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Додаток 4 

до звіту про виконання Програми економічного і  

соціального розвитку м. Києва на 2017 рік 

 

Форма № 01-МЦП 

Інформація 

про виконання міських цільових програм 

у 2017 році 

 

№ 

з/п 
Назва МЦП 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис. грн 

Фактично профінансовано за звітний період ⃰⃰, 

тис. грн 

Рівень 

виконан-

ня резуль-

тативних 

показни-

ків 

(фінансу-

вання),  % 

Обґрунтування причин 

невиконання 
Всього 

в т. ч. за джерелами 

Всього 

в т. ч. за джерелами 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

1 Міська цільова програма 

профілактики та протидії 

злочинності в м. Києві 

«Безпечна столиця» на 

2016-2018 роки 

120882,4 0,0 120882,4 0,0 82282,4 0,0 82282,4 0,0 68,0 Не використано кошти в сумі 

38600,0 тис. грн по видатках, 

додатково виділених 

рішенням Київської міської 

ради від 14.12.2017 

№ 691/3698   

2 Комплексна міська цільова 

програма «Електронна 

столиця» на  

2015-2018 роки 

630297,0 0,0 630297,0 0,0 579662,5 0,0 579662,5 0,0 92,0 Не використано кошти у 

повному обсязі по видатках, 

додатково виділених 

рішенням Київської міської 

ради від 21.09.2017 

№ 30/3046, у зв’язку зі 

стислими термінами для 

проведення закупівель 

3 Міська цільова програма 

зміцнення та розвитку 

міжнародних зв’язків на 

2015-2018 роки 

8000,0 0,0 8000,0 0,0 7403,7 0,0 7403,7 0,0 92,5 Не відбувся ряд заходів, 

запланованих на 2017 рік: 

- відрядження до м. Бидгощ, 

Варшава (Республіка 

Польща), м. Страсбург 

(Французька Республіка), 

м. Пекін (Китайська Народна 

Республіка); 

- візити до м. Києва делегацій 

м. Мінськ (Республіка 

Білорусь), м. Джакарта 

(Республіка Індонезія), 

м. Лейпциг (Федеративна 

Республіка Німеччина) 
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№ 

з/п 
Назва МЦП 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис. грн 

Фактично профінансовано за звітний період ⃰⃰, 

тис. грн 

Рівень 

виконан-

ня резуль-

тативних 

показни-

ків 

(фінансу-

вання),  % 

Обґрунтування причин 

невиконання 
Всього 

в т. ч. за джерелами 

Всього 

в т. ч. за джерелами 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

4 Міська цільова програма 

«Нагороди»  

на 2017-2019 роки 

6701,3 0,0 6701,3 0,0 919,2 0,0 919,2 0,0 13,7 Учасники торгів надали 

документи, які не 

відповідають умовам 

тендерної документації  

5 Міська цільова програма 

«Сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства у м. Києві на 

2017-2019 роки» 

26002,5 0,0 26002,5 0,0 20744,2 0,0 20744,2 0,0 79,8 Положення про міський 

конкурс проектів 

«Громадська перспектива: 

прозора влада та активна 

громада» було затверджено у 

вересні 2017 року (рішення 

КМР від 21.09.2017 

№048/3055). Розпочато 

роботу конкурсної комісії. 

Конкурс буде проведено у 

2018 році 

6 Комплексна цільова 

програма підвищення 

енергоефективності та 

розвитку житлово-

комунальної 

інфраструктури міста 

Києва на 2016-2020 роки 

10451900,0 792220,0 2161670,0 7498010,0 2419777,0 111001,7 1652243,5 656531,8 23,2 1. Відсутність проектної 

документації  

2. Затримка отримання 

експертного звіту Державної 

експертизи проекту у зв’язку з 

необхідністю усунення 

недоліків проекту 

3. Не відбулися тендерні 

процедури  

4. Не вирішено земельне 

питання (відсутність рішення 

Київської міської ради про 

землевідведення) 

5. Затримка у проведенні 

пуско-наладжувальних робіт 

7 Цільова програма «Питна 

вода міста Києва на 

2011-2020 роки»  

69190,0 0,0 68530,0 662,0 65450,0 0,0 65340,0 112,0 94,6  

8 Міська цільова програма 

«Здоров’я киян» на 

2017-2019 роки 

645333,3 0,0 645333,3 0,0 594452,1 29577,8 564874,3 0,0 92,1  
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№ 

з/п 
Назва МЦП 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис. грн 

Фактично профінансовано за звітний період ⃰⃰, 

тис. грн 

Рівень 

виконан-

ня резуль-

тативних 

показни-

ків 

(фінансу-

вання),  % 

Обґрунтування причин 

невиконання 
Всього 

в т. ч. за джерелами 

Всього 

в т. ч. за джерелами 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

9 Міська цільова програма 

розвитку територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту міста 

Києва на 2017-2019 роки 

78751,6 0,0 72952,0 5799,6 28860,8 0,0 28860,8 0,0 36,7 Заходи виконувалися в межах 

бюджетних призначень 

10 Комплексна міська цільова 

програма «Столична 

культура 2016 – 2018» 

1874447,6 0,0 1701265,9 173181,7 1853758,9 0,0 1655138,4 198620,5 98,9  

11 Міська цільова програма 

підготовки лікарських 

кадрів для закладів 

охорони здоров’я на 

2011 - 2018 роки 

527,5 0,0 527,5 0,0 369,7 0,0 369,7 0,0 70,1 Навчання студентів 

проводилося протягом січня-

грудня 2017 року, розрахунки 

за надані послуги 

здійснюються відповідно до 

статті 49 Бюджетного кодексу 

України шляхом оплати 

вартості послуг, зазначених в 

специфікації, після отримання 

акту  на оплату наданих 

послуг 

12 Комплексна київська 

міська цільова програма 

сприяння розвитку 

підприємництва, 

промисловості та 

споживчого ринку на 

2015-2018 роки  (з 

урахуванням внесених 

змін, затверджених 

рішенням КМР від 

21.09.2017 № 44/3051) 

4146143,0 0,0 13247,0 4132896,0 15461557,0 4823,9 2039,5 15454693,6 372,9 

(загальні 

обсяги 

фінансу-

вання)  

Рішенням КМР від 21.09.2017                      

№ 44/3051 внесено зміни до 

МЦП, якими збільшено 

обсяги фінансування за 

рахунок бюджету міста Києва 

у зв’язку зі збільшенням 

кількості заходів 

13 Міська цільова програма 

«Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 роки 

1533683,2 0,0 1533311,9 371,3 1484175,3 0,0 1483902,3 273,0 96,8  

14 Міська цільова програма 

«Соціальне партнерство» 

на 2016-2018 роки 

20162,8 0,0 20162,8 0,0 19415,6 0,0 19415,6 0,0 96,3  
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№ 

з/п 
Назва МЦП 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис. грн 

Фактично профінансовано за звітний період ⃰⃰, 

тис. грн 

Рівень 

виконан-

ня резуль-

тативних 

показни-

ків 

(фінансу-

вання),  % 

Обґрунтування причин 

невиконання 
Всього 

в т. ч. за джерелами 

Всього 

в т. ч. за джерелами 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

15 Міська цільова програма 

розвитку туризму в 

м. Києві на 2016-2018 роки  

54430,0 0,0 34340,0 20 090,0 15 084,3 0,0 15 084,3 0,0 28,0 1. Не використано кошти по 

видатках, додатково 

виділених рішенням Київської 

міської ради від 20.12.2017 

№ 708/3715 

2. Недостатнє залучення 

інвестиційних коштів 

16 Міська цільова програма 

«Діти, Сім’я, Столиця на 

2016-2018 роки» 

77504,2 0,0 76447,9 1056,3 74166,5 0,0 73110,2 1056,3 95,7  

17 Міська цільова програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей м. Києва 

на період до 2018 року 

57304,2 0,0 57304,2 0,0 56683,5 0,0 56683,5 0,0 98,9  

18 Програма будівництва 

(придбання) доступного 

житла у м. Києві на 

2010-2017 роки 

2297100,0 489200,0 200000,0 1607900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Програмою економічного і 

соціального розвитку 

м. Києва на 2017 рік 

фінансування заходів МЦП не 

передбачалося  

19 Програма зайнятості 

населення м. Києва на 

період до 2017 року 

21359,7 0,0 0,0 21359,7 19548,5 0,0 0,0 19548,5 91,5 1. Кошти, які передбачалися 

на виконання громадських 

робіт, не були використані у 

повному обсязі у зв’язку з 

тим, що некваліфіковані 

громадські роботи не є 

привабливими для столичних 

безробітних, тому тривалість 

їх участі у цих роботах 

незначна 

2. Внесено зміни до Закону 

України «Про вищу освіту» 

щодо можливості 

проходження перепідготовки 

тільки за робітничим 

напрямком, що не 

користується попитом серед 

населення 
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№ 

з/п 
Назва МЦП 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис. грн 

Фактично профінансовано за звітний період ⃰⃰, 

тис. грн 

Рівень 

виконан-

ня резуль-

тативних 

показни-

ків 

(фінансу-

вання),  % 

Обґрунтування причин 

невиконання 
Всього 

в т. ч. за джерелами 

Всього 

в т. ч. за джерелами 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

20 Міська цільова програма 

протидії захворюванню на 

туберкульоз на  

2017-2021 роки  

11500,0 0,0 6500,0 5000,0 10722,7 0,0 5722,7 5000,0 93,2 Економія коштів бюджету 

міста Києва виникла за 

результатами проведених 

закупівель 

21 Міська цільова програма 

протидії епідемії ВІЛ-

інфекції на 2017-2021 роки 

225844,9 73091,7 19181,5 133571,7 186827,7 52382,4 16226,8 118218,6 82,7 Рішенням Київської міської 

ради від 28.11.2017 

№ 553/3560 внесено зміни до 

МЦП щодо фінансування 

окремих заходів у 2018 році  

22 Комплексна міська цільова 

програма «Освіта Києва.  

2016-2018 роки» 

8871282,0 0,0 8871282,0 0,0 12278654,2 0,0 12278654,2 0,0 138,4  

23 Програма використання та 

охорони земель міста 

Києва на 2016-2020 роки 

32200,0 0,0 32200,0 0,0 10707,2 0,0 10707,2 0,0 33,3 Довготривалість тендерних 

процедур 

24 Міська комплексна цільова 

програма «Молодь та 

спорт столиці» на 

2016-2018 роки 

568042,1 0,0 568042,1 0,0 534456,8 0,0 534456,8 0,0 94,1 Економія видатків виникла у 

результаті проведення 

електронних закупівель  

25 Міська цільова програма 

на 2016-2018 роки «Київ 

інформаційний» 

73380,4 0,0 60751,1 12629,3 77157,6 0,0 60545,8 16611,8 105,1  

26 Міська цільова програма 

поліпшення організації 

підготовки громадян до 

військової служби, 

приписки до призовної 

дільниці, призову на 

строкову військову 

службу, призову 

військовозобов’язаних під 

час мобілізації, прийняття 

на військову службу за 

контрактом на 

2016-2018 роки 

7148,5 0,0 7148,5 0,0 2661,1 0,0 2661,1 0,0 37,2 Співвиконавцями МЦП: 

Департаментом охорони 

здоров’я та Департаментом 

освіти і науки, молоді та 

спорту не були надані 

Департаменту фінансів 

бюджетні запити на 2017 рік 

на виконання окремих заходів 

МЦП  
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№ 

з/п 
Назва МЦП 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис. грн 

Фактично профінансовано за звітний період ⃰⃰, 

тис. грн 

Рівень 

виконан-

ня резуль-

тативних 

показни-

ків 

(фінансу-

вання),  % 

Обґрунтування причин 

невиконання 
Всього 

в т. ч. за джерелами 

Всього 

в т. ч. за джерелами 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші 

джерела 

27 Міська цільова програма 

«Управління об’єктами 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва на  

2017-2019 роки» 

7350.0 0,0 3050,0 4300,0 1940,4 0,0 1940,4 0,0 26,4 МЦП затверджена рішенням 

Київської міської ради 

№ 951/1955 від 23.02.2017 

після затвердження бюджету 

міста Києва на 2017 рік, тому 

видатки на виконання МЦП у 

повному обсязі не були 

передбачені 

28 Київська міська цільова 

програма контролю за 

утриманням домашніх 

тварин та регулювання 

чисельності безпритульних 

тварин гуманними 

методами на  

2017-2019 роки 

19755,0 0,0 19265,0 490,0 17626,5 0,0 17072,5 554,0 89,2 Економія бюджетних коштів 

виникла внаслідок: 

- проведення реорганізації 

комунальних підприємств 

шляхом; 

- за рахунок проведення 

електронних закупівель  

  
Разом 31530678,9 1354511,7 16569892,3 13606274,9 35068775,7 197784,1 18872025,6 15998966,0 

   

 

⃰  За оперативною інформацією відповідальних виконавців міських цільових програм станом на 01.02.2018 


