
 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 
вул.Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202-72-78, Сall-центр (044) 15-51 

E-mail: org@guekmda.gov.ua   Код ЄДРПОУ 04633423 

__19.08.2019_____ № __050/11-4871_________ 

на № ____________ від _____________ 

Голові постійної комісії Київради з 

питань бюджету та соціально-

економічного розвитку 

Страннікову А.М. 

 

 

Про погодження розпорядження 

 

Шановний Андрію Миколайовичу! 
 

Департамент економіки та інвестицій на виконання підпункту 14 

рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про 

бюджет міста Києва на 2019 рік» направляє копію розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

16.08.2019 № 1463 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, 

передбачених Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік». 

Просимо розглянути та погодити його на найближчому засіданні 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Додаток на 8 арк.  

 

 

З повагою 

 

Виконувач обов’язків директора                                    Вячеслав ПАНЧЕНКО 

 

 

 

 
Наталя Безсмертна 

Вікторія Прокопенко 202-76-69 

mailto:org@guekmda.gov.ua










 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

«Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених 

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» 

 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 
Проект розпорядження підготовлено відповідно до статті 23 Бюджетного 

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 

«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу 

видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», пункту 14 рішення Київської 

міської ради від                   13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва 

на 2019 рік», протоколу доручень № 24 (15590) напрацьованих під час наради з 

вирішення питань завершення розробки проекту Генерального плану міста Києва 

19.04.2019, протоколу доручень                    № 37 (20582) напрацьованих під час 

наради з вирішення питань завершення розробки проекту Генерального плану міста 

Києва 30.05.2019, в зв’язку з необхідністю здійснення перерозподілу видатків 

розвитку бюджету, передбачених Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2019 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва, в межах 

загального обсягу бюджетних призначень між об’єктами, визначених додатком 6 до 

рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет 

міста Києва на 2019 рік», (детальні обґрунтування щодо перерозподілу видатків 

додаються). 

Внесення змін обумовлено необхідністю здійснення перерозподілу видатків для 

забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, зокрема збільшуються 

асигнування на об’єкті «Розробка нового Генерального плану розвитку мiста Києва та 

його примiської зони до 2025 року, проект розмiщення першої черги будiвництва» у 

зв’язку з виконанням робіт по актуалiзацiії матерiалiв проекту Генерального плану                       

м. Києва вiдповiдно до затвердженого кошторису у сумі 7473,2 тис. грн. 

При цьому зменшуються асигнування у сумі 7473,2 тис. грн по наступних 

об’єктах відповідно до очікуваного виконання робіт на цих об’єктах до кінця 

поточного року: 

- «Розробка та коригування матерiалiв детальних планiв та концепцiй розвитку 

територiй, мiстобудiвних програм та iншої мiстобудiвної документацiї, паспортiв 

вулиць, мiських вузлiв, розробка технiко-економiчних обгрунтувань, галузевих та 

комплексних схем» зменшується сума асигнувань на 5902,3 тис. грн.  У поточному 

році планується виконати ДПТ індустріального парку «Київська бізнес-гавань» у 

Деснянському районі (420 га) відповідно до договору від 14.11.2016 №176/ГПмд-

16 (закінчення розробки);  ДПТ в межах Дніпровської набережної, вул. 

Здолбунівської, проспектів Петра Григоренка та Миколи Бажана (240 га) відповідно 

до  договору від 17.10.2016 №162/ГПмд -16 (закінчення розробки); ДПТ району 

садибної забудови                    с. Троєщина в межах вул. Бальзака, Радунської, 

Лісківської, Милославської (911 га) відповідно до договору від 17.10.2016 



№1610/002-ДПТ (закінчення розробки); розробку Схеми розміщення гаражів та 

автостоянок в м. Києві відповідно до  договору від 19.12.2017 №132/ГПмд-17 

(закінчення розробки); розробку розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища (СЕО)» Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м.Києві відповідно 

до нових вимог законодавства.  

- «Розробка плану зонування окремих частин м. Києва» зменшується сума 

асигнувань на 1500,0 тис. грн до вирішення питання щодо затвердження проекту 

Генерального плану м. Києва. 

- «Розробка та впровадження комплексної iнформацiйно-аналiтичної системи 

"Мiстобудiвний кадастр м. Києва" зменшується сума асигнувань на 70,9 тис. грн до 

очікуваного виконання робіт на цьому об’єкті до кінця поточного року відповідно до 

додаткової угоди від 20.05.2019 № 3 до договору від 25.07.2018 № 50/Гпі-18. 
 

2. Мета і шляхи її досягнення 

          Метою розпорядження є перерозподіл видатків розвитку у сумі  7473,2 тис. грн, 

передбачених Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік у 

спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних 

призначень за бюджетною програмою 1617350 «Розроблення схем планування та 

забудови територій (мостобудівної документації)» між об’єктами. 

Також вносяться відповідні зміни до показників Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки по об’єктах Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 09 січня 2019 року № 30 «Про деякі питання 

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

2020 роки у 2019 році» (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 квітня 2019 року № 

765), шляхом викладення таблиці 7 додатку 3 до зазначеного розпорядження в новій 

редакції. 
 

3. Правові аспекти 

 

Проект розпорядження не носить нормативно-правовий характер, не зачіпає 

права, свободи й законні інтереси громадян та не має міжвідомчий характер і не 

підлягає державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у 

місті Києві. 

Не має ознак регуляторного акта.                                                                     

Відносини у даній сфері регулюються статтею 23 Бюджетного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про 

затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків 

бюджету і надання кредитів з бюджету», пункту 14 рішення Київської міської ради 

від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік». 

Проект розпорядження підготовлено відповідно до вимог Регламенту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810. 

 



4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Зміни, що вносяться відповідно до даного проекту розпорядження не 

потребують  виділення додаткових бюджетних коштів. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект розпорядження буде погоджений з усіма зацікавленими органами 

відповідно до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 

року № 1810. 

 

6. Регіональний аспект 

Внесені зміни забезпечать прискорення робіт по актуалізації матеріалів проекту 

Генерального плану розвитку мiста Києва та його примiської зони до 2025 року та 

більш раціональне використання бюджетних коштів. 
 

7. Громадське обговорення 

Проект розпорядження не потребує громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів 

Внесені зміни сприятимуть прискоренню ефективному використанню коштів 

міського бюджету. 
 

Додаток на 1 арк. в 1 прим. 
 

 

 

 

 

Директор Департаменту економіки 

та інвестицій                                      Наталія МЕЛЬНИК 
 

Директор Департаменту містобудування   

та архітектури                                                                            Олександр СВИСТУНОВ 


