лікарів-інтернів. Згідно навчання 
за Програмою здобудуть освіту  66 лікарів з розрахунку навчання до 2019 року. 
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16 Міська цільова програма 
місцевих стимулів для 
медичних працівників міста 
Києва на 2013-2016 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 13.11.13 №446/9934 
Департамент охорони 
здоров´я 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 457 936,0 548 025,7 119,7 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 457 936,0 548 025,7 119,7 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) передано Департаменту охорони здоров’я безкоштовну житлову площу для 
поліпшення житлових умов працівникам закладів охорони здоров’я: у 2013 році - 5 квартир, у 2014 році - 
житлова площа не виділялась,  у 2015 році - 1 квартиру.  
Станом на  31 грудня 2016 року на обліку перебуває 1181 особа.   
У грудні 2016 року середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я, що входять сфери 
управління Департаменту охорони здоров’я, становила 9 335,8 грн (середній відсоток стимулюючих 43,7) 
(квітень поточного року 3 821,50 грн середній відсоток стимулюючих 10,1). 
Станом на 31.12.2016 року заборгованість по заробітній платі перед працівниками закладів охорони здоров’я м. 
Києва, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, відсутня. 
За 2016 рік відзначено 541 працівників закладів охорони здоров’я Почесною грамотою Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Нагороджено 16 
працівників Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України та 9 працівників нагороджено Подякою 
Міністерства охорони здоров’я України. 34 працівника нагороджено Подякою Київського міського голови. 

17 Міська комплексна цільова 
програма «Молодь та спорт 
столиці» на 2016-2018 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 28.07.2016 №870/870  
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано 
за звітний період 

%  фактичного  
фінансування до  
планового 

Всього 
 

404 417,0 365 235,6 90,3 

Державний бюджет 
 

0 0 0 

Бюджет м. Києва 
 

404 417,0 365 235,6 90,3 
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Інші джерела 
 

0 0 0 

 

1. Результати виконання 
На виконання календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 
2016 рік було проведено 51 спортивно-масовий захід, у яких взяли учать близько 55 000 чоловік, що на 8 тис. 
осіб більше у порівнянні з минулим роком.  
У 2016 році в м. Києві відбулося 10 спортивно-масових забігів, в яких взяло участь понад 29900 чоловік. 

Показники 2016 

Проведення міських змагань та кількість учасників 254 
46367 

Участь у Всеукраїнських змаганнях/ кількість учасників 215/3952 
Підготовлено до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту 1012 
Завойовано медалей на :  
-    Олімпійських іграх 7 
-     чемпіонатах України 978 
-     чемпіонатах світу 74 
-     чемпіонатах Європи 122 

 Вихованці ДЮСШ приймають участь у спортивних заходах, Всеукраїнських  змаганнях, чемпіонатах України 
серед різних вікових груп згідно затвердженого календарного плану на рік. 

Показники 2015 2016 
Кількість ДЮСШ 88 88 
Кількість учнів 33333 34467 
Кількість тренерів 1484 1465 

За  2016 рік проведено:   
- навчально-тренувальних зборів до Всеукраїнських змагань - 41, кількість учасників 339, кількість тренерів 103; 
- Всеукраїнських змагань серед інвалідів різних нозологій – 48, кількість учасників 384, кількість тренерів 75 та  
вибороли: 1 місць -115, 2 місць -101, 3 місць -126;  
- чемпіонат міста - 49 заходів, кількість учасників 789, кількість тренерів 105 та вибороли: 1 місць - 249, 2 місць - 
188, 3 місць - 173; 
Кияни приймали участь в 35 міжнародних заходах серед інвалідів різних нозологій та вибороли: 1 місць  - 7, 2 
місць - 22, 3 місць - 9. 
Капітальний ремонт спортивних споруд міста Києва 
 На підпорядкованих спортивних об’єктах виконані роботи з капітального ремонту, а саме:  
         - капітальний ремонт дитячої футбольної площадки - 900,0 тис. грн., ІІ поверху адміністративного корпусу - 
500,00 тис. грн., системи водопроводів та каналізації - 94,00 тис. грн., складських приміщень та класу - 406,00 
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тис. грн. позашкільного  дитячого закладу «Зміна» с. Пилиповичі; 
        - капітальний ремонт футбольного поля із штучним покриттям  ДЮСШ «Атлет», вул. Зрошувальна, 4-а - 
8900,0 тис. грн.; 
        - облаштування спортивного майданчика, встановлення паркану та благоустрій території - 900,0 тис. грн.,  
встановлення автономного опалення вхідної частини легкоатлетичного манежу - 300,0 тис. грн.,  ремонт 
підвальних приміщень - 1700,0 тис. грн. КВШСМ на просп. Тичини, 18; 
       - капітальний ремонт приміщень Київського міського центру з фізичної культури та спорту інвалідів 
«Інваспорт» на вул. Верхній Вал, 42-А - 1500,0 тис. грн. 
       - капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Київського міського центру з 
фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», Овруцька, 27 - 900,0 тис. грн. 
Обсяг фінансування сфери в порівнянні з минулим роком збільшився на 24,3%. Тенденції фінансового 
забезпечення сфери фізичної культури і спорту в місті має позитивну динаміку.  
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
Для подальшого забезпечення виконання програми «Київ спортивний на 2016-2018 роки» необхідно внести 
зміни до розділу 2 «Дитячий, дитячо-юнацький, резервний спорт та спорт вищих досягнень»: 
- п.1 «Участь збірних команд міста з різних видів спорту в: чемпіонатах, кубках України, інших всеукраїнських, 
а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів 
різних вікових груп»,  передбачивши витрати на проїзд, добові, харчування, проживання спортсменів та  
тренерів під час проведення навчально-тренувальних зборів поза межами м. Києва, які затверджені Календарним 
планом спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів; 
- п. 6 «Заохочення кращих спортсменів м. Києва та їх тренерів»: необхідно окремо визначити, що за 
результатами участі в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іргах, грошовими винагородами 
нагороджуються спортсмени-кияни, які посіли с 1 по 6 місце, та їх тренери; 
- п. 14 «Залучення громадських спортивних організацій до управління в галузі фізичної культури і спорту та 
сприяння розвитку спортивних клубів, громадських організацій різних форм власності» викласти у редакції 
«Залучення на конкурсних засадах громадських спортивних організацій до управління в галузі фізичної культури 
і спорту та сприяння розвитку спортивних клубів, громадських організацій різних форм власності» 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.4 «Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя»). 

18 Комплексна міська цільова 
програма «Столична культура 
2016-2018» 
Рішення Київської міської 
ради від 14.04.2016 №323/323 
Департамент культури 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 1403470,2 1333967,0 95,0 

Державний бюджет  0 0 0 

Бюджет м. Києва 1 300 321,8 1 265 613,3 97,3 
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Інші джерела 103148,4 68353,8 66,3 

1. Результати виконання 
Міська цільова програма «Київ мистецький»  
Проведено Фестиваль хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST-2016», Четвертий Міжнародний музичний 
фестиваль «О-FEST». 
Концертними організаціями були підготовлені програми, приурочені до міських, державних та релігійних свят. 
Збільшено кількість щорічних і довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтв, які 
виплачуються щомісяця, з 26 до 27 одиниць кожна. Розмір стипендій прив’язаний до розміру мінімальної 
заробітної плати: довічна – 100 % від мінімальної заробітної плати, щорічна – 50 %. Збільшено кількість 
номінацій Мистецької премії «Київ» (з 7 до 8) та Театральної премії «Київська пектораль» (з 16 до 17), збільшено 
розмір театральної премії з 8 до 15 тисяч гривень.  
У звітному періоді мережа музеїв комунальної власності міста Києва збільшена й на сьогодні складається з 13 
музеїв (із відділами та філіями – 27). 
Так, в листопаді 2016 року в місті Києві відкрито новий музейний заклад – Музей-квартиру В.С.Косенка – філію 
Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.  
Міська цільова програма «Київ етнічний» 
Було організовано та проведено: круглий стіл на тему: «Рідна мова – важливий елемент національної, соціальної 
та культурної свідомості» у рамках Міжнародного дня рідної мови; традиційний конкурс читців творів Великого 
Кобзаря мовами національних меншин серед школярів та студентів м. Києва під гаслом «З Кобзарем у серці»; 
Міжнародне національне свято «Новруз»; Фестиваль «Етнічний віночок на Контрактовій» за участю творчих 
колективів національно-культурних громад у рамках Дня Києва; низку меморіальних заходів, присвячених 
пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу;  засідання Секретаріату Ради національностей при 
Київській міській раді.  
Міська цільова програма «Київ духовний» 
У м. Києві фактично завершується передача віруючим культових будівель, що використовуються не за 
призначенням. Та, зважаючи на хоча і помірний у порівнянні з минулими роками приріст кількості релігійних 
громад у м. Києві, рівень їх забезпеченості культовими спорудами становить лише 21,9 %, зокрема: релігійні 
громади Української православної церкви забезпечені культовими та пристосованими під молитовні 
приміщеннями на 29,3%. Українська православна церква Київського патріархату – 23,1%, Українська 
автокефальна церква – 16,1%, Римсько-католицька церква – 14,8%, Українська греко-католицька церква – 30%, 
Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів – 11,8%,  Українська Уніонна конференція 
адвентистів сьомого дня – 20,8%.   
Міська цільова програма «Київ історичний» 
Проведено понад 200 інспекційних перевірок, видано 31 постанов про накладання фінансових санкцій на 
загальну суму 1,067,000  грн., складено 29 актів про вчинення правопорушення, 92 приписи, 08 протоколів про 
адміністративне правопорушення. Здійснюється постійний моніторинг за станом пам’яток у м. Києві. 
Зареєстровано 31 дозволів та 63 листи-погодження на виконання робіт.  
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Укладено 175 охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини. 
За результатами претензійно-позовної діяльності органом охорони культурної спадщини у 2016 році було 
ініційовано 32 судових проваджень,  з яких задоволено 30, відмовлено 2. До органу охорони культурної 
спадщини у 2016 році було пред’явлено 26 позовних заяв, з яких задоволено 7, відмовлено 18. Орган охорони 
культурної спадщини у 2016 році був залучений в якості третьої особи в 14 судових провадженнях . 
2. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектори 3.1 «Історико-культурна спадщина» та 3.2 «Культура») 

   
 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ    
19 Міська комплексна програма 

«Сприяння місцевому 
самоврядуванню та розвитку 
громадянського суспільства у 
м. Києві на 2012-2016 рр.» 
Рішення Київської міської 
ради від 15.12.11 №842/7078 
Департамент суспільних 
комунікацій 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 13056,0 10784,0 82,6 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 13056,0 10784,0 82,6 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
З метою підвищення рівня інформування населення м. Києва у звітному періоді проведено 7 Днів 
інформування. 
В спеціальному розділі «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» на офіційному Веб-
порталі Київської міської влади обговорено 141 проект нормативно-правових актів.  
Розроблено та затверджено  План заходів щодо реалізації в місті Києві у 2016-2017 роках Національної стратегії 
сприяння розвитку громадського суспільства в Україні. 
Здійснювалися заходи щодо розширення мережі органів самоорганізації населення міста: розглянуто 16 пакетів 
документів щодо реєстрації (перереєстрації) ОСН, підготовлено 4 проекти розпоряджень виконавчого органу 
Київради (КМДА) про реєстрацію ОСН, видано 3 розпорядження.  
Станом на 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі органів самоорганізації населення в м. Києві обліковується 142 
ОСН. 
Ініціативним групам громадян щодо створення ОСН надано 114 консультацій. 80 органам самоорганізації 
населення надано методичну підтримку щодо отримання у 2016 році фінансової підтримки з місцевого бюджету.  
Забезпечено проведення конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування для органів 
самоорганізації населення. У 2016 році участь у конкурсі брали 34 ОСН, 21 проект або програма визнані 
переможцями. Триває реалізація всіх 21 проекту або програми. 
2. Пропозиції щодо подальшого виконання програми 
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Оскільки більшість завдань міської комплексної програми «Сприяння самоврядуванню та розвитку 
громадянського суспільства у  м. Києві на 2012-2016 рр.» мають довгостроковий характер є необхідним 
реалізовувати її у подальшому.  
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.6 «Публічний простір»). 

 ТУРИСТИЧНА СФЕРА    
20 Міська цільова програма 

розвитку туризму в місті Києві  
на 2016-2018 роки» 
Рішення Київської міської 
ради від 11.02.2016 №91/91 
Управління туризму та 
промоцій 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 53 494,8 8 621,8 16,1 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 18 594,8 8 621,8 46,4 

Інші джерела 34 900,0 0 0 

 1. Результати виконання 
Здійснено наступні заходи: 
- проведено роботи щодо облаштування місць паркування. Визначені 35 пріоритетних місць для облаштування 
згідно погоджених Схем організації дорожнього руху на розміщення стоянок туристично-екскурсійного 
транспорту. Проведено процедуру передачі Схем організації дорожнього руху КП «КМ ТІЦ». Проведено 
електронні закупівлі. Встановлено  знаки  на 22 стоянках туристично-екскурсійного транспорту в центральній 
частині міста; 
- спільно з КП «КМ ТІЦ» проведено інвентаризацію вказівників до об'єктів екскурсійного показу та туристичних 
інформаційних стендів (пілонів), складені відповідні акти; 
- проведено 2 соціологічних дослідження туристичних потоків до м. Києва та 1 дослідження впливу реклами на 
формування туристичних потоків.; 
Взято участь у  10 міжнародних виставках. 
Проведено 2 конференції. 
Проведено перехресну промоцію міста Києва  та фотовиставку у центральній частині міста Тель-Авів (Ізраїль)       
Спільно  з КП «КМ ТІЦ» здійснювалася підготовка матеріалів для наповнення київського туристичного порталу 
visitkyiv.travel трьома мовами (українська, російська, англійська); 
Відкрито та забезпечено функціонування    2 туристичних інформаційних центрів в аеропортах «Київ» (Жуляни) 
та «Бориспіль».  
2. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 1.5 «Туризм»). 
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 ІНШІ    
21 
 

Міська цільова програма 
технічного переоснащення, 
перспективного та соціального 
розвитку комунальної 
аварійно-рятувальної служби 
«Київська служба порятунку» 
на 2012-2016 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 26.01.2012 №21/7358 
Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища  
 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 16 162,0 18 037,3 111,6 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 15 062,0 15 056,8 100,0 

Інші джерела 1 100,0 2 981,0 271,0 

1. Результати виконання 
  Основними показниками ефективності виконання Міської програми є :  
- стала робота оперативних підрозділів служби по цілодобовому наданню невідкладної допомоги мешканцям м. 
Києва, які потрапили в надзвичайні ситуації побутового, техногенного та природного характеру (2099 виїздів на 
надзвичайні ситуації); 
- зменшення випадків тяжкого травматизму та загибелі людей що потрапили в надзвичайну ситуацію (врятовано 
життя 75 громадянам); 
- збереження державного та особистого майна громадян як результат проведення аварійно-рятувальних та 
аварійно-попереджувальних робіт (в т.ч. знешкодження вибухонебезпечних предметів, знезараження отруйних 
речовин – 260 виїздів, знешкоджено 32 одиниці боєприпасів); 
- підготовка дітей та підлітків до дій в надзвичайних ситуаціях, пропаганда здорового образу життя шляхом 
проведення змагань за програмою «Школа безпеки». 
- зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних проявів шляхом проведення  навчань з 
питань   цивільного захисту населення.  
2. Пропозиції щодо подальшого виконання програми 
Для виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно своєчасно та в повному обсязі фінансувати її 
заходи. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.9 «Безпека та цивільний захист»). 
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Міська цільова програма 
«Нагороди» на 2012-2016 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 01.11.2012 №226/8510 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 602,6 519,3 86,2 
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Апарат виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Державний бюджет 0  0  0 

Бюджет м. Києва 602,6 519,3 86,2 

Інші джерела 0 0  0 

1. Результати виконання 
 Протягом звітного періоду було освоєно 86,18% фінансування. За звітний період було придбано 9140 шт. 
нагородної продукції (медаль Честь. Слава. Держава з посвідченями; нагрудний знак Почесний громадянин  
Києва; нагрудний знак пошани; годинники наручні жіночі та чоловічі; бланки "Почесна грамота", "Подяка" та 
ін.).   
Кількість нагороджених осіб за 2016 рік склала 4030 (нагрудний знак "Знак пошани"- 40 ос.; медаль "Честь. 
Слава. Держава"- 1408 ос.; подяка, почесна грамота КМГ-2393 ос.; почесна грамота КМДА-189 ос.). На основі 
аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів за звітний 
період, ефективність програми є висока.   

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
 Для успішної реалізації завдань, передбачених  програмою, необхідно належне та вчасне фінансування 

 

23 Міська цільова програма 
зміцнення та розвитку 
міжнародних зв´язків на 2015-
2018 роки 
Рішення Київської міської 
ради від  12.02.2015 №73/938 
Апарат виконавчого органу 
Київради (КМДА) 
 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 4 100,0 3 103,9 75,7 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 4 100,0 3 103,9 75,7 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
Протягом звітного періоду було освоєно 75,70% фінансування.  
Сплата членських внесків за участь м. Києва в Міжнародній організації Євросітіз виконана в повному обсязі.  
Протягом звітного періоду було організовано 73 відряджень (на 30,36% більше від річного планового 
показника) та організовано 9 заходів (81,82% від річного планового показника ); прийняло участь: у 
відрядженні - 141 делегат, в проведених заходах та прийомах - 700 осіб.  
Середня вартість відрядження на одного делегата склала 16,482 тис.грн. (63,16% від річного планового 
показника).  
Середня вартість заходів на одну особу склала 0,775 тис.грн. (75,46% від річного планового показника).  

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
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 Для успішної реалізації завдань, передбачених в програмою зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 
2015-2018 роки необхідне належне та вчасне фінансування. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (захід «Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з 
міжнародними фінансовими організаціями і донорами» умова для успішної імплементації «Фінансове 
забезпечення»). 

 

24 Комплексна київська міська 
цільова програма сприяння 
розвитку   підприємництва, 
промисловості та споживчого 
ринку  на 2015-2018 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 16.04.2015 №409/1274 
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 3 550 384,0 1 925 426,4 54,2 

Державний бюджет 0 7 176,6 0 

Бюджет м. Києва 2 000,0 382,9 19,1 

Інші джерела 3 548 384,0 1 917 866,9 54,0 

1. Результати виконання 
1. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, збільшилась на 17,3 %  та становила  
352,7 тис., в тому числі  кількість юридичних осіб збільшилась на 32,2 % та становила 78,9 тис., кількість фізичних 
осіб-підприємців зросла на 13,6 %  та становила 273,8 тис. осіб. 
Надходження до бюджету податків і зборів від суб’єктів підприємництва за результатами   2016  року порівняно з 
2015 роком збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 208,1 млрд  грн, що в 1,5 рази більше, до бюджету міста 
Києва – 19,8 млрд грн, що більше в 1,7 рази. 
Функціонує офіційний веб-портал адміністративних послуг в місті Києві (ac.dozvil-kiev.gov.ua) 
Через міський ЦНАП надається 99 видів адміністративних послуг, через районні центри  – 151 вид 
адміністративних послуг. 
Ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва здійснювалась шляхом надання їм в оренду та власність для 
ведення господарської діяльності земельних ділянок та нежитлових приміщень комунальної власності міста.  
Протягом 2016 року надано в оренду та продовжено договори оренди нежитлових приміщень комунальної 
власності міста 45 суб'єктам підприємництва на загальну площу 32062,02 кв. м, у власність передано 9058,6 кв. м 
нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва. 
Головним  управлінням  Державної фіскальної служби у м. Києві у 2016 році проведено 154 засідань за круглим 
столом та 186 семінарів, на яких  розглядались актуальні питання оподаткування, розповсюджено майже 1,6 тис. 
видів друкованих видань з податкової тематики у кількості  майже 166,3 тис. примірників. 
Для підтримки розвитку та диверсифікації діяльності КП КМБЦ у 2016 році  передано в оренду 167,5 кв. м площ 
комунальної власності територіальної громади м. Києва.   
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Порівняно із станом на 01.01.2016 відбулось збільшення загальної кількості об’єктів інфраструктури  на 394 од., 
зокрема, збільшилась кількість бізнес-центрів – на 6 од., бізнес-інкубаторів – на 3 од., лізингових компаній – на 38 
од., кредитних спілок – на 51 од.,  інвестиційних фондів і компаній – на 52 од., інноваційних фондів і компаній – 
на 85 од., інформаційно-консультативних установ – на 66 од., громадських об’єднань підприємців – на 24 од., бірж 
– на 43 од.  та страхових організацій – на 52 одиниці. 
Підтримка підприємницької ініціативи громадян  
Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх навчання основам підприємницької 
діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій.  
Протягом 2016 року навчались 221 безробітний, закінчили навчання 194 особи, 164 безробітних зареєструвалися 
як суб’єкти підприємництва. Протягом 2016 року проведено 168 семінарів за участі 1450 осіб.  
Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась фінансова підтримка у вигляді одноразової 
виплати допомоги по безробіттю.  Протягом 2016 року надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності 284 безробітним на суму 7176,6 тис. грн, що у 3,6 рази менше порівняно з 
2015 роком. 

2. Розвиток промисловості 
У 2016 році спостерігається зростання індексу промислової продукції. Так, у лютому 2016 року темп зростання 
індексу складав 0,3 %, у січні – червні 5,5 %, у січні – листопаді 5,8 % (по Україні за січень – листопад 2016 року 
приріст в промисловості становить 2,1 %).  
Загальний обсяг реалізованої продукції у січні-листопаді 2016 року за основними видами промислової  
діяльності у відпускних  цінах  підприємств   м. Києва  склав 132 млрд грн, що на 21,2 млрд грн або на 16,1 % 
більше, ніж у відповідному періоді 2015 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції у м. Києві в загальному 
обсязі реалізованої продукції по Україні за січень-листопад 2016 року становила 8,4 % .  
Податкові надходження до державного бюджету від промислових підприємств м. Києва  за  2016 рік  склали  
90,3  млрд  грн,  що  на  80,2 % або 40,2  млрд грн  більше  чим  у  січні - грудні 2015 року. 
 Надходження до міського бюджету від промислових підприємств м. Києва за 2016 рік становили 3,2 млрд  грн, 
що на 88,2 %, або на 1,5 млрд грн  більше чим у 2015 році. 
 Сприяння розвитку споживчого ринку       
У м. Києві функціонують 6489 продовольчих та непродовольчих закладів   торгівлі,   в  т.ч.  86  торгово-
розважальних  центрів  загальною  площею  понад 4 млн кв. м, 3254 загальнодоступні об’єкти харчування на 
179,7 тис. місць. 
У 2016 році в м. Києві відкрито 52 продовольчі магазини, 39 закладів з продажу непродовольчих товарів та 44 
заклади ресторанного господарства, в т. ч. у нових приміщеннях – 20 закладів торгівлі з продажу продуктів 
харчування та 22 – з продажу непродовольчих товарів, 20 закладів ресторанного господарства. 
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» протягом 2016 року проведено 2741 
сільськогосподарський ярмарок. 
За січень-грудень 2016 року розпочали роботу 149 об’єктів побуту, серед яких – 44 перукарні, 12 об’єктів з 
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ремонту взуття, 17 – з виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням, 23 – з надання послуг з 
хімічного чищення та прання білизни. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
 Для успішної реалізації завдань, передбачених  програмою, необхідно належне та вчасне фінансування. 

3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 1.1 «Промисловість та розвиток підприємництва»). 
 

25 Міська цільова програма 
«Електронна столиця» на 
2015-2017 рік 
Рішення Київської міської 
ради від 02.07.2015 №654/1518 
Апарат виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 154065,0 112133,8 72,8 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 154065,0 112133,8 72,8 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є виконавцем 37 
із 40 запланованих напрямків, з яких повністю або частково виконано 31, що становить 83,8 %. Повністю 
виконано 25 напрямків на суму 106,8 млн. грн. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  
Розвиток та обслуговування діючих інформаційно-комунікаційних систем та комплексних систем захисту 
інформації відповідно до напрямків передбачених Комплексною міською цільовою програмою на 2017 рік. 
Розробка та впровадження нових напрямків та заходів відповідно до поточних завдань. 
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (стратегічне бачення «Smart City»). 

26 Міська цільова комплексна 
програма профілактики та 
протидії злочинності в                 
м. Києві «Безпечна столиця» 
на 2016-2018 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 14.04.2016 №334/334 
Апарат виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 149051,0 109853,8 73,7 

Державний бюджет 0 0 0 

Бюджет м. Києва 149051,0 109853,8 73,7 

Інші джерела 0 0 0 

1. Результати виконання 
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На базі міського центру обробки даних (вул.Дегтярівська,37) створено CLOUD-платформа обробки та зберігання 
даних з міської системи відеоспостереження загальною потужністю 4608 каналів та створено 2 Моніторингових 
зали (ГУ НП у м. Києві та ГУ СБУ у м. Києві та Київській області)  з використанням технології  «відеостіна». 
Встановлено 306 відеокамер у центрі міста та на мостах.  
На станціях метрополітену встановлено 516 відеокамер.  
Рівень злочинності з розрахунку на 10 тис. населення по місту Києву становить 253 кримінальних 
правопорушення (торік – 227). 
Підрозділами Головного управління Національної поліції у м.Києві встановлено осіб, які вчинили 14586 
кримінальних правопорушень, у тому числі: 85 – умисних вбивств; 116 – тяжких тілесних ушкоджень, з них 19 – 
зі смертельними наслідками; 210 – розбійних нападів; 832 – грабежі; 4578 – крадіжок; 80 – хуліганств; 61 – 
дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками та 200 – незаконних заволодінь транспортними 
засобами.  
Розшукано 1074 особи, які переховувались від слідства та суду, 1320 безвісно зниклих громадян та встановлено 
особи 297 невпізнаних трупів. 
Зареєстровано 513 (на рівні 2015 року) кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, 
боєприпасами та вибуховими речовинами. Повідомлено про підозру в 218 кримінальних провадженнях. До суду 
направлено 225 кримінальних проваджень.  
Розслідувано 279 (у 2015 році – 361) кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми та малолітніми 
особами. До адміністративної відповідальності притягнуто 1853 (1824) неповнолітніх дітей. 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  
З метою підвищення ефективності функціонування системи безпеки згідно Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року (сектор 2.9. безпека та цивільний захист) необхідно здійснювати заходи щодо розробки та 
впровадження автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та автошляхах міста, розвиток та 
вдосконалення системи централізованого управління нарядами поліції «ЦУНАМІ», покращення матеріально-
технічного забезпечення правоохоронних органів столиці, а також подальше здійснення заходів співвиконавцями 
Програми щодо попередження та профілактика правопорушень.  
Забезпечення подальшого виконання Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 
злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки є актуальною та  потребує подальших заходів 
щодо розгортання системи відеоспостереження на всю територію міста Києва.   
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (сектор 2.9. «Безпека та цивільний захист»). 

27 Міська цільова програма на 
2016-2018 роки «Київ 
інформаційний» 
Рішення Київської міської 
ради від 14.04.2016 №333/333 
Департамент суспільних 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано за 
звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 50022,4 50181,8 100,3 

Державний бюджет 0 0 0 
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комунікацій Бюджет м. Києва 37681,9 36699,7 97,4 

Інші джерела 12340,5 13482,1 109,3 

1. Результати виконання 
Пріоритетними напрямками виконання вищезазначеної програми стали:  
- висвітлення оперативної, об’єктивної та достовірної інформації про діяльність органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування у друкованих комунальних засобах масової інформації, в ефірі ТК «Київ» та 
«Радіостанції «Київ-98 ФМ» за тематичними напрямками МЦП; 
- організація прес-конференцій, брифінгів, презентацій, круглих столів тощо на базі Українського 
національного інформаційного агентства «Укрінформ»; 
- розміщення соціальних роликів у комунальних ЗМІ; 
- проведення міжвідомчих інформаційно-комунікативних кампаній; 
- оприлюднення проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), рішень Київської міської ради, розробниками яких був виконавчий орган Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на веб-порталі Київської міської державної адміністрації. Зокрема,  
протягом 2016 року здійснено близько 9300 публікацій; 
- висвітлення офіційних заходів, розміщення інтерв’ю, коментарів керівництва Київської міської ради та 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у комунальних 
друкованих ЗМІ, місцевому телеканалі, радіостанції;  
- замовлення та проведення моніторингу ЗМІ та Інтернет-ресурсів, соціальних мереж шляхом укладання 
договору з інформаційним агентством, яке здійснювало моніторинг та надавало інформацію для обробки та 
аналізу інформації; 
- оголошено тендерну закупівлю для книговидання та популяризацію читання у столиці вартістю 839 тис грн. -  
2. Пропозиції щодо подальшого виконання програми. 
Оскільки завдання міської цільової програми на 2016-2018 роки «Київ інформаційний» мають довгостроковий 
характер, є потреба у подальшій їх реалізації.  
3. Відповідність Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Програма відповідає Стратегії (стратегічне бачення «Зрозуміле із прозорим управлінням). 

28 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 

 
Джерела фінансування 

Планові обсяги 
фінансування на 

2016 рік 

Фактично 
профінансовано 
за звітний період 

%  фактичного 
фінансування до 

планового 
Всього 
 

2677,8 1290,4 48,2 

Державний бюджет 
 

0 0 0 

Бюджет м. Києва 
 

2677,8 1290,4 48,2 
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військову службу за 
контрактом на 2016-2018 роки 
Рішення Київської міської 
ради від 28.07.2016 №859/859 
Апарат виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) 

Інші джерела 0 0 0 
 

1. Результати виконання 
У цілому передбачалось фінансування 16 заходів Програми. Фактично упродовж 2016 року проводилось 
фінансування лише 6 заходів Програми. 
За весь період дії Програми виділені кошти витрачались на перевезення призовників з призовних дільниць на 
Київський міський збірний пункт та військово-лікарської комісії Київського міського військового комісаріату на 
міський збірний пункт та у зворотному напрямку, оновлення у Київському міському військовому комісаріаті та 
районних у м. Києві військових комісаріатах комп'ютерної техніки для автоматизації військового обліку призовників 
та військовозобов’язаних м. Києва, а також створення внутрішньої комп'ютерної мережі (витрати на придбання 
оргтехніки, обладнання для вдосконалення програмного комплексу(«Призов, Приписка»).  
У 2016 для забезпечення  перевезення військово-лікарської комісії Київського міського військового комісаріату  
на міський збірний пункт та у зворотному напрямку було витрачено 69 030,9 грн., на 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 було витрачено 971 410,22 грн. 
250 тис. грн були перераховані до Київського міського військового комісаріату на оновлення комп'ютерної техніки 
для автоматизації військового обліку призовників та військовозобов’язаних м. Києва виготовлення поліграфічної 
продукції, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, але кошті не були витрачені і залишилися на 
рахунку  Київського міського військового комісаріату. 
Весняний план призову громадян на строкову військову службу покладений на виконавчий орган Київської міської 
ради (Київську міську державну адміністрацію), військові органи місцевого управління – Київський міський 
військовий  комісаріат та районні у м. Києві військові комісаріати  був виконаний на 89 %. 
Осінній план призову громадян на строкову військову службу був виконаний на 100 %. 
2. Пропозиції щодо подальшого виконання програми. 
Для підвищення ефективності Програми необхідне належне фінансування заходів в обсягах, передбачених 
Програмою, а також тісна співпраця Київського міського військового комісаріату, районних   у м. Києві військових 
комісаріатів, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), залучення 
до цієї роботи інших державних органів – Головного управління  Національної поліції в  м. Києві, прокуратури 
м. Києва. 

 
 


