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Київська міська рада  

 

Про надання звіту про хід виконання  

Програми економічного і соціального  

розвитку м. Києва на 2018-2020 роки  

за січень-червень 2018 року 

  

Департамент економіки та інвестицій на виконання підпунктів 1.2. та 1.3. 

статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579 направляємо інформацію щодо 

виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-

2020 роки в частині капітальних вкладень, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049 (зі змінами) за січень-червень 

2018 року. 

Одночасно повідомляємо, що Департаментом економіки та інвестицій 

щомісячно здійснюється суцільний моніторинг стану освоєння капітальних 

видатків по об’єктах Програми, підсумки якого розглядаються на нарадах  з 

обговорення питань забезпечення життєдіяльності міста у першого заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М.Ю. 

Зокрема, на нарадах 16.05.2018 та 20.06.2017 року розглядались питання 

освоєння капітальних видатків за відповідні періоди, за результатами яких 

надані протокольні доручення щодо попередження керівників головних 

розпорядників бюджетних коштів про персональну відповідальність за 

своєчасне виконання запланованих робіт та ефективне використання 

бюджетних коштів. 

 

Додатки: 1. Інформація щодо виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки за напрямами 

використання бюджетних коштів у 2018 році в частині капітальних вкладень за 

січень-червень 2018 року на 4 арк. в 1 прим.; 

2. Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2018-2020 роки по об’єктах будівництва 
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(реконструкції, які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок 

бюджетних коштів в частині капітальних вкладень за січень-червень 2018 року 

на 40 арк. в 1 прим.; 

3. Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2018-2020 роки в частині капітальних вкладень за 

січень-червень 2018 року на 61 арк. в 1 прим. 

 

 

В. о. директора         О. Маміна 
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Березовська 202 76 67 


