
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28.01.2021 р. N 101

Київ

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2021 - 2023 роки

(Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 3 березня 2021 року N 446 передбачено зміни до додатків 3 та 4, 
затверджених цим розпорядженням)

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від
24 грудня 2020 року N 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 
роки", від 24 грудня 2020 року N 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Порядку формування та 
виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та 
капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року N 2026 (у редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 січня 2016 року
N 14):

1. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, іншим відповідальним виконавцям 
забезпечити виконання показників, завдань та заходів, передбачених Програмою економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 24 
грудня 2020 року N 23/23 (далі - Програма).

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) забезпечити доведення до структурних підрозділів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій 
показників, зазначених у додатках 3 - 6 до Програми:

розподіл асигнувань у 2021 році на фінансування капітальних видатків за напрямами використання 
бюджетних коштів (додаток 1* до цього розпорядження);

розподіл асигнувань у 2021 році на фінансування капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів по 
головних розпорядниках бюджетних коштів (зведена) (додаток 2* до цього розпорядження);

розподіл асигнувань у 2021 році на фінансування капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів по
головних розпорядниках бюджетних коштів (додаток 3* до цього розпорядження):

розподіл асигнувань у 2021 році на фінансування капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів по
головних розпорядниках бюджетних коштів (додаток 4* до цього розпорядження).

____________
* Не наводиться.

3. Установити, що розподіл асигнувань у 2021 році на фінансування капітального ремонту (адресний 
перелік об'єктів) за рахунок бюджетних коштів та внесення змін до нього готуються відповідно до додатка 6
до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 24 грудня 2021 року N 23/23, головними розпорядниками бюджетних коштів:

3.1. Структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної 
адміністрації) та затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

3.2. Районними в місті Києві державними адміністраціями та затверджуються розпорядженнями 
районних в місті Києві державних адміністрацій за погодженням із Департаментом економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом 



фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:
4.1. По об'єктах будівництва (реконструкції), включених до розподілу асигнувань у 2021 році на 

фінансування капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних 
коштів (додаток 3 до цього розпорядження), протягом місяця з дня видання цього розпорядження у 
встановленому порядку забезпечити:

видання розпорядчих документів щодо будівництва (реконструкції) за рахунок бюджетних коштів;
проведення процедур закупівель проектних та/або будівельних робіт;
укладення договорів на виконання проектних та/або будівельних робіт;
затвердження в установленому порядку розробленої проектної документації.
4.2. По об'єктах, включених до розподілу асигнувань у 2021 році на фінансування капітального ремонту 

(адресного переліку об'єктів) за рахунок бюджетних коштів, забезпечити підготовку та видання 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про 
здійснення капітального ремонту (якщо замовниками капітального ремонту об'єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва визначено юридичних осіб, за якими зазначені об'єкти не закріплені на
праві господарського відання або оперативного управління (не перебувають на їх балансі), підготовку 
дефектних актів, кошторисів, іншої необхідної документації, укладання відповідних договорів на виконання
робіт тощо.

4.3. У разі необхідності внесення змін до розпису бюджету міста Києва в частині перерозподілу 
бюджетних призначень у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу 
бюджетних призначень за бюджетною програмою, що впливає на показники, визначені в додатках 3 - 6 до 
Програми, зокрема в частині уточнення видатків, передбачених на капітальний ремонт, придбання 
обладнання, інших видатків тощо, одночасно подавати Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідні пропозиції щодо 
внесення змін до цього розпорядження.

5. Установити, що фінансування капітальних вкладень здійснюється в обсягах, визначених у розподілі 
асигнувань у 2021 році на фінансування капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів по головних 
розпорядниках бюджетних коштів (додаток 3 до цього розпорядження), за наявності:

затвердженої в установленому порядку проектної документації на будівництво (реконструкцію) об'єктів;
інформації щодо проведених процедур закупівлі проектних та/або будівельних робіт на об'єктах;
договорів підряду на виконання проектних робіт та/або на будівництво (реконструкцію);
звітної інформації, наданої в повному обсязі та в установлені терміни, відповідно до Порядку 

формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних 
вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року N 2026 (у редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15
січня 2016 року N 14) (далі - Порядок).

6. Узяти до відома, що:
6.1. Пропозиції щодо внесення змін до Програми в частині капітальних вкладень та капітального 

ремонту подають головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до пункту 5.2 Порядку.
6.2. Звіти про виконання Програми в частині капітальних вкладень та капітального ремонту подають 

головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до пунктів 6.1 та 6.2 Порядку.
6.3. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) надає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо фінансування у 2021 році капітальних 
вкладень (по об'єктах) та видатків на капітальний ремонт за рахунок відповідних джерел фінансування 
згідно з Програмою та відповідно до пункту 6.3 Порядку.

6.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів на 
відповідний рік перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами в разі зміни розмірів, мети (між
об'єктами та/або видами робіт) та обмеження в часі бюджетних призначень, які впливають на показники 
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки, здійснюється розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодженим 
постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яким 
одночасно вносяться відповідні зміни до цього розпорядження.

6.5. Заборонено здійснювати перерахунок кошторисної частини проектної документації на будівництво 
(реконструкцію) об'єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста Києва, за результатами 
розгляду якої отримано позитивний експертний звіт після 01 січня 2019 року, крім випадків внесення змін 



до проектних рішень та/або техніко-економічних показників.
6.6. Заборонено проведення будь-яких робіт на об'єктах, щодо яких не передбачено фінансування за 

рахунок бюджетних коштів, та виконання робіт понад встановлені Програмою обсяги фінансування 
капітальних вкладень і капітального ремонту.

7. Виконавцям Програми (структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), територіальним органам міністерств та іншим центральним органам 
виконавчої влади) надавати для узагальнення Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію:

щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, - за основними показниками 
галузі;

щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (I квартал, I півріччя, 9 
місяців), - про виконання завдань/заходів Програми за формою N 01-ЗВІТ (квартальний) (додаток 5 до 
цього розпорядження);

щороку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. - про виконання завдань/заходів та 
індикаторів Програми за відповідний рік за формами N 02-ЗВІТ (річний) (додаток 6 до цього 
розпорядження) та N 03-I (додаток 7 до цього розпорядження).

8. Районним в місті Києві державним адміністраціям надавати для узагальнення Департаменту 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) інформацію:

щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (I квартал, I півріччя, 9 
місяців), - про виконання завдань/заходів Програми за формою N 01-ЗВІТ (квартальний) (додаток 5 до 
цього розпорядження);

щороку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. - про виконання завдань/заходів 
Програми за відповідний рік за формою N 02-ЗВІТ (річний) (додаток 6 до цього розпорядження).

9. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) щоквартально не пізніше 45 днів після закінчення звітного періоду подавати 
Київській міській раді узагальнений звіт про виконання Програми.

10. Установити, що керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств територіальної громади міста Києва 
та підприємств, підпорядкованих виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та його структурним підрозділам, і голови районних в місті Києві державних адміністрацій 
несуть персональну відповідальність за виконання показників, завдань і заходів Програми та за повноту, 
достовірність і своєчасність подання інформації, підготовленої відповідно до Порядку та цього 
розпорядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Голова Віталій КЛИЧКО

 

Додаток 5
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

28.01.2021 N 101
Форма N 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м.

Києва на 2021 - 2023 роки
за ________________ року

(період)

N
п/п

Назва завдання/заходу
Програми

Період реалізації
завдання/заходу

Програми, рік/роки

Інформація про хід
виконання завдання/заходу

Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми та заходи,
які вживалися з метою забезпечення

їх виконання

1 2 3 4 5

     



     

     

____________ (П. І. Б. виконавця) ____________ (підпис)

____________ (телефон виконавця)  

Примітка до заповнення форми:
1. У стовпці 2 - зазначається назва затвердженого завдання/заходу Програми, за яким звітується 

Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі - відповідальні 
виконавці) тощо;

2. У стовпці 3 - відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), 
протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

3. У стовпці 4 - зазначається коротка, тезисна інформація про хід виконання завдання/заходу Програми 
та основні показники, що характеризують хід його виконання:

4. У стовпці 5 - зазначаються причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, що вживалися 
для їх виконання.

 
Директор Департаменту
 економіки та інвестицій

Наталія МЕЛЬНИК

 

Додаток 6
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

28.01.2021 N 101
Форма N 02-ЗВІТ (річний)

Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м.

Києва на 2021 - 2023 роки
за ____________ рік

N
п/п

Назва
завдання/заходу

Програми

Період реалізації
завдання/заходу

Програми, рік/роки

Результат виконання
завдання/заходу

Програми

Інформація про
виконання

завдань/заходів
Програми

Причини невиконання
завдань/заходів Програми
та заходи, які вживалися з

метою забезпечення їх
виконання

1 2 3 4 5 6

      

      

      

____________ (П. І. Б. виконавця) ____________ (підпис)

____________ (телефон виконавця)  

Примітка до заповнення форми:
1. У стовпці 2 - зазначається назва затвердженого завдання/заходу Програми, за яким звітується 



Департамент управління. інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі - відповідальні 
виконавці) тощо;

2. У стовпці 3 - відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), 
протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

3. У стовпці 4 - зазначається результат виконання завдань/заходів Програми:
- Виконано;
- Виконано завдання/план _____ року;
- Не виконано;
- У процесі виконання (якщо період виконання завдань/заходів Програми не закінчується в звітному 

році);
4. Якщо відповідальні виконавці зазначають у стовпці 4 "Не виконано", то обов'язково заповнюється 

стовпчик 6 "Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою 
забезпечення їх виконання";

5. У стовпці 5 - зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та 
основні показники, що характеризують результати його виконання за відповідний звітний рік.

 
Директор Департаменту
 економіки та інвестицій

Наталія МЕЛЬНИК

 

Додаток 7
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

28.01.2021 N 101
Форма N 03-I

Звіт
про виконання індикаторів Програми економічного і соціального

розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки
за ____________ рік

N
п/п

Назва сектору / індикатора
Одиниця
виміру

Значення індикатора Причини недосягнення прогнозних
значеньПлан на ____ рік Факт

1  3 4 5 6

Сектор "____________"

 Індикатор "____"     

 Індикатор "____"     

 ...     

Сектор "____"

 Індикатор "____"  

 ...     

      

      

____________ (П. І. Б. виконавця) ____________ (підпис)

____________ (телефон виконавця)  

Примітка до заповнення форми:
1. У стовпці 2 - зазначається назва стратегічного сектору міського розвитку та/або розділу "Умови та 

ресурсне забезпечення розвитку міста" та назва індикатора Програми, за яким звітується Департамент, 



управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) тощо;

2. У стовпці 4 - зазначається затверджене прогнозне значення індикатора на відповідний звітний рік;
3. У стовпці 5 - зазначається фактичне значення індикатора за результатами відповідного звітного року;
4. Якщо відповідальними виконавцями не досягнуто прогнозне значення індикатора на відповідний 

звітний рік, то обов'язково заповнюється стовпчик 6 "Причини недосягнення прогнозних значень".

 
Директор Департаменту
 економіки та інвестицій

Наталія МЕЛЬНИК
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