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Green sea is rising in waves,
quiet day’s burning down.
Banks of the Dnipro have
become dear to me,
where the branches of
love dreams sway in the wind...
How can one not love you,
Kyiv of mine!
Cannes look into my heart,
I will melt my heart with them.
May they tell to my beloved,
how faithfully I love.
I will live and dream
on the wings of my hopes...
How can one not love you,
Kyiv of mine!
Tired city is sleeping
quiet and sweetly in peace.
The city lights are in blossom
like a necklace on the Dnipro.
Twilight is glowing in velvet
like the surf of the bliss...
How can one not love you,
Kyiv of mine!
by Dmytro Lutsenko
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Foreword from the Mayor of Kyiv

….

15 July 2015
Dear Kyivans and Visitors,
I am pleased to inform you that the Kyiv City State Administration has
completed its first comprehensive Annual Report for the City of Kyiv under the
auspices of the UK-UA: Reform Assistance program to Ukraine.
2014, which is the baseline for this Annual Report, has been an ever
challenging year both for Kyiv and the Ukrainian nation over its history of
independence.
Our lives were severely impacted by the deterioration in our national economic
environment. Therefore, our new City government has put a laser-like focus on
keeping Kyiv alive by ensuring the sustainable operation of City-owned and
City-managed businesses.
Vitali Klitschko
Mayor of Kyiv
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Reform
Assistance to
Ukraine

Kyiv
Investment
Agency

The Kyiv City State Administration is now actively engaged in driving national
reforms aimed to embrace the ideas of transparency, openness and
accountability of public bodies to the citizens of Ukraine and other stakeholders.
Preparing the first comprehensive Annual Report and building capacity for
further reports to be completed by the City based on the examples of world
municipal leaders is one of the steps the Kyiv City State Administration is set to
take towards public disclosure of its activities meeting the demands of our
modern democratic society.
In preparing this first Annual Report we have committed to cover all essential
areas of living, evaluate the progress made against major initiatives planned for
the reporting period and provide the citizens of Ukraine with full and exhaustive
information on the Kyiv City State Administration’s performance in 2014.
The purpose of Kyiv’s public reporting is to give all stakeholders unbiased and
comprehensive information on the:





performance of the Kyiv City State Administration for the reporting period;
socio-economic development against Kyiv’s 2025 Development Strategy;
budget vs actual performance of Kyiv for the reporting period;
financial and economic performance of City-owned and City-managed
businesses for the reporting year.

I am convinced that this Annual Report will lay down the foundation for cutting
edge communication between the City’s government and its citizens, as well as
the domestic and foreign investor communities. Ultimately, it will maximise the
transparency, integrity and open dialogue with all stakeholders.
I am looking forward to your support. Together, we can make a difference and
achieve our objective of increasing the economic welfare and enhancing the
quality of life for all inhabitants of our great City.

Vitali Klitschko
Mayor of Kyiv

-2-

Kyiv’s Annual Report 2014
Contents

STRUCTURE OF KYIV’S ANNUAL REPORT 2014
CONTENTS

3

I.

INTRODUCTION

4

II.

KEY FINDINGS AND HIGHLIGHTS

12

III.

GENERAL INFORMATION ON THE KYIV CITY STATE ADMINISTRATION

14

IV.

SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF KYIV’S CITY DEVELOPMENT IN 2014

29

 Demographics

36

 Economic development

40

 Infrastructure

54

 Healthcare

74

 Social protection and safety

80

 Education

88

 Tourism

94

 Culture

98

V.

VI.

 Science, technology and innovation

104

 Ecology and environmental protection

108

ANALYSIS OF KYIV’S CITY BUDGET FOR 2014

120

 Key indicators of Kyiv’s City Budget

128

 Kyiv’s City Budget revenues

132

 Kyiv’s City Budget expenditures

150

 Debt and Guarantees issued

184

SPECIAL PURPOSE CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION 2014

190

APPENDICES

236

-3-

Kyiv’s Annual Report 2014
I. Introduction

I.

-4-

Kyiv’s Annual Report 2014
I. Introduction

Kyiv is the capital of Ukraine and one of the largest and oldest cities in Europe.
It is the political, economic, administrative and intellectual centre of Ukraine.
Kyiv at a glance:

GRP

~ UAH 109.4K
per capita

Economically active
population

2

Gender ratio (female / male)

Resident population:

835.58 km2

Average monthly salary:

2.8 million

СС2

1

#124 out of 140
cities in the world1
54%/
46%

52%

Area:

S

Liveability
Rating

UAH 5,376

Са2

СС2

– As per the EIU Global Liveability Ranking 2014.
– Kyiv’s long-term credit ratings on foreign currency obligations as of 06/07/2015. Ratings assigned by all the agencies are designated
to be of a speculative grade and demonstrate weak creditworthiness. The outlook for all the ratings is negative.

Hours to fly from Kyiv to other world capitals and other cities:
Ottawa

Moscow

London

New York

Paris

Rome

Cairo

Delhi

Tokyo

Beijing
Bangkok

Mexico City

Sidney

9½

3¼

19

1½

9¾

10

3¼

13¾

2½

6¼

10¾

8½

3
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HIGHLIGHTS OF KYIV’S ANNUAL REPORT 2014
Background:


The Mayor of Kyiv Vitali Klitschko has designated anti-corruption, transparency and
accountability to the public as key priorities to guide the City’s government.



Investors and international financial institutions strongly believe that those factors are
very critical to drive sustainable economic growth and to improve the investment climate
of Kyiv.



Civil society is eager to receive full and unbiased information on the performance of its
public bodies and key development indicators of Kyiv.



The Annual Report is supposed to be a tool for disclosing the socio-economic progress
and financial performance of Kyiv for the reporting period to the society and other
stakeholders.



The Kyiv City State Administration seeks to embed a system of annual public reporting of
Kyiv based on examples of leading European cities.



The Annual Report reflects the link between the strategic planning of Kyiv’s city
development and its operational performance towards its strategic goals and objectives.

Alignment of public reporting objectives with Kyiv’s 2025 Development Strategy:

Annual public reporting objectives:
 Once implemented, the system of annual
public reporting will facilitate the control
over progress against the Strategy
milestones, thus enhancing transparency of
the City’s government and increasing
investor and public confidence.
 Increased accountability, enhanced
transparency and strengthened external
control will boost the quality of
governance by municipal bodies.

Kyiv’s strategic development objectives
defined by Strategy-2025:
A city open for business:


Maximum use of non-budgetary sources of financing
due to the cooperation with private investors through the
creation of a clear and transparent mechanism of
interaction with the city’s authorities.



Promotion of local businesses, small and mediumsize businesses, through the simplification of municipal
standards and approval procedures, the creation of a
single clear mechanism of cooperation with the city’s
services.



Stabilization of the city’s financial position (budget,
debt level).

 Investors will appreciate the possibility of
having user-friendly financial and
management information.
 Regular and easy-to-understand reporting
will enable municipal bodies to provide the
public with clear and timely information on
their achievements and to justify
unpopular, but indispensable steps.
 The Annual Report bears a comprehensive
nature to meet the interests of a wide
circle of users.
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A clear city with a transparent
system of governance:


Establishment of open local governance processes,
transparent for both the general public and
businesses, with regular reporting on the achieved
progress.



Technological development: an increase in the level of
automation of internal processes and the processes
of the authorities’ interaction with business
representatives and the population.



The availability and clarity of the rules of the game:
guarantee of the accessibility of information required
from the city authorities.

Kyiv’s Annual Report 2014
I. Introduction

This Annual Report embraces all essential facets of the City and is expected to
address various issues and questions of a wide audience.
The list of key stakeholders who will find answers to their questions in the Annual Report:

Kyiv’s Annual Report

Resident
population

“What % did the
price of food
rise?”

Private
investors

“Where can I find
the financial
performance and
balance sheet of
Kyiv to consider
buying municipal
bonds?”

Business
community

“I want to build an
industrial park and
I wonder where I
can see the City’s
development
priorities for the
foreseeable future?”

State
authorities

“What is Kyiv’s
budgetary
performance for
the reporting
period?”

International
financial
institutions
and donors

NGOs

“What has been
done to improve
the
demographics of
the City?”

“What is the wear rate
of heating networks
in Kyiv? We are
interested in financing
the upgrade project.”

Kyiv’s Annual Report discloses the actual progress against the strategic goals
and objectives defined by the City’s major programmes.

Kyiv 2025 Development
Strategy

Kyiv’s City Budget

Comprehensive
Annual Report
City of Kyiv

Kyiv’s City Development
Programme

General Plan of Kyiv by
2025
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The Kyiv 2025 Development Strategy is a fundamental document reflecting the
City’s key development priorities. It was approved by Kyiv City Council
Resolution № 824/7060 dated 15/12/2011.

KYIV 2025 – A CITY OF THE FUTURE

DYNAMIC,
ENCOURAGING
INNOVATIONS






The innovative development of
2-3 clusters ensuring the city’s
unique identity and competitive
strength, as well as a
considerable contribution to the
economy (at least 10% of the
GRP) and to the employment
rate (over 40,000 workplaces).
Support for innovative
businesses on the basis of the
city’s research and
development complex.
Engagement and retention of
the best companies and
professionals who possess
competitive knowledge and
technologies.

OPEN FOR
BUSINESS






Maximum use of nonbudgetary sources of
financing due to cooperation
with private investors through
the creation of a clear and
transparent mechanism of
interaction with the city’s
authorities.
Promotion of local businesses,
small and medium-size
businesses through the
simplification of municipal
standards and approval
procedures, the creation of a
single clear mechanism of
cooperation with the city’s
services.
Stabilization of the city’s
financial position (budget, debt
level).
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UNIQUE, PRESERVING
AND DEVELOPING ITS
IDENTITY






Preservation of the city’s
cultural and historical legacy
and development of new
sectors of its cultural life which
will secure its attractiveness
both for its residents and for
tourists.
Preservation and development
of the city’s historical identity,
ecosystem, landscape,
architecture, urban
environment, and historical
values.

LIVEABLE, IMPROVING
ITS STANDARD OF
LIVING


Creation of liveable conditions
for living and engaging in
business.



Support for human capital
development: competitive
education in the most
demanded areas in line with
the highest world standards,
improvement of public health
and longevity in Kyiv.



Environmental stability:
economic growth without an
increase in the environmental
load.

The city’s development as a
business and financial centre
rather than an industrial
centre.

CLEAR, HAVING A
TRANSPARENT SYSTEM
OF GOVERNANCE






Establishment of open local
governance processes,
transparent for both the
general public and
businesses, and regular
reporting on the achieved
progress.
Technological development:
an increase in the level of
automation of internal
processes and the processes
of the authorities’ interaction
with business representatives
and the population.
Availability and clarity of the
rules of the game: guarantee
of the accessibility of
information required from the
city authorities.

GREEN AND
WELL-BALANCED


Minimization of the effect of the
city’s development process on
its ecosystem, preservation of
Kyiv’s vegetation and unique
ecosystem.



Development in strict
compliance with the plan (in
particular, with the general plan
of territorial development and
with the financial plan – the
budget).



Decentralization of the city’s
activity: creation of several new
centres (the business centre,
the administrative centre, the
environmental and recreational
centre, etc.)



A well-balanced growth of
agglomeration (city-oblast):
coordination of the
development of the economy,
the infrastructure, and the
adjacent territories.
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The development of Kyiv’s 2025 Development Strategy was a joint effort of
leading subject-matter experts, analysts, public officials, enthusiastic citizens
and the urban community who determined that measurability was the most
important principle of the Strategy.
Core principles underpinning Kyiv’s 2025 Development Strategy:
MEASURABILITY

AMBITIOUSNESS

The key principles are that all goals of Kyiv’s 2025
Development Strategy have a clear quantitative or
qualitative presentation that enable us to monitor
the progress of their implementation and discipline
all implementers.

The Kyiv 2025 Development Strategy provides for
a qualitative breakthrough in the city’s
development and approximation of the living
standards compared to the leading Eastern
European capitals.

SUSTAINABILITY

PRAGMATISM/PRACTICABILITY

The development strategy is not a program of a
single sprint dash, but a long-term city
development marathon based on the sustainable
development principles that will enable us to pass
the city to future generations with a resource base
that makes possible the further improvement of
living standards.

The Strategy initiatives are ambitious but at the
same time realistic and aimed at improving the
specific parameters of the quality of life for all
Kyivans. Directions for action. Strategic initiatives
of city development are formulated as specific
tasks with clearly identified responsibility, goals
and implementation timelines.

FAIRNESS

OPENNESS/TRANSPARENCY

The development strategy is oriented to
involvement of all groups of citizens in social and
economic processes and provision of proper living
conditions for everyone.

During the Strategy development, opinions of all
key stakeholders, first of all Kyiv’s citizens, were
taken into consideration.

Key assumptions used during the Strategy’s development:
Succession in Strategy implementation:
1

2

3



A city development strategy is a long-term policy document that reflects the vision of the city development by the public.
Many areas of long-term development require significant mobilization of resources. Achieving the goals identified for the city
is possible with consistent implantation of the approved Strategy regardless of changes in the city government.

Balance of power and authority of the national government and local governments/local selfgovernment bodies:


Today, the balance of power and authority of the national and local government gravitates toward centralization. The power
of local self-government bodies where possible should be expanded to provide the Strategy implementers with the
necessary tools to influence the key spheres of city life (e.g. executive bodies controlling municipal rules and norms, tariff
setting and taxation, etc.)

Stability of the taxation system and budgeting related to the distribution of resources between
the local and national levels:


Strategy implementation requires investment of certain resources calculated on the basis of the available system of taxation
and budgeting. Significant changes in these systems can influence the speed and quality of implementation of individual
initiatives and the Strategy in general.

Implementation of the objectives and tasks of state and regional programme documents:
4



Kyiv’s strategy in several sectors is based on national regulation. Development of the situation in Kyiv to a large extent will
depend on the reforms implemented at the national level (e.g. state regulation related to the creation of a favourable
investment climate, healthcare reform).

Unchanged visa and migration regulation:
5



The demographic situation in Kyiv depends very much on migration. Some strategic initiatives of the city development are
based on openness of the current visa regime. Significant changes in regulation of these spheres can have a significant
effect on the implementation of the City’s development strategy.
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Kyiv’s principal strategic goal is to enhance the quality of life as reflected in its
economic welfare and comfortable urban living environment.

QUALITY OF LIFE

ECONOMIC WELFARE



LIVEABILITY IMPROVEMENT

A nearly twofold increase in the city’s
economic welfare (expressed as gross
regional product per capita) by 2025.



A 6.5% average annual increase in the real
GRP by 2025.





A considerable improvement of the
residents’ liveability (a 1.8 increase in the
liveability index).

Approximation to the level of the quality of
life in Eastern European capital cities.

Approximation to the level of
economically developed Eastern
European capital cities.



The main integral indicator of urban economic welfare is
gross regional product (GRP) per capita. Additional
indicators include employment of population, average salary /
disposable income, as well as the distribution of income within
a society.

The adapted methodology for computing a liveability index
was applied for the purposes of objective ranking of
comfortable living vs other cities and holistic progress tracing. It
is based on 21 indicators showing the condition of key urban
life areas.

COMFORT-OF-LIVING INDEX
Sector

Status indicator

Length of public transport lines
Density of street-motor road network
Number of traffic victims
Length of electricity distribution networks
Density of electricity distribution networks
Length of water supply pipes
Housing
and public Density of water supply pipes
utilities
Length of sewerage network
Density of sewerage network
Share of water losses from general consumption
Life expectancy at birth
Healthcare
Primary disease frequency
Emissions of harmful substances
Environment
Share of solid household waste processing
Students/teachers ratio in schools
Education
Quality of education (Newsweek)
Number of crimes
Safety
EIU complex safety rating
Number of visits to museums per citizen
Culture
Number of visits to theatres per citizen
Number of galleries
Transport

Liveability index
1

Measurement unit
km/10,000 persons
km/km2
persons/km
km/1,000 persons
km/km2
km/1,000 persons
km/km2
km/1,000 persons
km/km2
%
years
per 1,000 persons
t/km2/year
%
ratio
rating
per 1,000 persons
rating
visits/citizens
visits/citizens
per 100,000 persons

Baseline
(2009/10)
9.6
2.1
2.3
4.2
13.9
1.5
5.0
0.9
3.1
20
72.7
966.6
333
5
10.0
64
12.8
70
1.5
0.4
1.42

Current
(2013/14)
8.5
2.0
1.3
4.6
15.6
1.5
5.0
0.9
3.2
22.5
74.4
874.2
256
6
11.4
---1
19.6
---1
1.1
0.4
1.00

100.0

101.6

Target
Progress
(2013/2014)
11.2
2.3
1.9
4.9
16.2
1.6
5.5
1.1
3.8
15.7
73.8
909.8
284
16
10.0
---1
67
11.3
---1
72
1.7
0.9
2.35
116.3

– Current value of the indicator is not available.
Current value of the indicator is on
track with the estimated growth rates
defined by Strategy-2025
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Growth is zero or below the
estimated growth rates defined by
Strategy-2025

Current value of the
indicator is below the
baseline
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The Kyiv’s 2025 Development Strategy outlines 9 key strategic initiatives
destined to enhance the quality of life and economic welfare of its residents.
Kyiv’s strategic initiatives defined by Strategy-2025:
1. WORLD-CLASS INFRASTRUCTURE
Upgrade of transport and engineering infrastructure:





residential buildings and elevators;
energy sector facilities;
sewerage facilities and reconstruction of treatment facilities;
transport infrastructure facilities.

2. EFFECTIVE ENERGY SYSTEM
Improvement of Kyiv’s energy efficiency:






energy savings in the utilities sector;
energy savings in the residential sector;
generation and distribution facilities;
alternative energy sector;
energy efficiency standards.

3. MADE IN KYIV
Stimulation of innovations and competitive clusters:





development of an economic development program;
creation of business incubators;
development of mechanisms for supporting clusters;
active attraction of investors to the selected clusters.

4. E-GOVERNMENT
Implementation of modern city governance technologies:




service system for individuals and businesses;
e-document flow;
integration of city functions and services.

5. CULTURAL HEIGHTS

KYIV
2025

Creation of a unique cultural atmosphere:





infrastructure upgrades;
renovation of cultural assets;
organisation of significant cultural events;
promotion of cultural products.

6. DNIEPER GEM
Preservation and development of the Dnieper’s riverside:



development of a uniform development concept;
securing further implementation.

7. HEALTHY KYIV RESIDENTS
Systematic promotion of healthy lifestyles:







creation of the necessary conditions for financing and co-financing of basic sports facilities;
promotion of healthy lifestyles;
construction of state-of-the-art sports complexes;
improvement of drinking water quality;
improvement in the healthcare sector;
promotion of non-motor transport as an important component of the mobility system.

8. CITY CENTRE NEARBY
Development of polycentricity, creation of new city centres:







detailed elaboration of the General Plan;
development of a system of Kyiv state construction standards;
development of the concept for the implementation of Kyiv’s City project;
development of preferential mechanisms and benefits for the developers of the new centres;
formation of the complex city planning program “City Centre Nearby”;
gradual decentralization of administrative functions outside of the boundaries of the historical centre.

9. INTERNATIONAL HARBOR FOR HEADQUARTERS
Hosting central and regional offices of international organisations:






creation of the city’s new high-quality business centre (“Kyiv City”);
development of an international business promotion program;
simplification of the regulatory framework for foreign companies;
launch of an information campaign for international corporations;
holding of investment forums.
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II. Ключові висновки проведеного аналізу

II.
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KEY FINDINGS AND HIGHLIGHTS FROM THE MAIN SECTIONS OF KYIV’S ANNUAL
REPORT 2014
General information on the Kyiv City
State Administration:

Socio-economic indicators of Kyiv’s City
development in 2014:

1) The pillars underpinning the actions of the KCSA are
legality, personal responsibility, and the balance
between country-wide interests and the interests of
Kyiv’s community.

1) The Kyiv 2025 Development Strategy is a
fundamental document reflecting the City’s key
priorities. It was approved by Kyiv City Council
Resolution № 824/7060 dated 15/12/2011.

2) The KCSA is structured as follows:

2) Kyiv’s principal strategic goal is to enhance the
quality of life of its residents, as reflected in economic
welfare and comfortable urban living environment.

 Executive Office, comprising 20 functions/teams;
 16 departments;

3) According to Strategy-2025:

 3 functions;

 Economic welfare represents an increase in Gross
Regional Product of Kyiv. The increase in real GRP
of Kyiv for 2013 (latest data available) totaled 6.4% vs
a budgeted increase of 6.5% p.a.

 2 other units.
3) The KCSA is managed by the Mayor of Kyiv and his
five deputies.

 A comfortable urban living environment represents
an upgrade of the integral liveability index that is
based on 21 indicators showing the condition of key
urban life areas. The baseline liveability index
(2009) was 100.0 and the current index is 101.6, with
the target of 116.3.

4) During 2014, 1,853 municipal and budgetary entities
operated in Kyiv.
5) Total funding allocated from the budget for
management and governance activities of the KCSA
units in their respective areas for 2014 increased by
UAH 19 million, or 8% year-over-year, up to
UAH 251 million.

4) Of the 62 target indicators in Strategy-2025:
 14 indicators are in line with the Strategy;

6) As of 31/12/2014, the total headcount was
1,842 employees, excluding the staff of Kyiv’s District
State Administrations (3,371 employees) and the
State Archive of Kiev (10 employees).

 20 indicators deteriorated vs the baseline;
 21 indicators showed no or insufficient progress;

7) The average monthly staff cost per
employee of the KCSA during 2014
totalled UAH 10,752.

Kyiv’s budgetary performance
in 2014:

 no current data was available for 7 indicators.

KYIV
2014

1) During 2014, the revenue of Kyiv increased by 38% to
UAH 22,748 million1 (95% vs budgeted),
including:

Kyiv’s financial performance in
20142:

1) Total assets/liabilities:
- beginning of the year: UAH 74,781 million;
- end of the year: UAH 77,469 million;

 City
revenues
increased
by
7%
to
UAH 13,774 million (94% vs budgeted) as a result of
increases in: individual income tax, unified tax,
disposal of land.

including:

 Transfers from the Government budget increased
by UAH 5,354 million to UAH 8,974 million (96% vs
budgeted).

 Inventories:
- beginning of the year: UAH 5,347 million;
- end of the year: UAH 6,295 million;

 Property, plant and equipment:
- beginning of the year: UAH 61,939 million;
- end of the year: UAH 63,554 million;

2) Expenses increased by 26% to UAH 22,182 million1
(94% vs budgeted), including:
 City
expenses
increased
by
20%
to
UAH 21,038 million1 (93% vs budgeted) as a result
of increases in cash outflows to settle outstanding
tariff compensation (from the Government budget
grant) and utilities.
 Transfers from Kyiv’s City budget increased from
UAH 8.8 million to UAH 1,144 million (99.6% vs
budgeted).

 Non-current and current borrowings:
- beginning of the year: UAH (20,204) million;
- end of the year: UAH (15,422) million;
2) Net assets:
- beginning of the year: UAH (46,864) million;
- end of the year: UAH (43,047) million;
3) Total revenue for 2014: UAH 27,681 million;
4) Total operating expenses for 2014: UAH (26,858) million;
5) Total finance costs: UAH (6,562) million;

3) The budget surplus for 2014 totalled UAH 566 million
(2.4% of revenue).

6) Other comprehensive income: UAH 2,068 million;

– Excluding a non-monetary transaction in the amount
of UAH 1,047 to recognise a land plot.

2

1

7) Comprehensive loss for the period: UAH (3,810) million.
– Presented based on consolidated accounts of 1,853
municipal and budgetary entities of Kyiv.
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HIGHLIGHTS OF
PROCEDURE

THE

KYIV

CITY

STATE

ADMINISTRATION’S

RULES

OF

1

 The executive body of the Kyiv City Council is represented by the Kyiv City State Administration,
which also performs the functions of the public executive authority (this is a special feature of the
executive branch in Kyiv).

2

 The basic organisational principles of activities performed by the executive body of the Kyiv City
Council (i.e. the Kyiv City State Administration), its Executive Office and departments are
determined in:
- The Law of Ukraine “On the Hero City of Kyiv, the Capital of Ukraine”;
- The Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”;
- The Law of Ukraine “On Local State Administrations”;
- Policy statements of departments of the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City
State Administration);
- Resolutions of the Kyiv City Council;
- Administrative orders of the Mayor of Kyiv, the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv
City State Administration);
- The Rules of Procedure of the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration).

3

 The activities of the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) are
based on:
- rule of law;
- personal responsibility;
- a combination of national interests and interests of the territorial community of Kyiv.

4

 The executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) is accountable
and subordinate to the Kyiv City Council on matters within the jurisdiction of local selfgovernment, and accountable and subordinate to the Cabinet of Ministers of Ukraine on
matters concerning the exercise of the executive branch’s authority.

5

 The activities of the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration), its
Executive Office and other departments are open and transparent except for consideration of
issues, which contain restricted information.

6

 The structure and headcount of the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration), and costs for its maintenance are approved by the Kyiv City Council.

7

 The executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) informs the public
of its activities, and involves the public in preparation and consideration of issues within its
competence.

8

 The activities of the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)
are based on the perspective (annual), current (quarterly) and (if required) operating
(monthly) plans approved by the Mayor as advised by the Head of the executive body’s
Executive Office.

9

 The content of reports is determined by the issues within competency of the executive body of
the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) and its departments.

10

 The performance report of the executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration) is published on the Kyiv City State Administration’s official website (i.e. general
web-portal of the territorial community of Kyiv) and in the municipal media.
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STRUCTURE OF THE KYIV CITY STATE ADMINISTRATION
The following entities exist within the Kyiv City State Administration:





Executive Office comprising of 20 functions / teams;
16 departments;
3 offices;
2 other units.

The following flow chart demonstrates how the Kyiv City State Administration coordinates activities
of its respective entities:

Financial Controlling and
Internal Audit Department

Mayor of Kyiv / Head of KCSA
Vitali Klitschko

Analytical and
Administrative Office of the
Head of KCSA (support
function)

First Deputy
Head of KCSA

Deputy Head of
KCSA

Deputy Head of
KCSA

Deputy Head of
KCSA

Deputy Head of
KCSA

I.V. Nikonov

P.B. Ryabikin

G.V. Starostenko

P. O. Panteleyev

M.B. Radutsky

Land Relations
Department

Culture Department

Department of
Housing and
Utilities
Infrastructure

Health Services
Department

Public Relations
Department

Urban Development
and Architecture
Department

Education and
Science, Youth and
Sports Department

Urban Amenities
and Environmental
Protection
Department

Social Policy
Department

Economics and
Investment
Department

Construction and
Housing
Department

Cultural Heritage
Protection Office

Production Sector
and Entrepreneurial
Development
Department

Municipal Property
of Kyiv’s City
Department

KCSA Executive
Office
Head –V.V.
Bondarenko

Finance
Department

Juvenile Service

Transport
Infrastructure
Department

Office of Tourism

Office of Women,
Disabled Persons,
War and Labour
Veterans

Kyiv City Public
Archive
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Entities beyond this chart

Advisory bodies

(1 inspection and 5 municipal centres)

(46 public councils, advisory councils, committees,
unions, etc.)
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KEY MANAGEMENT PERSONNEL OF THE KYIV CITY STATE ADMINISTRATION
VITALI KLITSCHKO, Mayor of Kyiv
Elected in May 2014

Monthly average
salary in KCSA
during 2014:

 UAH

 Education:

Key responsibilities:

- Grygory Skovoroda PereyaslavKhmelnitsky State Pedagogical University.
PhD in Sports Science.
- National Academy for Public Administration
under the President of Ukraine. MSc in
Management of Societal Development.






 Professional background:
- People’s Deputy of Ukraine in the 7th
convocation;
- Leader of UDAR political party;
- Deputy of Kyiv City Council;
- Professional boxer.





Manages KCSA activities.
Represents KCSA in affairs with central executive
authorities and political parties.
Coordinates provision of financing to community
entities, institutions and organisations.
Coordinates sectoral and local programmes
development, organisation and administration of their
implementation.
Coordinates efforts to develop City’s social and
economic and cultural development programmes,
organisation and administration of their implementation
within his authority.
Coordinates efforts to construct facilities of particular
importance in the City.

IGOR NIKONOV, First Deputy Head of KCSA
Appointed in July 2014

Coordinates
Pechersky and
Shevchenkivsky
DSAs

 Education:

Key responsibilities:

- Leningrad Institute of Railway Engineers.
Civil engineer.
 Professional background:



- President of K.A.N. DEVELOPMENT LLC;
- 1990-2000: senior positions in corporations,
such as Respublica, CJSC “Intergaz”,
CJSC “Gaz-energo”.






Monthly average
salary in KCSA
during 2014:





UAH 5.3K

Acts as the Head of KCSA in the absence of the City
Mayor.
Coordinates activities of deputy heads of KCSA, heads
of departments, functions, teams, and other KCSA
entities.
Facilitates development of a system of financial and
credit, advisory and information support system for
businesses.
Facilitates foreign investments to develop the City’s
economic potential.
Facilitates foreign economic relations of industrial
entities, institutions and organisations.
Approves foreign economic agreements of KCSA
entities.
Coordinates state registration of foreign investments in
the City.
Coordinates economics and finance units of district
state administrations in the City.

PAVLO RYABIKIN, Deputy Head of KCSA
Appointed in July 2014
 Education:

Key responsibilities:

- Taras Shevchenko Kyiv National University.
International lawyer, researcher-translator
of German.



 Professional background:
Coordinates
Obolonsky and
Podilsky DSAs
Monthly average
salary in KCSA
during 2014:

UAH 4.8K

- People’s Deputy of Ukraine in the 7th
convocation, member of the parliamentary
committee on transport and
communications;
- Deputy Director and Harbourmaster ,
Director of Zeleny Port Recreational and
Health Complex LLC;
- Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary in the Kingdom of Denmark;
- Deputy Minister of Transport and
Communication of Ukraine;
- People’s Deputy of Ukraine in the 4th
convocation.







Submits proposals to the Kyiv City Council and
undertakes to enforce its decision on privatization,
granting, transfer and sale, and withdrawal (buyout) of
land plots.
Arranges preparation of draft resolutions on land
matters, and submits them to the Kyiv City Council.
Submits initiatives to finance land reform from the local
budget, and to finance other land-related initiatives.
Signs off on draft agreements of the purchase and sale,
and lease of land before they are referred to the City
Mayor, as well as draft titles of ownership and perpetual
use of land.
Heads the commission on provision of housing to
investors who suffered losses from the Elita-Centre
group of companies; and commission, which
determines sequence to conclude preliminary
agreements with those who suffered losses from ElitaCentre.

r
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GANNA STAROSTENKO, Deputy Head of KCSA
Appointed in September 2014
 Education:

Key responsibilities:

- Institute of International Relations of Taras
Shevchenko Kyiv National University. MSc
in International Relations. Translator of
German.





 Professional background:
Coordinates
Desnyansky
and Dniprovsky
DSAs
Monthly average
salary in KCSA
during 2014:

- Deputy of Kyiv City Council in 6th and 7th
convocations;
- Assistant and advisor to a People’s Deputy
of Ukraine;
- Head of the Klitschko Foundation, a
charitable organisation;
- Manager in the Pivnichna Investment
Group LLC.







UAH 7.3K

Ensures development of physical culture and sports.
Ensures implementation of interethnic and migration
state policy.
Facilitates consolidation of the Ukrainian nation,
satisfaction of national and cultural needs, and
development of ethnic identity of Ukrainians outside
Ukraine.
Ensures compliance with Ukrainian laws on freedom of
conscience and religious organisations within her
authority.
Ensures implementation of educational policy.
Coordinates cultural institutions owned by the territorial
community of Kyiv.
Coordinates construction of cultural facilities and youth
centres.
Facilitates interaction with unions, societies, and
associations in the area of tourism.

PETRO PANTELEYEV, Deputy Head of KCSA
Appointed in September 2014
 Education:

Key responsibilities:

- Kyiv State Technical University of
Construction and Architecture. Area of
expertise: supply of heat and gas, air
pollution control. Civil engineer.



 Professional background:
Coordinates
Svyatoshynsky
and Solomyansky
DSAs
Monthly average
salary in KCSA
during 2014:

- Head of Shevchenkivsky District State
Administration in the Kyiv City;
- number of positions in housing and utilities
sector in Kyiv;
- his career stretched from the chief engineer
of Housing Office-1015 to the
Shevchenkivsky District State
Administration in Kyiv.








UAH 7.6K

Facilitates scientific and technological, and information
support to use new environmentally friendly
technologies.
Facilitates activities of specialised scientific societies
and civil society organisations.
Facilitates implementation of public amenities and
greenery planting programmes.
Facilitates compliance with laws and implementation of
state labour protection policy in Kyiv.
Facilitates development and implementation of
environmental policy initiatives.
Facilitates control over compliance with environmental
protection laws, use and protection of natural resources
of national and local importance in Kyiv.
Arranges development and implementation of initiatives
in the area of technology, implementation of new
technologies, and improvement of production processes
and quality.

MIKHAILO RADUTSKY, Deputy Head of KCSA
Appointed in September 2014
 Education:

Key responsibilities:

- National University of Physical Education
and Sport of Ukraine. MSc in Olympic and
Professional Sports.




 Professional background:
Coordinates
Holosiyivsky
and Darnitsky
DSAs
Monthly average
salary in KCSA
during 2014:

UAH 5.7K
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- President of Boris LLC;
- Head of department, international tourism
and charitable programme director in Ledan
manufacturing and commercial firm;
- his first job was a medical assistant at Kyiv
Ambulance Station.







Ensures implementation of public healthcare policy.
Coordinates healthcare institutions owned by the
territorial community of Kyiv, undertakes to provide
them with material and financial support.
Ensures development and implementation of local
employment programmes.
Ensures organisation and efficient work of labour
administration system.
Participates in collective bargaining and conclusion of
territorial collective agreements, and resolution of
collective employment disputes.
Manages provision of motherhood and childhood
protection benefits and assistance within his authority.
Coordinates construction of social facilities and youth
centres.
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VOLODYMYR BONDARENKO, Head of KCSA’s Executive Office
Appointed in August 2014
 Education:

Key responsibilities:

- After graduating from a secondary
school in 2002, earned a university
degree in law.




 Professional background:
Monthly average
salary in KCSA
during 2014:

UAH 6.1K

- Chief Clerk of the Kyiv City Council;
- assistant and advisor to Vitali Klitschko,
a People’s Deputy of Ukraine;
- pro bono assistant and advisor to Vitali
Klitschko, a member of the Kyiv City
Council;
- his first job was a member of the support
staff at Secondary General School 61 in
the Shevchenkivsky District of Kyiv.







Ensures presentation of documents prepared by the
Office to the City Mayor.
Submits proposals to the Office’s candidates pool;
ensures organisation of training, retraining and
professional development of the Office’s employees.
Provides organisational support to the process of
consideration of parliamentary inquiries, information
requests and other inquiries on matters within KCSA’s
authority.
Administers funds within the approved Office budget.
Coordinates provision of transportation services,
premises, fixtures, and submits proposals to the Mayor
on these matters.
Supervises the selection of KCSA documents to be
published in the media, on KCSA’s website, and in
special databases.

In 2014, there were 1,853 municipal and budgetary entities, including the
following entities and organisations municipally owned by Kyiv’s territorial
community and subordinate to KCSA entities:
Key entities, institutions and organisations municipally owned by Kyiv’s territorial community and
subordinate to KCSA entities
1. KCSA’s Executive Office
1.1.

Municipal entity “Avtotransportne Pidpryyemstvo KMDA”

1.2.

Municipal entity “Informatyka” KCSA

1.3.

Municipal entity “Dnipro”

2. Public Relations Department
2.1.

Municipal entity of KCSA “Stolytsya”

2.2.

Municipal entity “Kyivreklama”

2.3.

Municipal entity of the Kyiv City Council “Telekompaniya Kyiv”

2.4.

Municipal entity “Radiostantsiya Golos Kyyeva”

2.5.

Municipal entity of the Kyiv City Council “Redaktsiya Gazety Ukrainska Stolytsya”

2.6.

Municipal entity “Redaktsiya Gazety Vechirniy Kyiv”

2.7.

Editorial Office of the Kyiv City Council Newspaper “Khreschatyk”

3. Economics and Investment Department
3.1.

Municipal Research and Development Institution “Naukovo-Doslidnyi Instiut Sotsialno-Ekonomichnogo Rozvytku Mista”

3.2.

Municipal entity “Kyivsystemomanagement”

3.3.

Municipal entity “Kyivske Investytsiyne Agentstvo”

4. Finance Department
4.1.

Municipal entity “Golovnyi Informatsiyno-Obchyskyuvaklnyi Tsentr”

4.2.

Municipal entity of KCSA “Kyivekspertyza”

5. Transport Infrastructure Department
5.1.

Municipal entity “Kyivinformatyka”

5.2.

Special municipal entity “Kyivteleservis”

5.3.

Municipal entity “Kyivpastrans”

5.4.

Municipal entity “Kyivskyi Metropoliten”

5.5.

Municipal entity “International Airport “Kyiv” (Zhulyany)”
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Key entities, institutions and organisations municipally owned by Kyiv’s territorial community and
subordinate to KCSA entities
5.6.

Municipal entity “Kyivdorservis”

5.7.

Municipal entity “Kyivtransparkservis”

5.8.

Municipal shipping company “Kyiv”

5.9.

Municipal transportation service

5.10.

Municipal corporation “Kyivavtodor”

5.11.

Municipal entity “Road Service of the Holosiyivsky District” of Kyiv

5.12.

Municipal entity “Road Service of the Darnitsky District” of Kyiv

5.13.

Municipal entity “Road Service of the Desnyansky District” of Kyiv

5.14.

Municipal entity “Road Service of the Dniprovsky District” of Kyiv

5.15.

Municipal entity “Road Service of the Obolonsky District” of Kyiv

5.16.

Municipal entity “Road Service of the Pechersky District” of Kyiv

5.17.

Municipal entity “Road Service of the Podilsky District” of Kyiv

5.18.

Municipal entity “Road Service of the Svyatoshynsky District” of Kyiv

5.19.

Municipal entity “Road Service of the Solomyansky District” of Kyiv

5.20.

Municipal entity “Road Service of the Shevchenkivsky District” of Kyiv

5.21.

Municipal entity “Road Service “Magistral”

5.22.

Municipal entity “Komunalne Pidryadne Spetsialisovane Pidpryemstvo Budivelno-Elektromontazhnykh Robit”

5.23.

Municipal entity “Dyrektsia Budivnytstva Shlyakhovo-Transportnykh Sporud Mista Kyyeva”

5.24.

Municipal motor transport enterprise № 273901

5.25.

Municipal entity for repairs and maintenance of bridges and roads in Kyiv “Kyivavtoshlyakhmist”

5.26.

Municipal entity “Utchbovo-Kursovyi Kombinat”

5.27.

Municipal entity “Pidryadne Spetsializovane Shlyakhove Remontno-Budivelne Upravlinnya”

5.28.

Municipal motor transport enterprise № 273904 “КАТP-273904”

5.29.

Municipal entity for outdoor illumination network in Kyiv “Kyivmisksvitlo”

5.30.

Municipal entity “Avtodorservis”

6. Land Relations Department
6.1.

Municipal entity “Kyivsky Miskyi Tsentr Kadastru ta Pryvatyzatsiyi Zemli”

6.2.

Municipal entity “Kyivsky Institut Zemelnykh Vidnosyn”

7. Urban Development and Architecture Department
7.1.

Municipal organisation “Institut Generalnogo Planu Mista Kyyeva”

8. Construction and Housing Department
8.1.

Municipal entity “Finansova Kompaniya Zhytlo-Invest”

8.2.

Municipal entity for maintenance and repairs of housing stock “Zhytlo-Servis”

8.3.

Municipal entity “Spetszhytlofond”

8.4.

Municipal entity “Zhytloinvestbud-UKB”

8.5.

Municipal entity “Zhytloinvestproyekt”

8.6.

Municipal entity “Dyrektsiya Restavratsiyno-Vidnovlyuvalnykh Robit”

8.7.

Municipal entity “Inzhenerny Tsentr”

9. Culture Department
9.1.

Municipal entity “Agentstvo po Obslugovuvannyu Teatralnoyi ta Kontsertnoyi Diyalnosti”

9.2.

Municipal entity “Dyrektsiya Teatralno-Kontsertnykh and Sportyvno-Vydovyschnykh Kas”

9.3.

R. Glière Kyiv Institute of Music

9.4.

Kyiv Children’s Academy of Arts

9.5.

Municipal Higher Educational Institution, Choreography College “Kyivska Munitsipalna Ukrainska Akademiya Tantsyu
Imeni Serzha Lifarya”

9.6.

Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety Arts

9.7.

Municipal entity “Kyivkulturaservis”

9.8.

Municipal entity “Kyivkinofilm”

9.9.

Municipal entity “Kinoteatr Bratislava”

9.10.

Municipal entity “Kinoteatr Leningrad”
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Key entities, institutions and organisations municipally owned by Kyiv’s territorial community and
subordinate to KCSA entities
9.11.

Municipal entity “Kinoteatr Leipzig”

9.12.

Municipal entity “Kinoteatr Rosiya”

9.13.

Municipal entity “Kinoteatr Ekran”

9.14.

Municipal entity “Kinoteatr im. T.G. Shevchenka”

9.15.

Municipal entity “Kinoteatr im. Y. Gagarina”

9.16.

Municipal entity “Kinoteatr Kyivska Rus”

9.17.

Municipal entity “Kinoteatr Zagreb”

9.18.

Municipal entity “Kinoteatr Florence”

9.19.

Cultural institutions subordinate to the Culture Department

10. Education and Science, Youth and Sports Department
10.1.

Borys Grinchenko Kyiv University

10.2.

Municipal entity “Tsentr Naukovo-Osvitnikh Innovatsiy ta Monitoryngu”

10.3.

Municipal entity “Kyivsky Vodnyi Stadion”

10.4.

Municipal entity “Sportyvnyi Kompleks”

10.5.

Municipal institution “Kyivsky Miskyi Pravoberezhnyi Tsentr dlya VIL-Infikovanykh Ditey ta Molodi”

10.6.

Municipal institution “Kyivsky Miskyi Livoberezhnyi Tsentr dlya VIL-Infikovanykh Ditey ta Molodi”

10.7.

Institutions of education, physical culture and sports subordinate to the Education and Science, Youth and Sports Department

11. Department of Housing and Utilities Infrastructure
11.1.

Municipal entity “Kyivska Spadschyna”

11.2.

Municipal entity “Kyivkomunservis”

11.3.

Municipal entity “Vodno-Infromatsiynyi Tsentr”

11.4.

Municipal entity “Kyivvodfond”

11.5.

Municipal entity “Dyrektsiya z Kapitalnogo Budivnytstva ta Rekonstruktsiyi Kyivbudrekonstruktsiya”

11.6.
11.7.
11.8.

Municipal entity “Kyivsky Miskyi Turystychno-Informatsiynyi Tsentr”
Funeral service. Special municipal entity “Spetsializovany Kombinat Pidpryemstv Komunalno-Pobutovogo
Obslugovuvannya”
Funeral service. Special municipal entity “Kyivsky Krematoriy”

11.9.

Municipal entity for processing non-metallic building materials

11.10. Municipal entity “Kyivske Komunalne Avtotransportne Pidpryyemstvo № 2737”
11.11. Municipal entity Special Contracted Construction and Repair Administration
11.12. National historical and memorial Lukyanivskyi park
11.13.

Municipal entity “Grupa Vprovadzhennya Proektu z Energozberezhennya v Administratyvnykh I Hromadskykh Budivlyakh Mista Kyyeva”

11.14. Municipal entity “Miskpalyvo”
11.15. Public municipal entity “Kyivzhytloteplokomunenergo”
11.16. Municipal entity “Spetsializovane Upravlinnya Protyzsuvnykh Robit”
11.17. Municipal entity “Kyivzhytlospetsekspluatatsiya”

12. Urban Amenities and Environmental Protection Department
12.1.

Kyiv National Zoological Park

12.2.

Municipal entity “Pleso”

12.3.

Municipal entity “Kyivblagoustriy”

12.4.

Municipal entity “Zagalnomiskyi Informatsiynyi Tsentr reaguvannya na Tryvozhni Vyklyky ta Nadzvychayni Podiyi u m. Kyyevi – Kyiv-112”

12.5.

Municipal accident rescue service “Kyivska Sluzhba Poryatunku”

12.6.

Municipal entity “Kyivskyi Miskyi Budynok Pryrody”

12.7.

Municipal association “Kyivzelenbud”

12.8.

Municipal entity for greenery maintenance of the Holosiyivsky District

12.9.

Municipal entity for greenery maintenance of the Darnitsky District

12.10. Municipal entity for greenery maintenance of the Desnyansky District
12.11. Municipal entity for greenery maintenance of the Dniprovsky District
12.12. Municipal entity for greenery maintenance of the Obolonsky District
12.13. Municipal entity for greenery maintenance of the Pechersky District
12.14. Municipal entity for greenery maintenance of the Podolsky District
12.15. Municipal entity for greenery maintenance of the Solomyansky District
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Key entities, institutions and organisations municipally owned by Kyiv’s territorial community and
subordinate to KCSA entities
12.16. Municipal entity for greenery maintenance of the Svyatoshynsky District
12.17. Municipal entity for greenery maintenance of the Shevchenkivsky District
12.18. Municipal entity “Lisoparkove Gospodarstvo Koncha-Zaspa”
12.19. Municipal entity “Darnitske Lisoparkove Gospodarstvo”
12.20. Municipal entity “Svyatoshynske Lisoparkove Gospodarstvo”
12.21. Municipal entity “Lik”
12.22. Municipal entity “Prytulok dlya Tvaryn”
12.23. Municipal entity “Tsentr Identyfikatsiyi Tvaryn”
12.24. Municipal entity “Kyivska Miska Likarnya Veterynarnoyi Medytsyny”

13. Production Sector and Entrepreneurial Development Department
13.1.

Municipal entity “Kyivsky Miskyi Biznes-Tsentr”

13.2.

Kyiv Municipal Scientific and Manufacturing Enterprise “Kavitron”

13.3.

Municipal entity “Kyivsky Zavod Aluminiyevykh Budivelnykh Konstruktsiy”

13.4.

Municipal entity “Volodymyrskyi Rynok”

13.5.

Municipal entity “Bessarabskyi Rynok”

13.6.

Municipal entity “Zhytniy Rynok”

13.7.

Municipal entity “Kyivsky Rynky”

13.8.

Municipal entity “Domashniy Magazyn”

13.9.

Municipal entity “Miskyi Magazyn”

13.10. Municipal entity “Kyivskyi Ipodrom”
13.11. Municipal entity “Podil-Nerukhomist”
13.12. Municipal entity “Svitoch” of Kyiv
13.13. Municipal entity “Riko”
13.14. Municipal entity “Pecherskservis”

14. Health Services Department
14.1.

Centre for Emergency and Disaster Medicine of Kyiv

14.2.

Municipal organisation “Kyivmedspetstrans”

14.3.

Municipal entity “Profdezinfektsiya”

14.4.

Municipal entity “Stomatologiya Dniprovskogo Rayonu m. Kyyeva”

14.5.

Municipal entity “Stomatologiya Svyatoshynskogo Rayonu m. Kyyeva”

14.6.

Municipal entity “Stomatologiya Solomyanskogo Rayonu m. Kyyeva”

14.7.

Municipal entity “Kyivska Miska Stomatologichna Poliklinika”

14.8.

Municipal entity “Kyivsky Tsentr Novykh Tekhnologiy v Stomatologiyi”

14.9.

Municipal entity “Molochna Fabryka-Kukhnya”

14.10. Healthcare institutions subordinate to the Health Services Department

15. Social Policy Department
15.1.

Social facilities subordinate to the Social Policy Department

16. Municipal Property of Kyiv City Department
16.1.
16.2.

Municipal entity “Kyivske Miske Byuro Tekhnichnoyi Inventaryzatsiyi ta reyestratsiyi Prava Vlasnosti na Obyektry
Nerukhomogo Mayna”
Municipal entity “Kyivzhytlospetsekspluatatsiya”

Note: certain culture, healthcare, social, educational, physical culture and sports institutions subordinate to KCSA entities have been
grouped into special categories (e.g. Healthcare institutions subordinate to the Health Services Department).
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Administrative Services

In 2014, there was a web-portal for administrative services in Kyiv, which
registered applications for 144 different types of services. In total, the
Administrative Service Centres (ASCs) processed 278,956 applications for
services.
Structure of applications for
administrative services in 2014
(units)

Structure of applications for
administrative services processed
by the ASCs in 2014
(%)
22%

37

144
services

278,956
applications
107

City-level services

District-level services

78%

District ASCs

KCSA ASC

Innovations in the operations of the Administrative Service Centres in 2014:


1

2

Starting from 16/05/2014, five ASCs started initial registration of ownership rights for real
property, specifically services, such as:
- state registration of ownership rights for real property;
- state registration of other ownership rights for real property and encumbrances on real property;
- registration of ownerless real property;
- making an entry on cancellation of state registration of rights;
- cancellation of an entry of the State Register of Ownership Rights for Real Property.

 Starting from 1/07/2014, eleven ASCs started state registration of ownership rights for land
plots, specifically services, such as:
- issue of an extract from technical documentation on the normative monetary evaluation of a
land plot;
- issue of limitations of right list and existing land easements;
- issue of statements of information from the state land register;
- issue of conclusion on approval of land use documentation;
- issue of state statistics statement of available lands and their distribution between land owners,
land users, and agricultural assets.

3

 Starting from 23/09/2014, the Kyiv’s City ASC started provision of administrative services, such
as:
- issue of extract from the state register of ownership rights for real property;
- issue of statement of information from the state register of ownership rights for real property.

4

 Starting from 01/10/2014, ASCs started to provide services of the State Migration Service of
Ukraine, such as registration/deregistration of place of residence.

5

 Starting from 17/10/2014, ASCs started to execute documents for individuals relocating from
the anti-terrorist operation area in the Donetsk and Lugansk regions.
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\ In 2014, the financing for budget programmes to ensure proper governance and
management by KCSA entities in relevant areas increased by UAH 19 million or
by1 8%.
8%
Financing of budget programmes to ensure
proper governance and management by
KCSA entities in relevant areas
(UAH thousand)

Total number of FTEs at KCSA
entities2
(FTEs)

+8%

+1%
14

18,941

1,842

251,110

1,828

∆ change

2014

2013

2013

2014 % change

KCSA Executive Office

51,538

60,358

+17%

KCSA Executive Office

345

345

0%

Finance Department1

16,193

17,290

+7%

Finance Department1

138

147

+7%

Land Relations Department

15,861

16,861

+6%

Land Relations Department

138

138

0%

+8%

Department of Housing and
Utilities infrastructure

116

116

0%

110

113

+3%

232,169

2013

2014

∆ change

2013

2014 % change

Department of Housing and
Utilities infrastructure
Urban Amenities and
Environmental Protection
Department

13,379
12,393

13,663

+10%

Economics and Investment
Department

Economics and Investment
Department

12,439

13,674

+10%

Urban Amenities and
Environmental Protection
Department

111

111

0%

Social Policy Department

11,416

12,755

+12%

Social Policy Department

103

103

0%

99

99

0%

87

87

0%

83

83

0%

82

82

0%

Education and Science,
Youth and Sports
Department
Construction and Housing
Department
Urban Development and
Architecture Department
Municipal Property of Kyiv
City Department
Culture Department
Health Services Department
Production Sector and
Entrepreneurial Development
Department
Public Relations Department

14,469

12,053

12,569

+4%

11,057

11,664

+5%

10,560

11,220

+6%

10,737

11,018

+3%

Education and Science,
Youth and Sports
Department
Construction and Housing
Department
Municipal Property of Kyiv
City Department
Urban Development and
Architecture Department

10,078

10,922

+8%

Health Services Department

82

82

0%

70

72

+3%

9,572

9,594

0%

Production Sector and
Entrepreneurial Development
Department

11,945

9,320

-22%

Public Relations Department

67

67

0%

7,413

8,344

+13%

Culture Department

65

65

0%

Transport Infrastructure
Department
Cultural Heritage Protection
Office

51

51

0%

Transport Infrastructure
Department
Cultural Heritage Protection
Office

6,071

6,307

3,641

3,802

+4%

24

24

0%

Office of Tourism

1,398

3,087

+121%

Office of Tourism

23

23

0%

Juvenile Service

2,546

2,306

-9%

Juvenile Service

18

18

0%

0%

Office of Women, Disabled
Persons, War and Labour
Veterans

16

16

0%

1,828

1,842

Office of Women, Disabled
Persons, War and Labour
Veterans

1,880

1,887

232,169 251,110

+4%

+8%

+1%

– Including the Financial Controlling and Internal Audit Department established under Kyiv City Council Resolution № 151/151 of
18/09/2014 titled “On institutional and legal arrangements to improve internal financial controlling and audit”.
2
– Excluding the number of FTEs at District State Administrations (3,371 FTEs) and the Kyiv City Public Archive (10 FTEs) as of
31/12/2014.

1
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In 2014, energy and utilities costs of KCSA entities were reduced by 10%, while
total heated area decreased by 3%.
1
%the
Energy and utilities costs of KCSA
entities
(UAH thousand)

S

Heated area of KCSA entities
(m2)

-10%

-3%

- 598

-1,222

5,711

2013

∆ change

2013

5,113

43,508

2014

2013

2014 % change

42,286

∆ change

2014

2013

2014 % change

Culture Department

938

654

-30%

Culture Department

10,331

10,331

0%

Urban Development and
Architecture Department
Urban Amenities and
Environmental Protection
Department

742

528

-29%

4,056

4,056

0%

407

496

+22%

Urban Development and
Architecture Department
Urban Amenities and
Environmental Protection
Department

3,502

3,559

+2%

80

422

+424%

Land Relations Department

3,418

3,418

0%

3,454

3,274

-5%

2,913

2,913

0%

459

2,569

+459%

KCSA Executive Office
Municipal Property of Kyiv
City Department

367

411

+12%

Land Relations Department

318

360

+13%

Construction and Housing
Department
Department of Housing and
Utilities Infrastructure

Health Services Department

331

289

-13%

KCSA Executive Office

Construction and Housing
Department
Education and Science,
Youth and Sports
Department

276

279

+1%

Health Services Department

1,958

1,958

0%

262

246

-6%

Education and Science,
Youth and Sports
Department

2,121

1,810

-15%

Social Policy Department

351

226

-36%

Social Policy Department

1,757

1,757

0%

Public Relations Department

234

210

-10%

1,370

1,370

0%

Department of Housing and
Utilities Infrastructure
Production Sector and
Entrepreneurial Development
Department
Transport Infrastructure
Department

Municipal Property of Kyiv
City Department

257

199

-23%

Public Relations Department

1,606

963

-40%

514

198

-62%

Economics and Investment
Department

896

896

0%

187

169

-10%

858

858

0%

Economics and Investment
Department

177

140

-21%

2,943

819

-72%

Cultural Heritage Protection
Office

Transport Infrastructure
Department
Production Sector and
Entrepreneurial Development
Department

110

88

-20%

467

467

0%

58

72

+25%

Office of Tourism

25

52

+107%

Office of Women, Disabled
Persons, War and Labour
Veterans

32

41

Juvenile Service

43

34

5,711

5,113

Finance Department

1

Office of Tourism

451

451

0%

Cultural Heritage Protection
Office

505

375

-26%

+29%

Juvenile Service

257

257

0%

-22%

Office of Women, Disabled
Persons, War and Labour
Veterans

185

185

0%

43,508

42,286

-10%

Finance Department

1

-3%

– Including the Financial Controlling and Internal Audit Department established under Kyiv City Council Resolution № 151/151 of
18/09/2014 titled “On institutional and legal arrangements to improve internal financial controlling and audit”.

1
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Згідно звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2014 р. середні
In 2014,на
theутримання
average cost
per штатної
FTE at KCSA
entities
was10
UAH
per month.
витрати
однієї
одиниці
склали
94610,752
грн./місяць
Cost per FTE incurred in 2014 by the following KCSA entities
(UAH/month)
Average: UAH 10,752 per month
13,201

Cultural Heritage Protection Office
KCSA Executive Office

11,975

Urban Development and Architecture
Department

11,403

Construction and Housing Department

11,172

Municipal Property of Kyiv’s City
Department

11,062

Office of Tourism

10,995

Juvenile Service

10,932

Production Sector and Entrepreneurial
Development Department

10,787

Education and Science, Youth and
Sports Department

10,580

Finance Department1

10,441

Public Relations Department

10,417

Department of Housing and Utilities
Infrastructure

10,395

Social Policy Department

10,319

Transport Infrastructure Department

10,306

Urban Amenities and Environmental
Protection Department

10,258

Land Relations Department

10,182

Economics and Investment
Department

10,084

Office of Women, Disabled Persons,
War and Labour Veterans

9,825

Health Services Department

9,750

Culture Department2

9,102

– Including the Financial Controlling and Internal Audit Department established under Kyiv City Council Resolution № 151/151 of
18/09/2014 titled “On institutional and legal arrangements to improve internal financial controlling and audit”.
2
– Including 35 FTEs of service staff financed from the special-purpose fund.
1
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Economic
development

Infrastructure

Healthcare

Social protection
and safety

Education

Tourism

Culture

Science,
technology and
innovation

Ecology and
environmental
protection
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KYIV CITY STATE ADMINISTRATION’S PERFORMANCE AGAINST KYIV’S 2025
DEVELOPMENT STRATEGY
Implementation of the Kyiv 2025 Development Strategy in all areas of city operations is tracked using
targets (growth indicators) developed in 2011 by a strategic initiative and the city economy sector.
Implementation of strategic initiatives is monitored on an annual basis to ensure discipline in
implementation of the Strategy and measure effectiveness of the implementation activities put in place by
city authorities.
The abrupt change in the political and economic environment in Ukraine was the key issue inhibiting
the full-fledged implementation of strategic projects and programmes during 2014. Throughout 2014, the
focus was on protecting the territorial integrity and viability of the country and ensuring the safety and
civil defence of its residents of all regions and cities nationwide.
This national focus was reflected in incomplete funding of activities and projects planned for 2014 as part of
the Strategy and, as a result, adversely affected the actual performance in 2014 against strategic targets.

STRATEGY-2025 TARGETS AND ACTUALS:
Current value of the indicator is on
track with the estimated growth rates
defined by Strategy-2025

Growth is zero or below the
estimated growth rates defined by
Strategy-2025

Current value of the
indicator is below the
baseline

STRATEGIC GOALS:
№

Indicator

Measurement
unit

Baseline
(2009/2010)

Actual
(2013/2014)

Target
(2013/2014)

Target
(2025)

% / year

5.71

6.45

6.57

6.52

integrated index

100.03

101.610

116.3

181

Measurement
unit

Baseline
(2009/2010)

Actual
(2013/2014)

Target
(2013/2014)

Target
(2025)

million persons

2.723

2.856

2.848

3.11

thousand ha

843

846

848

84

Progress

Strategic goals
1

Average annual growth of real
GRP

2

Liveability index

TARGET STRATEGIC INDICATORS:
№

Indicator
General

1

Resident population

2

City area
Economic development

3

Nominal GRP per capita

thousand
UAH/citizen

61.94

109.45

111.17

401.9

4

Cumulative foreign direct
investments per one resident
citizen

thousand
euro/citizen

5.64

6.16

12.18

30.8

5

Capital investments per year

thousand
UAH/citizen

5.24

21.66

9.68

16.8

6

Share of small companies in
sales of city’s products

%

15.04

16.26

18.98

35.0

%

5.84

6.76

4.88

3.0

Labour market
7

Unemployment rate among
persons aged 15–70
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№

Indicator

8

Average salary level

9

Unemployment rate ratio among
economically active men to
Unemployment rate ratio among
economically active women

Measurement
unit

Baseline
(2009/2010)

Actual
(2013/2014)

Target
(2013/2014)

Target
(2025)

euro / person

3154

3436

4928

>1,100

ratio

1.34

1.45

1.17

1.0

%

164

–––9

118

<5

Progress

Infrastructure: Housing sector
10

Share of buildings worn out by
more than 40%

–––9

Infrastructure: Power supply
11

Length of electricity distribution
networks

km / 1,000
persons

4.23

4.66

4.98

9.4

12

Density of electricity distribution
networks

km / km2

13.93

15.66

16.28

40.0

13

Degree of wear of electric
transforming substations

%

414

226

288

<10

%

524

636

338

<15

Infrastructure: Heating
14

Degree of wear of heating
networks

Infrastructure: Water supply and sewerage disposal systems
15

Length of water supply pipes

km / 1,000
persons

1.53

1.55

1.67

3.6

16

Density of water supply pipes

km / km2

5.03

5.05

5.57

15.3

17

Length of sewerage network

km / 1,000
persons

0.93

0.96

1.18

3

18

Density of sewerage network

km / km2

3.13

3.26

3.88

12.8

19

Share of water losses from
general consumption

%

20.03

22.56

15.78

5.0

20

Degree of wear of Desnianska
and Dniprovska intake stations

%

754

786

508

<10

km / 10,000
persons

9.63

8.56

11.28

16.1

km / km2

2.13

2.06

2.38

2.8

persons / km

2.33

1.36

1.98

1.2

52/48/04

62/38/06

52/46/28

50/40/10

Infrastructure: Transport
21

Length of public transport lines

22

Density of street-motor road
network

23

Number of traffic victims

24

Distribution of passenger flow by public / private /
types of transport
alternative shares

25

Average speed of movement of
overland public and automobile
transport during rush hours

km / hour

234

166

288

40

26

Size of roads requiring repairs

%

854

906

708

<15

years

72.73

74.45

73.87

79.8

Healthcare
27

Life expectancy at birth

28

Primary disease frequency

cases / 1,000
residents

966.63

874.26

909.88

777.3

29

Mortality rate at employable age

cases / 1,000
residents

3.73

3.55

3.47

2.6
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№

30
31

Indicator
Share of expenses on primary
medical assistance in general
health care expenses
Introduction of contractual
relations, changed approaches
to financing

Measurement
unit

Baseline
(2009/2010)

Actual
(2013/2014)

Target
(2013/2014)

Target
(2025)

%

8–103

15.66

16.88

20–30

yes / no

no3

yes6

yes8

yes

32

Average number of work of a
bed in a hospital

days

2973

3056

3088

330

33

Average duration of treatment in
a hospital

days

11.03

10.76

9.38

6.0

34

Mortality rate among children
during the first year of life

cases / 1,000
newborn

7.53

7.16

6.28

4.0

Progress

Social protection and safety
35

International household incomes
inequality index

–

0.414

0.325

0.397

0.33

36

General number of persons with
NFA to the number of persons in
institutions for persons with NFA

%

2304

4586

1638

100

37

Number of crimes

crimes / 1,000
persons

12.83

19.66

11.38

8.5

38

Number of workplaces for
persons with NFA

places

04

–––9

1508

500

–––9

39

Economist Intelligence Unit
complex safety rating

rating

70.03

–––9

72.38

78.9

–––9

Education
40

Students/teachers ratios in
schools

ratio

10.03

11.46

10.08

8.0

41

PEI children/teachers ratio

ratio

9.04

9.36

9.08

7.0

42

Students/teachers ratio in
vocational training educational
institutions

ratio

214

7.16

208

18

43

PEI number of children/PEI
number of places ratio

%

1124

1256

1028

92

44

Teacher’s salary/average salary

%

744

686

878

100

45

Turnover index of pedagogical
staff

%

124

126

78

3

units

3774

2576

2278

40

%

874

746

928

95

rating

643

–––9

678

78

million persons

1.03

1.86

1.48

2.6

days

2.13

2.46

2.88

3.0

46
47
48

Number of educational
institutions in need for capital
repairs
Number of employed graduates
of vocational training
educational institutions
Quality of education
(Newsweek)
Tourism

49

Number of entering tourists

50

Average stay duration

51

Number of rooms in hotels

thousand pcs.

10.03

12.06

12.48

18.0

52

Average annual room load

%

333

266

518

68

53

Share of income from tourism in
GRP

%

0.74

3.75

1.57

min. 2.5
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№

Indicator

Measurement
unit

Baseline
(2009/2010)

Actual
(2013/2014)

Target
(2013/2014)

Target
(2025)

Progress

Culture
54

Number of visits to museums
per citizen

visits / city
citizens

1.53

1.16

1.78

2.8

55

Number of visits to theatres per
citizen

visits / city
citizens

0.43

0.46

0.98

1.2

56

Number of galleries

galleries /
100,000 persons

1.423

1.006

2.358

3.22

t / km2 / year

3333

2566

2848

250

%

53

66

168

40

m2 / citizen

164

226

188

20

Ecology and environmental protection
57

Emissions of harmful
substances

58

Share of solid household waste
processing

59

Generally accessible existing
green zones

60

Share of re-equipped systems of
environmentally unsafe
sewerage and cleaning
constructions

%

154

–––9

368

75

–––9

61

Share of regenerated polluted
territories

%

04

–––9

488

100

–––9

62

Share of companies using the
environmental and social
management procedures
(ISO 14000)

%

44

–––9

288

50

–––9

– Compound annual growth rate for 2004–2009.
– Compound annual growth rate for 2010–2025.
3
– Baseline for 2009.
4
– Baseline for 2010.
5
– Actual for 2013 (latest data).
6
– Actual for 2014.
7
– Target for 2013.
8
– Target for 2014.
9
– Current value of the indicator is not available.
10
– Estimated integrated index according to the latest available data (2013/2014). The indications that comprise the integrated comfortof-living index (21 strategic indicator, refer to page 10) for which no current values were available at the time of analysis were excluded
from the calculation and their weights distributed pro rate between other indicators of the respective sector.
11
– 2013/2014 targets were estimated based on compound annual growth rate between 2009/2010 and 2015.
12
– 2014 target was estimated based on linear growth assumption during 2010–2015.
1

2
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Special-purpose municipal programmes planned for implementation during 2014
under Kyiv’s Economic and Social Development Programme for 2014:
№

Special-purpose municipal programmes effective during 2014

Approved by

Demographics
1

Special-purpose Municipal Family and Youth Support Programme for 2012–2016

2

Comprehensive Municipal Programme “Reproductive Health of Kyiv’s Residents for
2008–2015”

Resolution of the Kyiv City Council
№ 5/8289 dated 20/09/2012
Resolution of the Kyiv City Council
№ 90/4562 dated 13/03/2008

Economic development
3

Special-purpose Municipal Small and Medium Business Promotion Programme for
2013–2014

4

Kyiv’s City Employment Programme till 2017

Resolution of the Kyiv City Council
№ 324/9381 dated 22/05/2013
Resolution of the Kyiv City Council
№ 27/9615 dated 02/10/2013

Infrastructure: Housing sector
5

Municipal Housing Programme for Orphaned Children, Children Deprived of Parental
Care and Persons from among Them for 2013–2015

6

Social Housing Development Programme of Kyiv for 2010–2015

7
8

Affordable Housing Construction (Purchasing) Programme of Kyiv for
2010–2017
Special-purpose Municipal Programme for Development and Implementation of Urban
Planning Cadastre of Kyiv for 2013–2015

Resolution of the Kyiv City Council
№ 146/9203 dated 17/04/2013
Resolution of the Kyiv City Council
№ 1274/4712 dated 15/07/2010
Resolution of the Kyiv City Council
№ 30/4842 dated 16/09/2010
Resolution of the Kyiv City Council
№ 70/8354 dated 20/09/2012

Infrastructure: Power supply
9

Regional Energy Efficiency Improvement Programme for Kyiv for 2011–2015

10

Special-purpose Municipal Outdoor Lighting Programme of Kyiv “Bright City”
till 2014

Resolution of the Kyiv City Council
№ 387/6603 dated 27/10/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 385/7722 dated 05/04/2012

Infrastructure: Heating
11

Regional Programme for Modernisation of Kyiv’s City Municipal Heating Sector and
Heating System for 2011–2015

12

Special-purpose Municipal Programme “Hot Water in Kyiv for 2011–2015”

Resolution of the Kyiv City Council
№ 1007/7243 dated 29/12/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 200/5587 dated 25/05/2011

Infrastructure: Water supply and sewage disposal systems
13

Reform and Development Programme for Housing and Public Utility Sector of Kyiv
for 2010–2014

14

Special-purpose Municipal Programme “Kyiv’s Drinking Water for 2011–2020”

Resolution of the Kyiv City Council
№ 12/4824 dated 16/09/2010
Resolution of the Kyiv City Council
№ 220/5032 dated 04/11/2010

Infrastructure: Transport
15

Integrated Parking Space Development Programme till 2015

Resolution of the Kyiv City Council
№ 326/9383 dated 22/05/2013

Healthcare
16
17
18
19
20

Resolution of the Kyiv City Council
№ 208/7545 dated 15/03/2012
Special-purpose Municipal Programme for Children’s Health Promotion and Recreation Resolution of the Kyiv City Council
till 2018
№ 21/21 dated 03/07/2014
Special-purpose Municipal Programme for Local Incentives to Kyiv’s Healthcare
Resolution of the Kyiv City Council
Professionals for 2013–2016
№ 446/9934 dated 13/11/2013
Special-purpose Municipal Doctor Training Programme for Kyiv’s Healthcare Facilities Resolution of the Kyiv City Council
for 2011–2017
№ 9/5396 dated 17/02/2011
Resolution of the Kyiv City Council
Special-purpose Municipal Programme “Kyiv Sports: 2011–2015”
№ 7/5394 dated 17/02/2011
Special-purpose Municipal Programme “Kyivans’ Health” for 2012–2016

Social protection and safety
21

Special-purpose Municipal Programme “Care. Towards Kyivans” for 2011–2015

22

Special-purpose Municipal Programme “Social Partnership” for 2011–2015

23

Target Municipal Comprehensive Programme “Safe Capital City” to Prevent and
Combat Crimes in Kyiv for 2012–2015

24

Special-purpose Municipal Programme “Children of Capital City” for 2011–2015
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Resolution of the Kyiv City Council
№ 19/5406 dated 17/02/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 23/5410 dated 17/02/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 16/7353 dated 26/01/2012
Resolution of the Kyiv City Council №
20/5407 dated 17/02/2011
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№

Special-purpose municipal programmes effective during 2014

Approved by

Education
25

Kyiv’s Educational Programme for 2011–2015

26

Special-purpose Municipal Legal Educational Programme for Kyiv Residents for
2012–2016

Resolution of the Kyiv City Council
№ 196/5583 dated 25/05/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 1005/7241 dated 29/12/2011

Tourism
27

Special-purpose Municipal Tourism Development Programme till 2015

Resolution of the Kyiv City Council
№ 221/8505 dated 01/11/2012

Culture
28

Special-purpose Municipal Programme “The Capital City Culture and Arts for
2011–2015”

29

Special-purpose Municipal Programme “Kyiv: State-Church Relations for 2012–2015”

30

Special-purpose Municipal Programme “Ethnical Kyiv” for 2012–2015

Resolution of the Kyiv City Council
№ 414/5226 dated 23/12/2010
Resolution of the Kyiv City Council
№ 578/7915 dated 24/05/2012
Resolution of the Kyiv City Council
№ 387/7724 dated 05/04/2012

Science, technology and innovation
31

Special-purpose Municipal IT Penetration Programme for 2013–2015

Resolution of the Kyiv City Council
№ 237/9725 dated 23/10/2013

Ecology and environmental protection
32

Programme for Comprehensive Development of Kyiv’s Green Zones till 2015
and Conceptual Framework for Downtown Green Landscaping

33

Municipal Residential Waste Treatment Programme for 2010–2015

34

Municipal Pet Care Control and Humane Treatment of Homeless Animals Programme
for 2012–2016

35

Kyiv’s City Land Use and Conservation Programme for 2011–2015

Resolution of the Kyiv City Council
№ 806/338 dated 19/07/2005
Resolution of the Kyiv City Council
№ 996/4434 dated 08/07/2010
Resolution of the Kyiv City Council
№ 382/7719 dated 05/04/2012
Resolution of the Kyiv City Council
№ 32/5419 dated 17/02/2011

Other special-purpose municipal programmes
Resolution of the Kyiv City Council
№ 602/6838 dated 10/11/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 841/7077 dated 15/12/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 22/6238 dated 22/09/2011

36

Municipal City E-government Programme for 2011–2014

37

Special-Purpose Municipal Programme “Kyiv informational” for 2011–2015

38

Special-Purpose Municipal Programme to Create a Back-Up Data Warehouse for Kyiv
for 2011–2015

39

Special-Purpose Municipal Programme for Technical Upgrade and Social Development Resolution of the Kyiv City Council
for Kyiv’s Municipal Rescue Service for 2012–2016
№ 21/7358 dated 26/01/2012

40
41
42
43
44
45
46

Programme to Improve Organisation of Military Service Training for Public,
Registration at Recruiting Stations, Call to Compulsory Military Service and MilitaryPatriotic Education of Youth for 2011–2015
Special-Purpose Municipal Programme for General Courts and Judicial Organisations
in Kyiv for 2011–2015
Programme to Inform the Public and Place Advertisements Relating to Taxes and
State Fiscal Service Activities for 2012–2014

Resolution of the Kyiv City Council
№ 16/5403 dated 17/02/2011

Resolution of the Kyiv City Council
№ 199/5586 dated 25/05/2011
Resolution of the Kyiv City Council
№ 467/7804 dated 26/04/2012
Resolution of the Kyiv City Council
Special-Purpose Municipal Programme “Awards” for 2012–2016
№ 226/8510 dated 01/11/2012
Special-Purpose Municipal Programme to Promote Self-Government and Civil Society in Resolution of the Kyiv City Council
Kyiv for 2012–2016
№ 842/7078 dated 15/12/2011
Resolution of the Kyiv City Council
Programme to Strengthen and Develop International Relations for 2009–2014
№ 628/1684 dated 18/06/2009
Special-Purpose Municipal Programme for Technical Protection of Information for
Resolution of the Kyiv City Council
2012–2014
№ 601/6837 dated 10/11/2011
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Demographics
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
2.84 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Resident
population,
millions of
residents



3.11
2.85

2.72
2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

In 2014, the resident population size of Kyiv increased by 19 thousand persons
up to 2.85 million, which is in line with the planned growth rate according to
Strategy-2025. However, both the migration gain and natural population growth
rates declined compared to 2013.
Developments in resident population size
(thousands of residents)

6.7%

19.3

of resident
population
in Ukraine in
2014

2,846.7

2,827.4

2013

2014

∆ change

Migration
gain
contribution

19.3
thousand
residents

Natural
population
growth
contribution

25%
75%

Migration gain rates
(per 1,000 persons)

19.8

17.1

Immigration
rate

13.4

Natural population growth rates
(per 1,000 persons)

12.1

Emigration
rate

6.4

2013
2014

- positive
development

5.0

- negative
development
аміка

Migration
gain rate

The emigration rate dropped from 13.4 to
12.1; the migration gain rate also declined
from 6.4 to 5.0 in 2014. This means that the
migration gain rate for Kyiv declined
compared to 2013.

2013
2014
11.7

12.1

Birth rate

9.8

10.4

Mortality
rate

1.9

1.7

Natural
population
growth rate

Despite a positive birth rate in 2014, the natural
population growth rate declined from 1.9 to 1.7.
This means that the natural growth
population rate declined compared to 2013.
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV FOR 2014 THAT IMPACTED THE CITY’S DEMOGRAPHICS: Результати
виконання міських цільових програм міста Києва у 2014 році, що
The effectiveness of activities performed to improve Kyiv’s demographics in
2014 was low due to insufficient financing.
впливають на демографічну ситуацію у столиці
Special-purpose Municipal Family and Youth Support Programme for 2012–2016
Responsible executor:

Education and Science, Youth and Sports Department of the Executive body of the Kyiv City Council
(the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Pursue the integrated comprehensive national policy for family and demographic development aimed
at facilitating family self-sufficiency and conscious childbirth and child-rearing capability.
 Support social formation and development of the youth, ensure equal rights and opportunities for men
and women and combat human trafficking in Kyiv.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Information, awareness-raising and education programmes, lectures, training courses and other
activities have been carried to prepare the youth for married life and to enhance their readiness to
play social roles of a husband and a wife, to raise a family’s prestige, to increase focus on marriage
and responsible parenthood, to prevent family violence, to combat human trafficking and to ensure
equal rights and opportunities for men and women.
 The environment of intellectual self-improvement, creative personality development, youth
employment facilitation, enhanced national, spiritual and moral values, human values formation and
healthy lifestyle promotion to the youth has been created.
 Children’s, parents’ and youth’s awareness of services rendered by government agencies and
organisations in Kyiv and of their social security guarantees has been raised.
 Addressed hardships of families who found themselves in difficult situations of life and provided
targeted support to them.
 Efforts to establish a network of institutions and facilities that provide services to families, children and
the youth have been enhanced to improve their operations and to enhance their financial and
logistical support.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
3,033.10
0.00
3,033.10

Actual:





0.00
1,058.94
0.00
1,058.94

% of performance:





0%
34.9%
0%
34.9%

Comprehensive Municipal Programme
“Reproductive Health of Kyiv’s Residents for 2008–2015”
Responsible executor:

Health Services Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Develop a safe motherhood environment.
 Strengthen reproductive health of children and youth.
 Improve the family planning system.
 Preserve population reproductive health.
 Provide medical treatments for infertility using assisted reproductive technologies.
 Ensure effective programme implementation management .

Key programme activities
and actions in 2014:

 Anti-D Immunoglobulin has been provided to healthcare facilities to prevent HDN according to clinical
protocol.
 Medicines have been provided to healthcare facilities to treat new-born respiratory disorders.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
0.00
0.00
0.00

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%

Note: programme activities were performed as part of the Special-purpose Municipal “Kyivans’ Health” Programme for 2012–2016
because the “Kyivans’ Health” Programme was approved at a later stage. It is implemented as a comprehensive programme and covers
a wide range of activities including population reproductive health.
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Gross Regional Product (GRP) and prices
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
111.1 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Nominal GRP per
capita, thousand
UAH/citizen
Cumulative foreign
direct investments
per one resident
citizen, thousand
euro/citizen

61.9

109.4

2010 (Actual)

2013 (Latest data)

2025 (Plan)

12.1 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
5.6
2010 (Actual)

Capital
investments per
year, thousand
UAH/citizen

401.9

30.8

6.1
2014 (Actual)

Share of small
companies in sales
of city’s products, %

21.6

16.8

2014 (Actual)

2025 (Plan)

18.9 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
15.0

16.2

2010 (Actual)

2014 (Actual)



2025 (Plan)

9.6 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
5.2
2010 (Actual)



35.0
2025 (Plan)




In 2013, the nominal GRP of Kyiv grew to UAH 313 billion and accounts for
one-fifth of Ukraine’s GDP.
2013 nominal GRP per capita1
(UAH thousand per capita)

Kyiv’s nominal GRP1
(UAH billion)
+13%

21%

37
313

276

2012
1

∆ change

Ukraine’s
GDP in 2013

2013

тис)

109.4

3 times

higher than
the country
average in
2013

33.5

Ukraine

Kyiv

– Based on latest data as of 06/07/2015.

Kyiv’s consumer price index (CPI)
(ratio)
Category of goods / services

2013

2014

Food and non-alcoholic beverages
Alcoholic beverages and tobacco products
Clothes and shoes
Housing, water, power, gas and other fuels
Household goods, domestic appliances and household maintenance
Healthcare
Transport
Telecommunication
Leisure and culture
Education
HoReCa
Sundry

1.024
1.097
0.925
1.001
0.978
1.016
1.003
1.007
0.990
1.028
1.017
1.058
1.015

1.258
1.264
1.278
1.334
1.289
1.297
1.382
1.013
1.368
1.057
1.137
1.182
1.258

CPI
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Foreign direct investments
In 2014, cumulative foreign direct investments (FDI) in Kyiv dropped by 21%
down to USD 22.7 billion, or 50% of Ukraine’s FDI as of 31/12/2014.
Kyiv’s cumulative FDI
(USD million as of 31/12/2014)
-21%

50%

- 5,960

28,693

Ukraine’s
cumulative FDI as of
31/12/2014

22,733

2013

∆ change

2014

TOP 5 countries investing in Kyiv as
of 31/12/2014
(USD million)

%

TOP

67%

5

Cyprus
The
Netherlands
Russia

Cumulative FDI per capita as
of 31/12/20141
(USD per capita)

15,267

7.5 times

6,824
2,917

8,013
2,385
1,072

Austria
The UK

Х%

2,015

Kyiv

1,127

- share of TOP 5 investing countries in Kyiv total
cumulative FDI as of 31/12/2014

In 2014, all TOP 5 investors recorded a drop in
Kyiv’s cumulative FDI. The biggest decrease in
cumulative FDI was from USD 3,356 million
down to 2,385 (or by 29%) shown by the
Russian Federation, while the Netherlands
produced the lowest reduction – from 3,041
down to 2,917 (or by 4%).
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Ukraine

higher than
the country
average in
2014

1

– The average annual (2014) USD/EUR exchange rate of
1.32 was applied to translate the cumulative FDI per
resident into EUR to calculate Strategy-2025 target.

In 2014, the cumulative FDI per capita in Kyiv
dropped faster than in Ukraine (19% vs
17%). However, the resulting absolute value
largely exceeded the national indicator by
over 7 times.
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Capital investments
In 2014, capital investments in Kyiv decreased by 5%, down to UAH 60.7 billion
and represented 30% of the total capital investments in Ukraine.
2014 Capital investments per capita
(UAH per capita)

Capital investments in Kyiv
(UAH million)

)

-5%

30%

-3,385
64,072

2013

21,554

60,687

4.5 times

Ukraine’s
capital
investments
in 2014

4,749

2014

∆ change

higher than
the country
average in
2014

Ukraine

Kyiv

If you look at the 2014 breakdown of capital investments by economic sector,
Kyiv’s share of industrial capital investments was the largest at 27%. At the same
time, by source of finance, 78% of the total capital investments in 2014 were
made through equity.
2014 capital investments by economic sector
(UAH million)

16,550

Manufacturing
Wholesale and
retail / repair of
motor vehicles

Financial and
insurance
services

4,804

Transport,
warehousing,
delivery

4,651

Bank loans
and other
borrowings

6,701

9,164

7,081

Equity of
enterprises and
organisations

47,268

11,705

Construction

IT and
telecommunication
s

2014 capital investments by source of finance
(UAH million)

3,606

UAH 60,687
million
capital
investments in
2014

1,332

565

Private finance for
construction of
city apartments
Other sources of
finance
Local
budgets

541

Government
budget
Foreign
investments

Real estate

3,179

387

Other

3,554

Private finance for
288 individual housing
construction
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LIST OF INVESTMENT CONTRACTS SIGNED BY THE ECONOMIC AND INVESTMENT
DEPARTMENT OF THE KCSA IN 2014
1

 Investment contract № 050-13/і/133 dated 08/01/2014 on the construction of a rope adventure
park on the territory of “Syretsky Hay” Park at Bilytska street (Podilsky district).

2

 Investment contract № 050-13/і/134 dated 07/02/2014 on the implementation of the investment
project “Construction of Ground Parking with Transport Infrastructure and Public Hall” at
Svyatoshynska street – Peremogy avenue and Heroiv Bresta square (Svyatoshynsky district).

3

 Investment contract № 050-13/і/135 dated 17/02/2014 on the construction of a sports and
recreational facility on Dolobetsky 1 island.

4

 Investment contract № 050-13/і/136 dated 05/06/2014 on the construction of a shopping mall at
20 Polyarna street (Obolonsky district).

5

 Investment contract № 050-13/і/137 dated 06/06/2014 on the implementation of the investment
project “Construction of Multi-storey Parking with Transport, Shopping, Office and Social
Infrastructure” at Obolonsky avenue in front of building № 20 (Obolonsky district).

6

 Investment contract № 050-13/і/138 dated 06/06/2014 on the implementation of the investment
project “Construction of Underground Parking, Municipal Buildings and Facilities with
Entrance/Exit and Visitor Parking” at 1 Akademika Glushkova avenue near metro station
“Vystavkovy Centre” (Holosiyivsky district).

7

 Investment contract № 050-13/і/139 dated 11/06/2014 on the implementation of the investment
project “Construction of Multi-storey Parking with Transport, Shopping, Office and Social
Infrastructure” at 6 Obolonsky avenue (Obolonsky district).

8

 Investment contract № 050-13//і/140 dated 10/07/2014 on the construction of an office and
administrative facility at 3/1 Yaroslavska street (Podilsky district).

9

 Investment contract № 050-13/і/141 dated 14/07/2014 on the implementation of the investment
project “Construction of Multi-storey Parking with Transport, Shopping, Office and Social
Infrastructure” at the Honoré de Balzac and Kostyantyn Dankevych crossroads (Desnyansky
district).

10

 Investment contract № 050-13/і/142 dated 16/07/2014 on the implementation of the investment
project “Construction and Maintenance of Open-air Car Parking with Transport Infrastructure
/ Road Service” at the Revutsky and Anna Akhmatova crossroads (Darnytsky district).

11

 Investment contract № 050-13/і/143 dated 02/12/2014 on the installation of a Wi-Fi network in
the Kyiv metro to deliver quality telecommunication services to Kyivans and visitors.

12

 Investment contract № 050-13/і/144-147 dated 24/12/2014 on the installation of points of sales
for bread and bakery products of the highest demand in Kyiv (lots 1-4).

13

 Investment contract № 050-13/і/148 dated 30/12/2014 on housing construction with
maintenance and social facilities and underground parking (some apartments for the
victims of Elita-Centre case) at Myloslavska street (Desnyansky district).

14

 Investment contract № 050-13/і/149 dated 30/12/2014 on housing construction with
maintenance and social facilities and underground parking (some apartments for the
victims of Elita-Centre case) at the Zdolbunivska and Teplovozna crossroads (Darnytsky district).
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Industrial production
2014 has been the second year of declining industrial production in Kyiv. In 2013,
Kyiv’s industrial output dropped by 10%, with a further decrease of 14% in 2014.
Industrial production trends in Kyiv by sector
(% year over year)
Main area

2013

2014

-10%

-14%

-10%

-15%

-14%

-16%

Pharmaceutics

8%

1%

Rubber and plastic production, other non-metal mineral products

-7%

-14%

Machine-building (except repair and mounting)

-16%

-27%

3%

-9%

Metals (except manufacturing of machines and equipment)

-12%

-14%

Chemicals

-10%

-3%

Textile manufacturing, production of clothing, leather, and other
materials

-16%

4%

-13%

-8%

Manufacturing
Processing industry
Food, beverage and tobacco production

Wood products manufacturing, paper production and printing

ж

Power, gas, steam and conditioned air supply

Growing
decline rate

!
!
!
!
!
!

In monetary terms, the 2014 industrial output of Kyiv increased by UAH 15 billion
with an 80% share of the processing industry.
Kyiv’s industrial output by industry
(UAH million)
14,847
88,106

73,259

2013

∆ change

2014

Goods sold by TOP 5 processing industries of Kyiv in 2014
(UAH million)
70,767

Processing industry
40,179

Food and tobacco production
Pharmaceutics

7,599

Rubber and plastic production

6,742

Machine-building
Wood products, paper, printing
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LIST OF MAJOR TAXPAYERS TO KYIV’S CITY BUDGET IN 2014 BY SECTOR

(UAH million)

IT AND
TELECOMMUNICATIONS

FINANCE

Paid in 2014

JSC “RAIFFEISEN BANK AVAL”

51.1

PrJSC “KYIVSTAR”

60.7

PJSC “PROMINVESTBANK”

47.4

PrJSC “MTS UKRAINE”

33.4

PJSC “ALFA-BANK”

44.8

PJSC “UKRTELECOM”

20.2

JSC “SBERBANK OF RUSSIA”

42.7

LLC “ASTELIT”

18.9

JSC “UKREXIMBANK”

37.1

PrJSC “IMC-STB”

12.8

JSC “DELTA BANK”

34.4

LLC “SAPA UKRAINE”

8.0

PJSC “UKRSOTSBANK”

31.9

“1+1 PRODUTION”

7.9

JSC “OTP BANK”

21.9

PrJSC “TV CHANNEL “INTER”

6.8

JSC “OSCHADBANK”

21.4

TRC “STUDIO 1+1”

6.6

JSB “UKRGASBANK”

20.9

LLC “HEWLETT-PACKARD UA”

6.2

PUBLIC GOVERNANCE

Paid in 2014

SECURITY SERVICE OF UKRAINE
ARMED FORCES GENERAL STAFF
FINANCIAL AUTHORITY
FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF
UKRAINE
PROSECUTOR’S GENERAL OFFICE

51.8

EDUCATION DEPT. (DARNYTSKY)

21.1

ADMIN AFFAIRS OF THE PARLIAMENT
EDUCATION DEPT. (DNIPROVSKY)
EDUCATION DEPT.
(SVYATOSHYNSKY)
EDUCATION DEPT. (OBOLONSKY)
EDUCATION DEPT. (SOLOMYANSKY)
PROCESSING INDUSTRY

WHOLESALE AND RETAIL

Paid in 2014

Paid in 2014
35.7

20.8
20.2

LLC “EPICENTRE K”
LLC “SAMSUNG ELECTRONICS
UKRAINE COMPANY”
JSC “UKRAINIAN AUTOMOTIVE
CORPORATION”
LLC “BAYER”
LLC “ACHAN UKRAINE
HYPERMARKET”
LLC “METRO CASH & CARRY UKRAINE”
LLC “KERNEL-TRADE”

19.9

FIE “LUKOIL-UKRAINE”

11.4

18.9
16.4

LLC “NESTLE UKRAINE”
SE “UKRSPETSEXPORT”

11.0
10.3

43.0
21.7
21.6

Paid in 2014

33.8
19.8
16.9
15.0
13.0
11.8

Paid in 2014

ENERGY

PJSC “OBOLON”
PJSC “FARMAK”
JSC “JT INTERNATIONAL COMPANY
UKRAINE”
SJSHC “ARTEM”
SE “UKROBORONSERVICE”
POLYGRAPH COMBINE “UKRAINA”
PJSC “BORSCHAGIVSKY CPP”
JSC “IMPERIAL TOBACCO
PRODUCTION UKRAINE”
PJSC “KOVALSKA CONCRETE PLANT”

39.9
30.0

PJSC “KYIVENERGO”
PJSC “KYIVGAS”

88.3
10.0

16.5

SE “NEC “UKRENERO”

9.5

12.7
12.3
10.0
10.0

SE “NEC “ENERGOATOM”
PJSC “DTEK KRYMENERGO”
SE “UKRAVTOGAZ”
SE “ENERGORYNOK”

8.9
7.0
4.0
2.4

9.5

PJSC “CENTRENERGO”

2.2

9.5

1.0

PJSC “KYIVMEDPREPARAT”

9.4

SFTC “UKRINTERENERGO”
“CRIMEAN POWER SUPPLY SYSTEM”
SUBSIDIARY OF UKRENERGO

0.7

TOP 10 TAX DEBTORS TO KYIV’S CITY BUDGET AS OF THE END OF 2014
(UAH million)

Tax payable as of
31/12/2014

EDRPOU code

NAME

37815939
14308569

LLC “FORBES CAPITAL”
PJSC “SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION “BILSHOVYK”

35.4
27.7

00240112

PrJSC “ATEK”

24.5

32862717

LLC “FACTOR COMMERCE”

20.4

31776030

MUNICIPAL ENTITY “ZHYTLOREMBUDSERVICE”

19.8

01386326

PJSC “MOSTOBUD”

18.3

32203226

LLC “CEC”

13.1

32670499

LLC “MEGAGRAD”

11.6

14310520

SE “ARSENAL PLANT”

9.1

03150071

PJSC “KYIVPORT”

8.1
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED BUSINESS ACTIVITIES:
2014 saw a number of initiatives to spur on business activities. However, the
economic challenges and low finance blunted the effect of the Programme and
contributed little to an upsurge of business activities in the capital.
Special-purpose Municipal Small and Medium Business Promotion Programme for 2013–2014
Responsible executor:

Production Sector and Entrepreneurial Development Department of the Executive body of the Kyiv City
Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Ensure favourable environment for the development of small and medium businesses.
 Boost investment and innovative activity of small and medium businesses.
 Enhance competitive capacities of small and medium businesses.
 Increase contribution of small and medium businesses to sustainable socio-economic growth.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Ensuring complete and efficient implementation of the state regulatory policy.
 Streamlining the requirements to start a business.
 Optimisation of business administrative services and permitting system.
 Facilitation of access of small and medium businesses to finance and funding.
 Providing information, resource and educational support to small and medium businesses and
improve their infrastructure.
 Supporting business initiatives of citizens.
 Fostering innovative development and cooperation between large, small and medium businesses,
promote export activities of small and medium businesses.
 To avoid economically unviable and inefficient regulations and to engage entrepreneurs and their
unions in business liberalisation, all the drafts and bills with regulatory impact analysis and notice of
promulgation were published on a common web portal of Kyiv’s territorial community
(https://kievcity.gov.ua/). The number of draft regulations of the Kyiv City State Administration and the
Kyiv City Council published in 2014 totalled 48 documents.
 The efficiency of regulations was traced in line with the Schedule for performance monitoring of the
Kyiv City State Administration regulations developed for 2014. Overall in 2014, 19 monitoring reports
were generated and published to include: 9 basic, 8 periodic and 2 reiterated monitoring actions. The
registry of effective regulations issued by the executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State
Administration) was published on a common web portal of Kyiv’s territorial community
(https://kievcity.gov.ua/).
 Ensure ongoing operation of Kyiv’s City Permitting Centre designed to enhance the transparency of
executive authorities, prevent corruption, reduce lead time and costs for business permits. In 2014,
Kyiv’s City Permitting Centre processed 42.4 thousand applications, which is 1.3 times more
year-over-year, and issued 23.8 thousand permits.
 As of 31/12/2014, there were 5,579 business service and helpdesks based in the capital, including
125 business centres, 11 business incubators, 28 tech parks, 303 leasing companies, 342 credit
unions, 72 business funds, 1,310 investment funds and firms, 351 innovative funds and companies,
972 information and consulting agencies, 313 public associations of entrepreneurs, 149 exchanges,
1,109 insurance organisations, and 494 audit firms. Since the beginning of 2014, there was in
increase in the number of business centres (by 7), business incubators (by 1), tech parks (by 8),
business funds (by 6), public associations of entrepreneurs (by 25), and exchanges (by 10).
 There were a number of entrepreneurship trainings organised for unemployed people to build their
competitive capacities with the use of the most effective educational programmes and intensive
module technologies. In 2014, the training audience totalled 1,101 unemployed people. 988 people
successfully completed the programme and 887 were then registered as entrepreneurs.
 In 2014, one-off unemployment allowances to start a business were granted to 1,033 unemployed
people in the amount of UAH 23.4 million.
As a result of this programme:
 The number of business entities registered as taxpayers as of 31/12/2014 totalled 476.5 thousand,
including 206.6 thousand legal entities and 269.9 thousand private entrepreneurs (as per the State
Fiscal Service General Division of Kyiv).
 The total number of tax paying business entities rose by 0.6% year-over-year amounting to
335.2 thousand (70.4% of total registered) with a 16.1% increase in the number of legal entities up to
116.2 thousand (56.2% of total registered) and a 6.1% decrease in the number of private
entrepreneurs down to 219 thousand (81.1% of total registered).
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 There has been an increase in tax revenues from business entities to the consolidated budget. In
2014, they totalled UAH 96.8 billion, which is 3.5% higher than the previous year. City budget revenue
totalled UAH 9.4 billion.
 The number of new business entities has grown by 8.9% y-o-y amounting to 31.6 thousand to include:
17.3 thousand legal entities (13.4% up) and 14.3 thousand private entrepreneurs (4% up).
Budget:
Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
55,000.00
2,065,093.00
2,120,093.00

Actual:





0.00
0.00
23,352.90
23,352.90

% of performance:





0%
0%
1.1%
1.1%
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Labour market
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
4.8 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Unemployment rate
among persons
aged 15–70, %

5.8

6.7

2010 (Actual)

2014 (Actual)

3.0
2025 (Plan)

492 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Average salary
level, euro / person
Unemployment rate
ratio among
economically active
men to Unemployment
rate ratio among
economically active
women, ratio

315

343

2010 (Actual)

2014 (Actual)

1,100
2025 (Plan)



1.1 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
1.3

1.4

2010 (Actual)

2013 (Latest data)

1.0
2025 (Plan)

In 2014, the economically active population of Kyiv decreased in size by
24 thousand down to 1.47 million people accounting for 52% of Kyiv’s resident
population in 2014.
Kyiv’s economically active population aged 15-70
(thousands of persons)

52%

-2%

- 24
1,491

Kyiv’s resident
population in 2014

1,467

2013

2014

∆ change

Employed population (aged 15-70)
(thousands of persons)

Unemployed population (aged 15-70)
(thousands of persons)
5.2%

-3%
1,413

1,368

2013

2014

Х%

2014

Number of registered unemployed people
(thousands of persons, average for the period)
Х%

+7%
5,376

Х
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98.7

77.5

-6%

+8%

2013

+27%

2013

Nominal average monthly salary
(UAH)

5,007

- unemployment
rate

6.7%

2014

- year-over-year
development of
real salary

1.2

- registered
unemployed
people per 1
vacant job

9.5

2013

2.3
+34%
12.7

2014
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV FOR 2014 THAT IMPACTED THE LABOUR MARKET:
Whilst a wide range of activities were performed to improve the labour market
and the programme was financed at 72%, Kyiv’s employment rates showed
negative trends in 2014 driven by the deterioration of the socio-economic
environment in the country.
Kyiv’s City Employment Programme till 2017
Responsible executor:

Social Policy Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

Implement regional policy of extended public empowerment for decent work by:
 contributing to the increased employment of the population and engaging the unemployed
workforce in economically active areas;
 encouraging employers to create new jobs;
 preserving and building labour potential;
 extending the role of social stakeholders (employers’ associations and trade unions) that advocate
developments in the labour market.

Key programme activities
and actions in 2014:

 The Kyiv Youth Employment Centre jointly with the University of Economic and Law “Krok” has
implemented the educational project “Crisis is a time for new opportunities”. The Project scope
included specialised professional master classes for senior students on how to start a business given
the uncertain economic environment. The audience topped 100 students.
 Workshops and outdoor information campaigns have promoted public awareness on vouchers for
persons aged 45+ to back up their competitive strength on the labour market.
 18,916 business entities have increased their salary payments.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
0.00
53,562.60
53,562.60

Actual:





0.00
0.00
38,618.40
38,618.40

% of performance:





0%
0%
72.1%
72.1%

Note: this programme is not financed by the municipal budget. It is financed by the National Unemployment Insurance Fund.
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Foreign trade
In 2014, Kyiv recorded a narrowing of its foreign trade negative balance from
USD 13.5 to 7.7 billion due to an import drop of 24%.
Export
(USD million)

Import
(USD million)

-7,696

-8%

USD million

16,356

15,040

2013

2014

-24%

29,813

Kyiv’s
foreign trade
balance in 2014

2013

22,736

2014

Goods
Export goods
(USD million)

Import goods
(USD million)

-7%

12,337

11,470

2013

2014

TOP 5 exported
goods in 2014
(USD million)
TOP 5

75%

8,566

Plant products

4,512

Fats and oils

TOP 5

841

1,216

Base metals &
products

795

674

640

Turkey

TOP 5

China

549

TOP 5 import
countries in 2014
(USD million)

71%

14,373

TOP 5

Machinery,
4,313
equipment,

Russia

Chemicals

China

3,970
3,570

Polymer
materials,
plastic
products

10,499

2,544
2,003
1,684

Germany

1,204

52%

3,270

Belarus

1,317

Transport

20,180

2014

TOP 5 imported
goods in 2014
(USD million)

Mineral
products

670

Egypt

716

Chemicals

34%

3,871

India

1,823

Food

2013

TOP 5 export
countries in 2014
(USD million)

Russia

-24%

26,680

- share of TOP 5
in total volume

Х%

997

Poland

Services
Export services
(USD million)
4,019

Import services
(USD million)

-11%

2013
TOP 5 exported
services in 2014
(USD million)
3,299

TOP 5
Telecom, IT
services
Transport
services
Business
services
Processing of
materials
Travelling
services

92%

3,570

3,133

2014

2013

TOP 5 export
countries in 2014
(USD million)

1,110

Russia

1,042

USA

853

The UK

215
79

Switzerland
Germany

58%

2,071

TOP 5

Travelling
services

679

Transport
services

440
334
316
302

Business
services
Telecom, IT
services
Royalty,
licensing fees

2,556

2014

TOP 5 imported
services in 2014
(USD million)

85%

2,173

TOP 5

-18%

561

TOP 5 import
countries in 2014
(USD million)

Russia

523

Cyprus

422

The UK

376
291

1,346

TOP 5

53%

424
308
261

Switzerland

195

Germany

158
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Housing sector
Social infrastructure facilities commissioned into service in Kyiv in 2014
decreased in number for all categories with the largest decrease observed in the
healthcare segment by 70-80%.
Social infrastructure facilities commissioned into service:
INFRASTRUCTURE FACILITIES

MEASUREMENT UNIT

2013

2014

% change

Residential buildings

thousand m2 of the total
floor area

1,509

1,442

-4%

pupils’ places

1,125

720

-36%

places

826

466

-44%

beds

80

15

-81%

visits per shift

818

230

-72%

Schools

Pre-school facilities

Hospitals

Outpatient clinics and polyclinics

In 2014, the number of the construction-in-progress facilities remained at the
same level; however, the volume of the completed construction work reduced by
10%.
Volume of construction work completed
(UAH million)
12,025

-10%

Number of construction-in-progress buildings
and engineering structures at the year end
(units)

10,775

0%

734

2013

2014

2013

2013

2014

% change

8,847

8,001

-10%

Residential

4,013

4,321

+8%

Non-residential

4,834

3,680

-24%

3,178

2,773

-13%

12,025

10,775

Buildings

Engineering
structures

The volume of construction work completed in
Kyiv
in
2014
declined
by
10% to
UAH 10.8 billion, which equaled 21% of the total
national construction volume.

735

2014

2013

2014

% change

Buildings

641

645

+1%

Engineering
structures

93

90

-3%

734

735

The
number
of
construction-in-progress
buildings in Kyiv remained at the same level,
whereas engineering structures decreased in
number by 3%.
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE CITY’S HOUSING SECTOR:
Insufficient financing of special-purpose municipal housing programmes did not
meet the city residents’ requirements in 2014. This is supported by negative
statistical trends.

Municipal Housing Programme for Orphaned Children, Children Deprived of Parental Care and
Persons from among Them for 2013–2015
Responsible executor:

Construction and Housing Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City
State Administration)

Programme goals:

 Set integrated tasks and activities that, if completed, will resolve the housing issues in favour of
orphaned children, children deprived of parental care and persons from among them.
 Increase protectability of orphaned children, children deprived of parental care and persons from
among them, who require improved housing conditions and the environment enabling to enforce their
constitutional rights as prescribed by law.

Key programme activities
and actions in 2014:

 The Kyiv City State Administration submitted numerous requests to the Ministry of Social Policy of
Ukraine to allocate appropriate financing facilities.
 No municipal budget financing has been allocated for the programme despite our numerous requests.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






23,836.80
23,836.80
0.00
47,673.60

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%

Social Housing Development Programme of Kyiv for 2010–2015
Responsible executor:

Construction and Housing Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City
State Administration)

Programme goals:

 Design a mechanism of development of the social residential property fund, define and implement
short-term and medium-term activities to ensure financing and construction of the social residential
property fund appropriate for rightsizing purposes.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Completed the review of the accommodation waiting list and finalised the social housing waiting list.
153 families were on the social housing waiting list in late 2014.
 Completed and approved the Register of social housing accommodation facilities, which includes 62
flats with the total floor area of 2,745.30 m2.
 Based on new development and construction projects, the social residential property fund, which
accounts for 40% of the total social housing demand, has been provided.
 Agreed on a co-financing mechanism for social housing constructions in proportion of 50% funded
from the government budget to 50% funded from the municipal budget. No financing facilities were
allowed for 2014.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






40,768.75
37,248.75
0.00
78,017.50

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%
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Affordable Housing Construction (Purchasing) Programme of Kyiv for 2010–2017
Responsible executor:

Construction and Housing Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City
State Administration)

Programme goals:

 Facilitate housing provision to residents who require improved housing conditions according to the
legislation by upgrading the existing mechanism and implementing the new government-supported
effective financial and investment mechanism of affordable housing construction (purchasing) using
residents’ investments.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Due to limited funding capacity of the city, we have completed, under the 70/30 programme, the
construction of the building at Miloslavska Str. (8 flats of the building have been financed under the
programme), completed the engineering surveying and project design work for the residential
buildings at 3A, 4, 6, 8 Motorniy Lane (stage ІI) and started construction activities at Teremkovska Str.

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Budget:
Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






444,200.00
170,000.00
1,433,200.00
2,047,400.00

Actual:





0.00
1,119.50
4,136.50
5,256.00

% of performance:





0%
0.70%
0.30%
0.30%

Special-purpose Municipal Programme for Development and Implementation of
Urban Planning Cadastre of Kyiv for 2013–2015
Responsible executor:

Urban Development and Architecture Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the
Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Based on the up-to-date geo-information technology, establish the urban planning databank in from of
the Kyiv’s City Urban Planning Cadastre as part of the national system of geospatial data storage and
use.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Designed the building and construction database and assigned data managers responsible for
building and construction parameters.
 Created the address register for single-family and multifamily residential buildings and collective
dwelling buildings.
 Established the analytical system of urban planning monitoring and communication with urban
planning entities.
 Set requirements for the data protection system and development of the Terms of Reference for
comprehensive data protection system within the Urban Planning Cadastre information analysis
system.
 Proceeded with the development of the unified digital surveying database of the city as an information
resource of the municipal information analysis system supporting urban planning activities “Kyiv’s City
Urban Planning Cadastre”.
 Completed the database of geospatial raster-scan models for surveying information as a mandatory
component of automated implementation of the comprehensive temporary structure layout.
 Introduced automated document handling processes via the electronic document flow system.
 Issued extracts from the municipal information analysis system supporting urban planning activities
“Kyiv’s City Urban Planning Cadastre”, which specify urban planning regulations and other urban
planning provisions effective within Kyiv’s territory.
 Commenced to accept application forms from owners of temporary structures for payment of the
share contributions through the urban planning cadastre web portal.
 The Kyiv City Council has issued a resolution “On applying the procedure for arranging commercial,
general-use, social, cultural and other temporary structures to conduct business activities in Kyiv”.
 Continuing to develop the web portal of the comprehensive arrangement layout for commercial,
general-use, social, cultural and other temporary structures to conduct business activities.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
23,620.00
0.00
23,620.00

Actual:





0.00
2,278.80
0.00
2,278.80

% of performance:





0%
9.6%
0%
9.6%
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Power supply
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
4.9 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Length of electricity
distribution networks,
km / 1,000 persons

4.2

4.6

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

16.2 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Density of electricity
distribution
networks, km/km2

13.9

15.6

2009 (Actual)

2014 (Actual)




9.4

40.0
2025 (Plan)

28 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Degree of wear of
electric transformer
substations, %

41

22

2010 (Actual)



10

2014 (Actual)

2025 (Plan)

In 2014, the total production output of PJSC “KYIVENERGO” decreased by 12%
to 2.9 billion kW*h, including reduced production outputs of HPP-5 (by 14%) and
HPP-6 (by 9%).
Production output of PJSC “KYIVENERGO”
(million kW*h)

-14%

4

HPP-5

700

units

1,702

2013

2014

MW

2

HPP-6

1,976

1,349

500

units

-9%
1,221

MW

2013

2014

In 2014, the length of the electricity distribution networks increased by 228 km to
13 thousand km due to a 230 km increase in the length of the cable power
transmission lines.
Length of electricity distribution networks of PJSC “KYIVENERGO”
(km)
+2%

11,435

11,205

Протяжність електричних розподільчих мереж
(км)

2013

+2%

0%
1,572

Cable power transmission lines

2014
1,569

0%

Overhead power transmission lines
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PJSC “KYIVENERGO” supplies electric power to legal entities and households in
Kyiv. As of 31/12/2014, the total number of electric power consumers was
1,085,334 with 8.8 billion kW*h of electricity consumed in 2014.
Number of electricity consumers
serviced by PJSC “KYIVENERGO”
(units)

Net power supply by PJSC “KYIVENERGO”
(million kW*h)

+2%

2013
2014
1,050,391
Кількість
споживачів електроенергії,
1,032,214
що обслуговуються ПАТ
"Київенерго"
+2%
(одиниць)
-5%
36,628

Households

Net supply

8,766

Корисний відпуск е/е (нетто) ПАТ
Households
3,193
"Київенерго"
Utilities
2,338
(млн. кВт*год)
Industrial consumers

1,371

Other non-industrial consumers

1,206

Transport

34,943

412

Construction

239

Agriculture

Legal-5%
entities

7

In 2014, PJSC “KYIVENERGO” accounts receivable for supplied electricity
increased by 20% to UAH 727 million from all categories of key consumers,
except for households (reduced by 2%).
PJSC “KYIVENERGO” accounts receivable for electricity supplied by the end of 2014
(UAH million)
PJSC “JSC “Kyivvodokanal”
(млн.
грн)
Households
Housing construction cooperatives,
housing departments, departmental
housing and utility associations
Other consumers

2013
236
132

2014
269
129

% change
+14%
-2%

60

93

+56%

179
607

236
727

+32%
+20%

The largest debtor of PJSC
“KYIVENERGO” is PJSC “JSC
“Kyivvodokanal” with an
overdue balance constituting
37% of the total accounts
receivable.

The carrying value of PJSC “KYIVENERGO” PPE items owned by Kyiv’s
territorial community in 2014 increased by 30% to UAH 2.3 billion, which is
50.21% of the carrying value of the total PPE items of PJSC “KYIVENERGO”.
Carrying value of PJSC “KYIVENERGO” PPE
items owned by Kyiv’s territorial community
in 2014
(UAH million)
Х%

- percentage of PJSC “KYIVENERGO” PPE items
owned by the territorial community of Kyiv

43.73%
1,750

2013
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50.21%

2,267

2014

Depreciation of PJSC “KYIVENERGO” PPE
items owned by Kyiv’s territorial community
in 2014
(UAH million)
Branch/division

Cost

Residual
value

Depreciation,
%

SU “Kyivski TETS”
SU “Kyivski teplovi
merezhi”
SU “Kyivski elektrychni
merezhi”
Branch “Plant “Energia”
Management body
SU “Avtotransport”
Energoservice
SU “Kontrol ta
diagnostyka”

569

421

26%

1,478

1,175

21%

287

254

11%

46
396
11
33

32
355
5
25

30%
10%
55%
26%

0

0

62%

2,821

2,267

20%
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE ELECTRIC POWER SECTOR:
Insufficient financing of special-purpose municipal programmes in the electric
power sector did not enable to implement comprehensive activities to improve
the city’s energy efficiency.
Regional Energy Efficiency Improvement Programme for Kyiv for 2011–2015
Responsible executor:

Department of Housing and Utility Infrastructure of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv
City State Administration)

Programme goals:

 Create conditions for reducing energy consumption required per gross added value created in Kyiv
over the Programme implementation period by at least 20% compared to 2010.
 Reduce energy consumption required per unit output, work performance or service provision.
 Streamline the structure and components of the fuel and energy balance of Kyiv by reducing a
consumption share of imported natural gas and replacing it by other energy resources.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Installed energy-efficient windows in the city’s healthcare, educational and other municipal institutions.
 Upgraded ME “Kyivpastrans” rolling stock.
 Replaced and reconstructed sections of the heat supply and heat distribution networks and heat
substations using pre-insulated pipes.
 Installed heat power and heat metering devices in municipal residential buildings.
 Completed administrative and maintenance activities to reduce technological power consumption in
power supply networks.
 Repaired and replaced the central heating, hot and cold water supply systems and restored circulation
networks.
 Repaired roof coatings of municipal residential buildings.
 Installed electric power meters instead of stolen ones and changed over to higher accuracy class
meters.
 Conducted energy audits to identify the need in repair and replacement of component parts for
25 central and individual heating plants and in repair of inter-building heat supply networks of
municipal buildings.
 Reconstructed the water supply pumping station “Kolektorna”, replaced the pumping equipment and
installed frequency converter.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






382.00
164,865.92
423,684.57
588,932.49

Actual:





380.00
44,082.36
271,681.28
316,143.63

% of performance:





99.5%
26.7%
64.1%
53.7%

Special-purpose Municipal Outdoor Lighting Programme of Kyiv
“Bright City” till 2014
Responsible executor:

Municipal Entity of Outdoor Lighting Power Supply Networks of Kyiv’s “Kyivmisksvitlo”

Programme goals:

 Create social, economic and organisational conditions to increase the city’s tourist appeal.
 Bring a level of outdoor lighting of areas around residential buildings and private development streets
in line with statutory requirements.
 Install energy saving equipment.

Key programme activities
and actions in 2014:

 The programme was not implemented in 2014 due to financing unavailability.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budge:
Other sources:
Total:






0.00
48,222.50
0.00
48,222.50

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%
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Heating
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
Degree of wear of
heating
networks, %

33 – 2014 estimated figure as per
Strategy-2025 implementation
progress rate

52

63

2010 (Actual)

2014 (Actual)

15
2025 (Plan)

As of the end of 2014, installed heat capacity of PJSC “KYIVENERGO” was
8,815 Gcal/year (92% of available capacity). In 2014, total heat deliveries to
heating networks decreased by 18% to 12,246 million Gcal with the largest
decrease in heat delivery by 24% attributable to HPP-6.
Installed heat capacity and heat output of PJSC “KYIVENERGO”
(thousand Gcal)

SU "КТМ"

1,874

HPP-5

14,897

Gcal/year

HPP-6

-18%
12,246

3,353

1,740

HPP-6

HPP-5

2,534
4,193

Gcal/year

3,555

5,097

Heat
sources

Gcal/year

Plant
“Energia”

Gcal/year

7,351

104

6,157

2013

2014

In 2014, the length of the heating networks and hot water supply networks of
PJSC “KYIVENERGO” increased by 15% compared to the prior year.
Length of heating networks and hot water
supply networks of PJSC “KYIVENERGO”
in two-pipe dimension
(km)
+15%
2,627

2,275

Structure of heating networks and
hot water supply networks of SU
“KTM” in 2014
(%)
SU "КТМ"
21%

2013

2014

+2%

861

33%

2,627 km
0%
5

SU "KTM"

558

5

Plant "Energia"
0%

In 2014, the length of PJSC “KYIVENERGO”
heating networks and hot water supply networks
in two-pipe dimension increased by 352 km
(15%) to 2,632 km at the year end.

46%

1,208

Heat distribution networks
Heating mains
Hot water supply networks
SU “KTM” accounts for 99.8% of heating networks and
hot water supply networks of PJSC “KYIVENERGO” of
which 33% are heat distribution networks, 46% –
heating mains and 21% – hot water supply networks.
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The net heat supply by PJSC “KYIVENERGO” decreased by 2 million Gcal or 17%
in total for all categories of consumers in 2014. The heat consumption pattern is
that the largest share (67%) is attributable to residential buildings and 13% is
attributable to apartment building co-owners associations and housing
construction cooperatives.
Net heat supply by PJSC “KYIVENERGO” by category of consumers
(thousand Gcal)
Heat consumers by category

2013

2014

% change

Residential buildings

8,033

6,746

-16%

Apartment buildings co-owners associations and housing
construction cooperatives

1,618

1,345

-17%

Other consumers

917

760

-17%

Government budgetary institutions and organisations

655

528

-19%

District budget

628

499

-21%

Municipal budgetary institutions and organisations

208

167

-20%

31

24

-23%

Garage construction cooperatives, creative professionals’
studios

2

2

-5%

Hothouse and hotbed facilities

0

0

-26%

Housing and public utilities

0

0

-57%

12,093

10,071

-17%

Industrial consumers

In 2014, accounts receivable for consumed heat increased by UAH 271 million to
UAH 2 billion, including UAH 958 million (or 48% of gross accounts receivable of
the city) of receivables from housing and utility entities of all ownership forms
(housing departments, departmental housing and utility organisations, housing
construction cooperatives and apartment buildings co-owners associations).
PJSC “KYIVENERGO” - major debtors for consumed heat as of 31/12/2014
(UAH million)
2,015

550

Total
Housing
(including past departments
due amounts
of prior years)
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450

Centralised
heating and hot
water supply
utility services

326

264

210

144

71

Government
budget

Departmental
housing and
utility
organisations

District budget

Appartment
building coowners
associations
and housing
construction
cooperatives

Municipal
budget
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE HEATING SECTOR:
Financing of special-purpose municipal programmes for modernisation of Kyiv’s
municipal heating sector and heating system was insufficient in 2014. This is
proved by the higher degree of wear of Kyiv’s heating networks at 63%.
Regional Programme for Modernisation of Kyiv’s City Municipal Heating Sector and
Heating System for 2011–2015
Responsible executor:

Department of Housing and Utility Infrastructure of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv
City State Administration)

Programme goals:

 Reduce consumption of natural gas and other traditional fuels significantly, replace them with
alternative fuels and reduce manufacturing energy consumption.
 Improve performance and reliability of the municipal power sector and upgrade the existing heat
generating equipment, heating mains and heat distribution networks.
 Implement state-of-the-art energy-efficient technologies.
 Upgrade existing equipment and install new modern technology-based equipment, devices and
individual heating plants.
 Decrease the level of atmosphere emissions of pollutants and greenhouse gas and reduce
environmental load.

Key programme activities
and actions in 2014:

 As a key Programme activity, we have completed the reconstruction of the boiler house at
7/13 Kotelnikova Str., comprising more than 85% of the actual financing amount.
 Reconstructed residential buildings’ heating systems by changing built-in boiler houses to blockmodular boiler houses.
 Repaid prior-year accounts payable for reconstruction of boiler houses.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
12,419.90
0.00
12,419.90

Actual:





0.00
6,422.00
0.00
6,422.00

% of performance:





0%
51.7%
0%
51.7%

Special-purpose Municipal Programme “Hot Water in Kyiv for 2011–2015”
Responsible executor:

Department of Housing and Utility Infrastructure of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv
City State Administration)

Programme goals:

 Provide high-quality centralised hot water supply services and meet consumers’ demand for hot water
of guaranteed quality as prescribed by effective regulations.
 Improve performance and reliability of the circulation hot water supply network and reduce heat losses
during transportation.
 Implement new technological processes and materials and use fuel and energy resources efficiently.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Developed 5 reconstruction projects for centralised hot water supply and heating systems.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
59.00
0.00
59.00

Actual:





0.00
58.80
0.00
58.80

% of performance:





0%
99.7%
0%
99.7%
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Water supply and sewage disposal systems

Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:

Length of water
supply pipes,
km / 1,000
persons

Density of water
supply pipes,
km / km2

Length of
sewerage
network,
km / 1,000
persons

Density of
sewerage
network,
km / km2

Share of water
losses from
general
consumption,
%

Degree of wear
of Desnianska
and Dniprovska
intake stations,
%

1.6 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
1.5

1.5

2009 (Actual)

2013 (Latest data)

5.5 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
5.0

5.0

2009 (Actual)

2013 (Latest data)

1.1 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
0.9

0.9

2009 (Actual)

2014 (Actual)

3.8 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
3.1

3.2

2009 (Actual)

2014 (Actual)

3.6



2025 (Plan)

15.3



2025 (Plan)

3.0



2025 (Plan)

12.8



2025 (Plan)

15.7 – 2014 estimated figure as per
Strategy-2025 implementation
progress rate
20.0

22.5
5.0

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

50 – 2014 estimated figure as per
Strategy-2025 implementation
progress rate
75

78

10
2010 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

- 67 -

Kyiv’s Annual Report 2014
IV. Socio-Economic Indicators of Kyiv’s City Development in 2014

The Dniprovska, Desnianska and Artezianska intake stations with total designed
capacity of 2,100 thousand m3/d provided water supply services to Kyiv in 2014.
The average daily water supply volume to the city’s water supply networks was
750 thousand m3 in 2014. The percentage of the 2014 water losses and unmetered
water consumption was 23%.
Designed
capacity
(thousand m3/d)

Water supply
Dniprovska
intake station

Desnianska
intake stations

81%

Average daily
water supply
volume
(thousand m3)

Water
pumping
stations
(units)

Length of
centralized water
supply networks
(km)

600
39%

74%

1,080

750

71

ths. m3

4,178
22.5%

Artezianska
intake station
Х%

420
Х%

- degree of wear in 2014

- water losses and unmetered water consumption from the water supply
and distribution system

Sewage disposal services are provided to Kyiv by 34 sewage pump stations and
a sewerage network with 32% degree of wear and total length of 2,600 km. The
actual volume of waste water treatment by the Bortnytska aeration station (BAS)
amounted to 292 million m3 in 2014.
Number of
pumps
(units)

Sewage disposal

Length of sewerage
networks
(km)

BAS designed
capacity
(million m3/d)

32%

34 sewage

126

pump stations

2,638

BAS

1.8

In 2014, the volume of the water supply and waste water treatment by PJSC “JSC
“Kyivvodokanal” decreased by 11% and 9%, correspondingly, and the net
revenue from sales and cost of sales increased by 22% and 3%, correspondingly.
Total water supply volume
(million m3)
235

-11%

2013

Net revenue from sales
(UAH million)
209

2014

Total sewage disposal volume
(million m3)
247

2013
- 68 -

-9%

829

2013
Cost of sales
(UAH million)

225

1,158

2014

2013

+22%

+2%

+3%

+2%

1,008

2014

1,187

2014

Kyiv’s Annual Report 2014
IV. Socio-Economic Indicators of Kyiv’s City Development

PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE CITY’S WATER SUPPLY AND SEWAGE
DISPOSAL SECTOR:
Sufficient financing was provided to special-purpose municipal programmes for
modernisation of housing and public utility infrastructure in 2014; however, the
degree of wear of the infrastructure assets was still high.
Reform and Development Programme for Housing and Public Utility Sector of Kyiv
for 2010–2014
Responsible executor:

Department of Housing and Utility Infrastructure of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv
City State Administration)

Programme goals:

 Develop the municipal housing policy, create a competitive environment in the housing maintenance
market, including comprehensive reconstruction of old residential property fund quarters through
engagement of real estate developer investors on a competitive basis.
 Ensure a break-even operation of the housing and public utility entities.
 Re-equip the housing and public utility sector, reduce the percentage of consumption of energy and
material resources required for provision of housing and public utility services.
 Raise investments and cooperate with international financial organisations and donors.
 Involve the general public in developing the housing policy and reforming the housing and public utility
sector.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Completed the reconstruction and capital repair of residential buildings using energy-efficient
technologies and equipment, including technical upgrades of lifts and installation of metering devices
to account for expenses and to regulate consumption of utility services.
 Completed the reconstruction of № 1 and № 2 muddy field dams at the Bortnytska aeration station.
 Completed the reconstruction and replacement of 23 street water supply networks in 10 districts of
Kyiv.
 Completed the construction and put into operation main sewers.
 Re-equipped and addressed challenges faced by Municipal solid waste landfill № 5.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






109,000.00
221,439.80
345.60
330,785.40

Actual:





4,518.80
383,096.80
52,312.00
439,927.60

% of performance:





4.1%
173.0%
15,136.6%
133.0%

Special-purpose Municipal Programme “Kyiv’s Drinking Water for 2011–2020”
Responsible executor:

Department of Housing and Utility Infrastructure of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv
City State Administration)

Programme goals:

 Meet consumers’ demand for drinking water of guaranteed quality, as prescribed by the effective
regulatory acts, at a reasonable economical price.
 Facilitate sustainable balanced development of the centralised and decentralised drinking water
supply systems of Kyiv.
 Improve security of water supply facilities and facilitate environmental sustainable use, preservation
and safety.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Completed the reconstruction of the clear water reservoir at Obolon-2 pump station.
 Completed the reconstruction and replacement of street water supply networks.
 Purchased laboratory equipment required by the Desnianska and Dniprovska intake stations.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
1,035.20
9,946.92
10,982.12

Actual:





0.00
1,035.20
9,946.92
10,982.12

% of performance:





0%
100.0%
100.0%
100.0%
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Transport
Kyiv’s development indicators according to Strategy 2025:
Length of public
transport lines,
km per 10,000
persons

11.2 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
16.1

9.6

8.5

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

2.3 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Density of streetmotor road
network, km/km2

Number of
traffic victims,
persons per km

2.1

2.0

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2.3

Public

Average speed
of movement of
overland public
and automobile
transport during
rush hours,
km/hour

2025 (Plan)

1.9 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

2009 (Actual)

Distribution of
passenger flow
by types of
transport, %

2.8

1.3

1.2

2014 (Actual)

2025 (Plan)

Private



Alternative
10%

48%

38%

52%

62%

50%

2010 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

40%

28 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
40

23

16

2010 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

70 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Size of roads
requiring
repairs, %

85

90

2010 (Actual)

2014 (Actual)

15
2025 (Plan)
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Despite the worsened external economic environment, cargo and passenger
transportation in Kyiv remained relatively stable, changing by +2 and -1%
respectively.
Cargo transportation in Kyiv
(thousand tonnes)

+2%

Passenger transportation in Kyiv
(million passengers)

49,761

50,943

1,535
10,511

1,984
10,486

Metro
Motor vehicles

Railroads
Motor vehicles
Water and air ¹

1,439

Trolleybuses
Tramways

38,473

37,715

Railroads

2013

Water and air¹

2014

-1%

1,428

6
136
155
200

5
130
161
229

407

398

536

504

2013

2014

During 2014, cargo traffic in Kyiv increased by 3%, whilst passenger traffic
decreased by 9%.
Cargo turnover in Kyiv
(million ton-km)
51,484

+3%

Passenger turnover in Kyiv
(million passenger-km)
52,834

36,557

Rail, water, and
air¹
Motor vehicles

49,733

48,461

Water and air¹

727
1,278
4,000
4,397

Metro

10,080

Railroads

3,101

3,023

1

33,334
759
1,463
3,898
4,132
9,616

Motor vehicles
Trolleybuses

2013

-9%

Tramways

2014

16,076

13,466

2013

2014

– Absolute values for certain type of transport are confidential in accordance with Law of Ukraine “On State Statistics”.

The number of traffic accidents and road casualties decreased by 14 and 9%
respectively, whilst the casualties-to-accidents ratio increased to 0.054 from
0.051.
Traffic accidents in Kyiv
(cases)

Traffic casualties in Kyiv
(persons)
0.051

-14%

Х
46,090

39,814

0.054
-9%

- traffic
accident
casualty rate

2,353
138

2,141

Killed

2,215

1,950

2013

2014

191

Injured

2013

2014

During 2014, the depreciation rate of Kyiv’s transport increased in almost all
segments.
Depreciation
by type of
transport
(%)
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2013
16.0

2014
21.0

Trolleybuses

84.7
35.0

39.0

Motor vehicles

85.0

89.0

89.0

50.8

49.7

Metro

Railroads

Tramways
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE TRANSPORTATION SECTOR:
The programme owner has not provided a report on the progress of the specialpurpose municipal programme.
Integrated Parking Space Development Programme till 2015
Responsible executor:

Municipal entity “Kyivtransparkservis”

Programme goals:

 Develop parking spaces in Kyiv.
 Reduce burden on Kyiv’s road network.
 Enhance traffic management through improvement of parking conditions.
 Implement innovative technologies in provision of parking services.
 Improve quality of parking services.
 Make institutional and economic arrangements to develop the parking sector, which would contribute
to Kyiv’s social and economic development by increased tax receipts and investment inflows, and jobs
creation.

Key programme activities
and actions in 2014:

 The responsible executor has not provided a progress report.

Budget:
Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
0.00
0.00
0.00

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%

Note: total amount of investments required for the programme is UAH 690.60 million to be funded by private entities and
ME “Kyivtransparkservis” according to Kyiv City Council Resolution № 930/1591 of 26/06/2007 titled “On Improvement of Car Parking
Conditions in Kyiv”.
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Healthcare
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
Life expectancy
at birth, years

Primary disease
frequency,
incidents/
1,000 persons

Mortality rate at
employable age,
cases/ 1,000
citizens
Share of
expenses on
primary medical
assistance in
general health
care expenses,%
Introduction of
contractual
relations,
changed
approaches to
financing
Average number
of work of a bed in
a hospital,
days

Average
duration of
treatment in a
hospital, days

Mortality rate
among children
during the first
year of life, cases/
1,000 newborn

73.8 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
72.7

74.4

2009 (Actual)

2013 (Latest data)

79.8
2025 (Plan)

909.8 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
966.6

874.2

777.3

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

3.4 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
3.7

3.5

2009 (Actual)

2013 (Latest data)

2.6
2025 (Plan)

16.8 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
15.6

20.0

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

No

Yes

Yes

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

8.0

308 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
297

305

2009 (Actual)

2014 (Actual)

330

10.7

2009 (Actual)

2014 (Actual)

6.0
2025 (Plan)

6.2 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
7.5

7.1

2009 (Actual)

2014 (Actual)







2025 (Plan)

9.3 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
11.0



4.0




2025 (Plan)
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At the end of 2014, 158 healthcare facilities operated in the Kyiv, including 115
accountable to the Health Services Department of the Kyiv City State
Administration.

115 healthcare facilities

158

accountable to the KCSA
Health Services Department

healthcare

43 healthcare facilities

accountable to Kyiv’s district
healthcare agencies

facilities in 2014

At the end of 2014, hospitals accountable to the Health Services Department
comprised 18,114 beds allocated to various disciplines, including 15,479 beds for
treatment of adult patients and 2,635 beds for children.

15,479

18,114
beds

hospital beds for
treatment of adult
patients

in healthcare facilities
accountable to the
Health Services
Department

2,635

hospital beds for
treatment of
children

At the end of 2014, healthcare services to Kyiv’s residents were provided by
12,361 doctors and 19,458 nursing staff. The staffing level for both doctors and
nursing staff was 80%.
Healthcare professionals in Kyiv
(persons)

Х%

Doctors

Nursing staff
80%

19,384

12,318

- staffing level

19,458

12,361

2013

2014

As at the end of 2014, Kyiv had 194 daytime ambulance teams and 114 nighttime
ambulance teams. The number of calls per 1,000 residents decreased to 135.2
from 144.3 in 2013.
Number of ambulance teams
(units)
+28%
152

2014
+15%
114

99

Daytime
- 76 -

2013

194

Number of calls
(calls/1,000 residents)

Nighttime

144.3

135.2

2013

2014
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE HEALTHCARE SECTOR:
There were a number of initiatives that helped to improve a number of key
healthcare indicators within the Strategy in 2014; however the quality of
healthcare provided to the city’s residents generally remained poor due to the
lack of structured healthcare reform.
Special-purpose Municipal Programme “Kyivans’ Health” for 2012–2016
Responsible executor:

Health Services Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Achieve best possible health for all Kyiv residents regardless of age, gender, or social status.
 Provide health promotion and healthcare services to Kyivans throughout their lives.
 Decrease occurrence and reduce suffering resulting from principal diseases, injuries and disabilities.

Key programme activities
and actions in 2014:

 The programme addresses the following areas:
 Reproductive health;
 Childcare;
 Blood, blood-forming and lymphoid disease control;
 Prevention and treatment of cardiovascular and cerebral diseases;
 Nephrology and renal replacement therapy;
 Implementation of other advanced technologies;
 Promotion of blood and blood component donation;
 Creating better opportunities for people with disabilities and other vulnerable population;
 Development of palliative and hospice care;
 Reduction of infectious disease prevalence;
 Control and prevention of tuberculosis;
 Endocrine diseases;
 Oncology disease management.
 Medication and medical devices have been distributed in the amount of UAH 116,795.80 thousand, or
91% of the expected supply.
 Construction and makeovers of healthcare facilities, in particular, infectious hospitals have been
facilitated. We have invested in makeover designed to extend facilities of the centre for thermal
injuries, restorative and plastic surgery of Kyiv’s City Clinical Hospital 2. An overhaul of Kyiv’s City
Oncology Centre has been completed.
 Overhauls of canteens, reception areas, and the department of morbid anatomy have been facilitated.
 Activities aimed at creating ground immunity for specific prophylaxis of communicable diseases have
been delivered based on the Vaccination and Urgent Immunoprophylaxis Calendar in children and
adults.
 Seasonal prophylaxis of flu in high epidemic risk groups have been facilitated.
 Provision of care to kidney patients, procurement of prosthetic implants, treatment of hemophilia
sufferers, and the promotion of blood and blood component donation have been facilitated.
 Care has been provided to Ukrainian citizens relocated from areas affected by the Anti-terrorist
operation and Crimea.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






128,654.80
239,725.10
76,664.20
445,044.10

Actual:





115,515.00
198,197.60
117,926.90
431,639.50

% of performance:





89.8%
82.7%
153.8%
97.0%
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Special-purpose Municipal Programme for Children’s Health Promotion and Recreation till 2018
Responsible executor:

Education and Science, Youth and Sports Department of the Executive body of the Kyiv City Council
(the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Enforce a priority child protection objective – the right for health promotion and recreation.
 Facilitate implementation of an integral child health promotion and recreation.
 Enhance quality and affordability of health promotion and recreation services for Kyiv’s children.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Health promotion and recreation services to socially vulnerable children have been facilitated.
 7,223 children received recreation services at 95 daycare camps operating in the city’s educational
institutions.
 Provision of health promotion and recreation services has been facilitated to approximately 30,000
children funded by both public and private businesses, organisations and institutions.
 Monitoring of health promotion and recreation services provided to children by the city’s educational
institutions has been performed.
 Support to suburban health promotion and recreation facility “Zmina” (Kyiv region, Pylypovychi village)
has been provided.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
64,689.80
218,140.00
282,829.80

Actual:





5,518.20
2,485.50
223,545.60
253,549.30

% of performance:






37.9%
102.5%
89.6%

Special-purpose Municipal Programme for Local Incentives to Kyiv’s Healthcare Professionals
for 2013–2016
Responsible executor:

Health Services Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Create adequate conditions to ensure continuous staffing and increase staffing levels for both doctors
and nursing staff.
 Promote the reputation and social status of the healthcare profession for municipal healthcare facility
staff in order to enhance staffing of the city’s healthcare facilities, promote public health, and ensure
medical training of doctors and nursing staff to meet the requirements of the entire public health
system.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Establishing and paying out a municipal hardship allowance for medical staff of clinics and hospitals at
20% of the basic salary (to be increased by 5% annually).
 Establishing and paying out an allowance of up to 50% for ambulance teams and palliative care
professionals (hospice staff).
 Reimbursement of public transport travel costs Monday to Friday based on a Kyiv Resident Card to
healthcare professionals, including GP doctors, pediatricians, family medicine practitioners, nurses
(travel costs are reimbursed in full from the budget of the Social Policy Department of the Executive
body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration).
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
354,878.80
0.00
354,878.80

Actual:





0.00
211,574.70
0.00
211,574.70

% of performance:





0%
59.6%
0%
59.6%
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Special-purpose Municipal Doctor Training Programme for Kyiv’s Healthcare Facilities
for 2011–2017
Responsible executor:

Health Services Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Ensure adequate staffing of municipal healthcare facilities of Kyiv’s community, especially primary
healthcare facilities, by appropriately trained doctors.

Key programme activities
and actions in 2014:

 As of December 2014, medical training at the Bohomolets Medical University was covered from the
programme budget for 53 students.
 In June 2014, 12 students funded from the programme budget (8 in the Department of Paediatrics
and 4 in the Department of General Medicine) graduated and received their internship assignments,
followed by employment at primary healthcare facilities.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
1,453.50
0.00
1,453.50

Actual:





0.00
1,159.20
0.00
1,159.20

% of performance:





0%
79.8%
0%
79.8%

Special-purpose Municipal Programme “Kyiv Sports: 2011–2015”
Responsible executor:

Education and Science, Youth and Sports Department of the Executive body of the Kyiv City Council
(the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Facilitate development of athletics and sports.
 Improve management of activities in the area of athletics and sports.
 Ensure access to athletics and sports services for all residents.
 Create adequate conditions for training of world class athletes.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Implementation of the Unified Schedule of City and National Sporting Events has been facilitated.
 197 athletic local and international events for both Olympic and non-Olympic sports, with 28,036
participating athletes have been facilitated.
 The training camp for the City’s picked teams has been arranged to get prepared for the national
competitions with participation of 865 athletes.
 Public health promotion events and the “Dad, Mum and I are an Athletic Family” event have been
delivered.
 Overhauls of sporting facilities have been completed, including the football field of Athlete Sporting
Complex, kickboxing practice premises of “Ring” Children’s and Youth Athletic School, the artificial
grass athletic field of “Champion” Children’s and Youth Athletic School, overhauls of locker rooms,
showers, reception area and water treatment facility of the Kyiv Higher Sportsmanship School.
 Prizes for medal winners of Olympics, Paralympics and Deaflympics, World and European
championships in both Olympic and non-Olympic sports and for their coaches have been established.
During 2014, 40 grants to outstanding athletes and 20 grants to outstanding athletes with disabilities
have been provided.
 A range of efforts has been delivered to preserve the existing network of sporting schools for children
and youth in order to prevent shutdowns, conversions or mergers. During 2014, 94 sporting schools
operated in Kiev, including 65 schools for children and youth.
 The Kyiv City Centre for Sports and Athletics for Disabled Persons “Invasport” ran 20 citywide
competitions attended by 250 Kyiv athletes.
 A resolution of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) “On
Construction of a Sports Facility with Ice Rink at 60, Trostyanetska Str.” has been drafted.
 Land for permanent occupation to construct and operate a sporting facility in Vatutin Avenue in the
Desnyansky district has been allocated.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
273,319.75
0.00
273,319.75

Actual:





0.00
106,018.10
0.00
106,018.10

% of performance:





0%
38.8%
0%
38.8%
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Social protection and safety
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
0.39 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

International
household
incomes
inequality index

0.41

2010 (Actual)

General number of
persons with NFA to
the number of
persons in
institutions for
person with NFA, %

0.32

0.33

2013 (Latest data)

2025 (Plan)

458

163 – 2014 estimated figure as per
Strategy-2025 implementation
progress rate

230
2010 (Actual)

Number of
crimes, crimes
per 1,000 persons

12.8
2009 (Actual)



100
2014 (Actual)

19.6

2025 (Plan)

11.3 – 2014 estimated figure as per
Strategy-2025 implementation
progress rate
8.5

2014 (Actual)

2025 (Plan)

During 2014, the number of pensioners in Kyiv increased by 5%, whilst the
monthly retirement and social benefit fund increased by 15%.
Number of pensioners in Kyiv at
year-end
(persons)

Monthly retirement and social benefit
fund in Kyiv
(UAH million)
+15%

+5%

750,316

784,665

1,575

2013

2014

2013

Pensioner categories in Kyiv, persons:
Retirement pensioners
Disablement pensioners
Ministry of Defence of Ukraine pensioners
Loss of breadwinner pensioners
Ministry of Internal Affairs of Ukraine pensioners
Long service pensioners
Other government agencies pensioners
Security Service of Ukraine pensioners
Social pensioners
Lifetime monetary allowances for judges

1,813

2014

2013

2014

% change

578,003
68,750
34,539
21,670
18,882
10,714
5,907
5,672
5,960
219

606,321
70,711
32,295
24,056
20,221
12,069
6,728
6,180
5,853
231

5%
3%
-6%
11%
7%
13%
14%
9%
-2%
5%
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As of late 2014, government benefits were provided to 139 thousand city
dwellers, with the majority of it provided to families with children.
Number of government benefit recipients
in Kyiv in 2014
(thousands of persons)

12%

3%
2%

Child benefit at birth
(UAH, total amount)

Until
30/06/2014

From
01/07/2014

First child

30,960

41,280

Second child

61,920

41,280

Third child

123,840

41,280

Families with children

139

thousand

Persons disabled from
childhood and
handicapped chidlren
Needy families

83%
Other

In 2014, there were 527 thousand people entitled to social benefits in Kyiv, with
the number of actual recipients being around 479 thousand. In total, they
received UAH 584 million.
Number of people entitled to social benefits
in 2014
(thousands of persons)
Categories of persons entitled to social benefits
Law of Ukraine “On social protection of children of war”
Law of Ukraine “On status of war veterans and
guarantees of their social protection”
Law of Ukraine “On Status and Social Protection of
People Suffering from Chernobyl Disaster”
Law of Ukraine “On status of veterans of military
service, veterans of law enforcement organs and other
persons and their social protection”
Law of Ukraine “On protection of childhood”
Laws of Ukraine “On the social and legal protection of
military servicemen and members of their families”, “On
Security Service of Ukraine”, “On fire safety”, “On militia”,
“On public prosecutor’s office”, “On status of judges”
Total:

Structure of benefit payments
in 2014
(UAH million)

201

34%

107

UAH 584
million 61%

73
5%

47
37

Housing and utility services
14

Communication services

479

Compensations for use of public transport by
certain categories

During 2014, registration of residents and issuance of Kyiv Resident Cards
continued. Participants of the anti-terrorist operation received assistance of over
UAH 8 million.
Number of participants in the Kyiv
Resident Card project
(thousands of persons)

Financial assistance to participants
of the anti-terrorist operation
(UAH thousand)

533

Budgeted financial assistance for participants
of the anti-terrorist operation in 2014

14,500

150

Financial assistance allocated

8,127

Total number of Kyiv Resident Card holders

511

Financial assistance received

8,127

including those receiving the card in 2014

180

Accounts payable

4,132

Total number of persons registered in the
Kyiv Resident Card system
including those registered in 2014
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In 2014, the number of orphans and children deprived of parental care in Kyiv
decreased by 25. The number of children adopted by Ukrainian and foreign
nationals in 2014 was 160.
2013

2014

Absolute change

2,409

2,384

-25

161

160

-1

142

146

4

orphans and children deprived of parental care

64

76

12

children residing with one of parents and adopted by step-father (stepmother)

78

70

-8

19

14

-5

13

9

-4

6

5

-1

Total number of orphans and children deprived of parental care at year-end
Number of children adopted during the year, including those adopted by:
Ukrainian nationals

Foreign nationals
orphans and children deprived of parental care
children residing with one of parents and adopted by step-father (stepmother)

In 2014, social and information services were provided to 1,336 people with NFA,
1,037 people obtained registration, 644 people were registered, and 251 were
provided with new documents.
Number of persons with NFA, who
received services in 2014
(persons)

Social and information services
provided

251
644

1,336

3,268

persons
1,037

Registration obtained

Registered

New documents provided

In 2014, the crime situation in Kyiv worsened, as evidenced by the increased
number of reported crimes by 18% and a reduction in the number of offenders
revealed.
Number of reported crimes
(cases)
+18%

47,389

2013

Number of offenders
revealed
(persons)
-1%

55,806

5,737

2014

2013

5,682

Number of convictions
(persons)
-26%

5,949
4,374

2014

2013

2014
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE SOCIAL PROTECTION AND SAFETY
SECTOR:
The special-purpose social protection and safety municipal programmes were
financed insufficiently to be implemented effectively, which is evidenced by
negative statistical indicators and Strategy-2025 figures.
Special-purpose Municipal Programme “Care. Towards Kyivans” for 2011–2015
Responsible executor:

Social Policy Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Increase significantly the effectiveness of social assistance in Kyiv by its enhanced targeting and
extended social services in order to ensure decent existence of people.
 Address logistical, social and cultural issues, provide targeted support for socially vulnerable groups
of Kyiv residents.
 Provide social, legal, employment, and medical assistance to people with disabilities.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Provided financial assistance to:
 Kyiv residents, who are participants of the anti-terrorist operation: 3,137 people;
 members of families of Kyiv residents killed during the anti-terrorist operation: 81 people;
 arrange funerals of Kyiv residents, who participated in combat actions during the anti-terrorist
operation.
 Provided financial assistance to socially vulnerable groups of people, who were in difficult life
circumstances: 222 people.
 Provided pro bono legal aid, i.e.:
 primary legal aid: 10,658 people;
 secondary legal aid with representation of interests in courts of various instances: 169 people.
 Provided people with disabilities, elderly people, and women who have undergone mastectomy were
with prostheses, means of transportation, rehabilitation services, personal care products, and
movement assistance devices. Kyiv residents, who became disabled while participating in the
antiterrorist operation were provided prosthetic services on the first priority basis.
 Ensured rehabilitation of war and labour veterans, children of war and people affected by the
Chernobyl disaster.
 Provided free meals and food sets to low-income single people and other groups of Kyiv residents.
 Ensured provision of social services by entities and social protection facilities established in
accordance with resolutions of local authorities.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
117,182.00
0.00
117,182.00

Actual:





0.00
55,568.10
0.00
55,568.10

% of performance:





0%
47.4%
0%
47.4%

Kyiv’s Annual Report 2014
IV. Socio-Economic Indicators of Kyiv’s City Development in 2014

Special-purpose Municipal Programme “Social Partnership” for 2011–2015
Responsible executor:

Office of Women, Disabled Persons, War and Labour Veterans of the Executive body of the Kyiv City
Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Improve and develop social partnership between the KCSA, DSAs and the community through Kyiv’s
civil society and charitable organisations of women, people with disabilities, war and labour veterans,
victims of Nazi persecution, and children of war.
 Ensure provision of social services by civil society organisations, Kyiv Municipal Centre for Women,
and Women’s Refuge.
 Implement the most important social measures in the context of governance improvement in Kyiv’s
City districts.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Office of Women, Disabled Persons, War and Labour Veterans:
 provided financial assistance to civil society organisations of people with disabilities of
UAH 2,212.90 thousand;
 provided financial assistance to civil society organisations of war and labour veterans of
UAH 1,047.20 thousand;
 provided financial assistance to two civil society organisations of women and large families for
payment of utility services, lease of premises and execution of statutory objectives of
UAH 70 thousand.
 DSAs:
 provided financial assistance to civil society organisations of people with disabilities of
UAH 998.70 thousand;
 provided financial assistance to civil society organisations of war and labour veterans of
UAH 2,811.30 thousand;
 financed assistance to women organisations for payment of utility services, lease of premises and
execution of statutory objectives of UAH 6.70 thousand.
 Conducted citywide social actions on public holidays and important dates.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
28,938.80
200.00
29,138.80

Actual:





0.00
10,975.10
0.00
10,975.10

% of performance:





0%
37.9%
0%
37.7%

R

Target Municipal Comprehensive Programme “Safe Capital City” to Prevent and Combat Crimes in
Kyiv for 2012–2015
Responsible executor:

Executive Office of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) –
Office of Law Enforcement, Preventing and Combating Corruption

Programme goals:

 Ensure effective and efficient implementation of the state crime prevention policy through a complex
of measures to eliminate causes and conditions for crimes, and through effective cooperation with law
enforcement authorities, public agencies and local governments.
 Facilitate sustainable social and economic development of the City and improvement of its investment
climate.
 Create a social crime prevention system and zero-tolerance crime environment.
 Increase the level of public order, ensure security of Kyiv’s residents, visitors and tourists.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Necessary financing to a law enforcement and border control non-government association has been
provided, and created proper conditions for their activities.
 During the reported period, 5,247 orders, letters, appeals, claims and complaints were received in
respect of the association members (14 people), which was 109.3% of the planned figure.
 Based on qualitative and quantitative data covering the actions and assignments executed during the
reported period, we consider the effectiveness and efficiency of the programme to be high.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
720.00
0.00
720.00

Actual:





0.00
714.79
0.00
714.79

% of performance:





0%
99.3%
0%
99.3%
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Special-purpose Municipal Programme “Children of Capital City” for 2011–2015
Responsible executor:

Juvenile Service of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Ensure efficient operation of the integral system to protect the rights of children in difficult life
circumstances, children with no parental care, orphans, and children deprived of parental care.
 Create conditions for every child’s right of being educated in a family to be exercised.
 Implement a family-focused approach in Kyiv, which would prevent social orphan hood and contribute
to fostering orphans and children deprived of parental care.
 Implement new approaches in orphanages, which encompass individual approach taking into account
the best interest of the child.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Provided training covering new approaches in working with children (use of innovative techniques) to
district services for children affairs and specialists from institutions of social protection of children.
 Produced social advertisement materials and conducted information campaigns to make the public
contribute to protecting the rights and interest of children.
 Helped children in difficult life circumstances.
 Conducted campaigns, such as “Street Children”, the nationwide “Lesson” campaign, which were
aimed at timely identification of neglected and homeless children.
 Provided additional social services to children in difficult life circumstances, and to institutions
established in accordance with resolutions of local authorities.
 Conducted “Say “No” to Bad Habits” campaign.
 Organised citywide “Giving Joy to Children” events for children and youth.
 Provided social and psychological assistance to families, which take care of orphans and children
deprived of parental care.
 Ensured property conditions for education and development of orphans and children deprived of
parental care at family-type orphanages.
 Ensured rehabilitation of orphans and children deprived of parental care, and children registered at
the Children Service as children in difficult life situation.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
7,074.40
0.00
7,074.40

Actual:





0.00
6,552.40
0.00
6,552.40

% of performance:





0%
92.6%
0%
92.6%
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Education
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
10.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Students/teachers
ratio in schools

Preschool
educational
institutions (PEIs)
children/teachers
ratio
Students/teachers
ratio in vocational
training
educational
institutions (VTEIs)
PEI number of
children/PEI
number of places
ratio, %

Teacher’s salary/
average salary, %

Turnover index of
pedagogical staff, %

Number of
educational
institutions in need
for capital repairs

10.0

11.4

2009 (Actual)

2014 (Actual)

8.0
2025 (Plan)

9.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
9.0

9.3

2010 (Actual)

2014 (Actual)

7.0
2025 (Plan)

20.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
21.0

7.1

2010 (Actual)

2014 (Actual)

18.0
2025 (Plan)



102.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
112.0

125.0

92.0

2010 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

87.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
74.0

68.0

100.0

2010 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

7.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
12.0

12.0

2010 (Actual)

2014 (Actual)

3.0
2025 (Plan)

227.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
377.0
2010 (Actual)

257.0
2014 (Actual)

40.0




2025 (Plan)

92.0 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Number of
employed graduates
of VTEIs, %

87.0

74.0

2010 (Actual)

2014 (Actual)

95.0

2025 (Plan)
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Preschool educational institutions (PEIs)
In 2014, PEIs decreased in number by 10% to 620, whereas the number of
children in PEIs increased by 5% to 110,044. This resulted in an increase in the
PEI occupancy rate from 122% in 2013 to 125% in 2014.
Number of PEIs in Kyiv
(units)

Places available in PEIs in Kyiv
(units)

-10%

691

+2%

2013

+2%

620 1

86,030

2014

2013

+2%

87,953

2014

– Including 27 non-operating PEIs and excluding 73 PEIs that do not have the status of a legal entity and are not included in the
Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs in Ukraine (known as EDRPOU).
1

Number of children in PEIs in Kyiv
(persons)

PEIs occupancy rate in Kyiv
(%)

+5%

105,160

+2%

2013

110,044

2014

122%

125%

2013

2014

Schools
The number of pupils in schools increased in 2014, whilst the number of teachers
actually remained unchanged. This led to a higher teacher workload ratio being
equal to 11.4 pupils per teacher in 2014.
Number of pupils and teachers in
schools
(thousands of persons)

Number of pupils per teacher
(ratio)

254.5

241.1

2014

22.4

22.3

2013

2014

Number of pupils in schools
Number of teachers in schools
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Vocational training educational institutions (VTEIs)
In 2014, the VTEI teacher workload ratio declined to 7 students per teacher;
however, this was driven by a 10% decrease in the number of VTEI applicants in
2014 rather than by an increased number of teachers.
Change in number of VTEI students
enrolled and graduates
(thousands of persons)

29

9.4

29
9.4

9.2

Change in number of VTEI teachers
and students
(thousands of persons)

18.3

8.6

8.3

7.1
16.9

2.4

1.9

2013
Students enrolled
х

2013

2014

Students

Graduates
х

- number of VTEIs in Kyiv

2014
Teachers

- number of VTEI students per teacher

Higher education institutions (HEIs)
In 2014, HEIs decreased in number by 5% to 107, of which half represent public
HEIs and the remainder include private HEIs (40%) and municipal HEIs (10%).
Change in the number of HEIs in Kyiv
(units)
113

72

-5%

HEI structure in Kyiv in 2014
(%)

107

40%
71

107 HEIs

41

36

10%

2013

2014
I-II accreditation level

Public
Державні

Municipal
Комунальні

50%

Private
Приватні

III-IV accreditation level
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE EDUCATION SECTOR:
Whilst a wide range of activities were performed as part of the special-purpose
municipal programmes, there were still some unresolved key issues in the
education sector during the year. This is supported by the negative
developments in the Strategy-2025 education targets.
Kyiv’s Educational Programme for 2011–2015
Responsible executor:

Education and Science, Youth and Sports Department of the Executive body of the Kyiv City Council
(the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Improve performance and innovation development of the education sector in the city of Kyiv to meet
community and individual socio-economic and spiritual needs.
 Ensure equal high-quality education opportunities.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Maintaining the existing network of child care facilities and providing meals to preschool children on a
level prescribed by effective legislation.
 Providing free hot meals to pupils in Years 1 to 4.
 Maintaining and developing the existing network of schools.
 Enhancing school library infrastructure facilities.
 Implementing improvements in the existing network of boarding schools and orphanages.
 Maintaining and expanding the existing network of extra-curricular schools.
 Developing the existing network of school sports groups and leagues.
 Providing state-of-the-art computer equipment to secondary and extra-curricular schools.
 Opening daytime recreation campuses for children who spend their school holidays in the city in the
municipal educational institutions.
 Aligning the existing network of vocational technical colleges to the public and community needs in
qualified blue-collar workers.
 Signing bilateral agreements with acquirers of vocational and educational education services.
 Training staff in Borys Grinchenko Kyiv University.
 Addressing a salary increment issue for the benefit of education professionals in Kyiv.
 Developing electronic certificates for educational institutions to show on the electronic city education
map.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
4,849,156.00
436,722.40
5,285,878.40

Actual:





0.00
4,454,294.50
338,172.20
4,792,466.70

% of performance:





0%
91.9%
77.4%
90.7%

Special-purpose Municipal Legal Educational Programme for Kyiv’s Residents for 2012–2016
Responsible executor:

Executive office of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) –
Office of Law Enforcement, Preventing and Combating Corruption

Programme goals:

 Enhance overall legal culture.
 Promote public legal awareness, legal knowledge and respect for law.

Key programme activities
and actions in 2014:

 No report has been provided by the responsible executor.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
0.00
0.00
0.00

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%
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Tourism
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:



1.4 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Number of
entering tourists,
million persons

1.0

1.8

2.6

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)




2.8 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Average stay
duration, days

2.1

2.4

3.0

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

12.4 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Number of
rooms in
hotels,
thousand units

10.0

12.0

2009 (Actual)

2014 (Actual)

18.0
2025 (Plan)

51 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Average annual
room load, %

33

26

2009 (Actual)

2014 (Actual)

68
2025 (Plan)

1.5 – 2013 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Share of incomes
from tourism in
GRP, %

3.7
2010 (Actual)



2.5

0.7
2013 (Latest data)

2025 (Plan)

In 2014, the tourist inflows dropped by 25% mainly due to a 40% decrease in the
number of foreign tourists.
Tourist inflows
(millions of persons)

Number of foreign tourists
(millions of persons)
1.59

2.43

-42%
0.92

-25%
1.82

2013

2014

Number of domestic tourists
(millions of persons)
0.83

2013

+8%

0.90

2014
2013

2014
- 95 -

Kyiv’s Annual Report 2014
IV. Socio-Economic Indicators of Kyiv’s City Development in 2014

Kyiv’s Office of Statistics suggests that in 2014, the number of tourists served by
travel service providers in Ukraine reduced by 15% down to 1.85 million people
with the number of tour guides dropping by 38% to 26.7 thousand people.
Number of tourists served by Ukrainian
travel service providers
(thousands of persons)

2,143

Number of tour guides
(thousands of persons)

-38%

42.8

-14%
1,850

2013

26.7

2014

2013

2014

In 2014, the number of collective accommodation facilities (CAF)1 in Kyiv
increased by 10% up to 194 with 81% accounting for hotels and similar
accommodation facilities.
Number of CAFs in Kyiv
(units)
177

+10%

2013

Categorisation of CAFs working in
Kyiv in 2014
(%)
19%

194

81%

2014

– Facilities that provide sleeping accommodation in a room or other space,
where the number of accommodations is to exceed the minimum quantity for
the groups of persons that are larger than one family, and all the
accommodations are centrally managed and payable under the price list.
1

Hotels and similar accommodation facilities
Special accommodation facilities

There has been a 12% increase in the number of CAF accommodations in 2014,
whereas the occupancy rate has fallen by 24%. Consequently, the occupancy
rate per accommodation dropped from 48 down to 32 persons.
Number of persons accommodated in
CAFs
(thousands of persons)

Number of CAF accommodations
(units)

48

+12%
24,448

27,454

1,164
Х

-24%

32
890

Annual
occupancy rate
(persons) per
accommodation

2013
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2013
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED TOURISM:
The effectiveness of key programme activities and actions in 2014 was hit by the
political and economic uncertainties in Ukraine, as well as insufficient finance of
the municipal tourism development programme. This impact is also confirmed by
the negative trends of historic data.
Special-purpose Municipal Tourism Development Programme till 2015
Responsible executor:

Executive office of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) –
Office of Tourism

Programme goals:

 Drive tourism to become one of the most revenue-generating industries in Kyiv that will make a great
contribution to socio-economic development of the city by growing the municipal budget revenue
through the inflow of taxes, foreign currency and investments, as well as by creating new jobs.
 Ensure a favourable environment for leisure and healthcare of residents and visitors while preserving
and maximising the efficient use of cultural, historic and natural heritage of Kyiv.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Seeking ways to attract investors, partners, and international organisations to make joint efforts in
developing city tourism.
 Completed the “Kyiv City Card” project that is set to facilitate the stay of tourists in the capital.
 Issued 124 tour guide licenses.
 Conducted a stock-take of tourist and recreational sites of Kyiv.
 Designed the layout of stops and parking of sightseeing and touring transport and installed special
information boards and pointers.
 Engaging tour operators and sightseeing companies to provide discounts and free tours and develop
special packages of school tours, especially on vacations, to develop tourism for children.
 Built good relationships with such European organisations as the German Society for International
Cooperation (GIZ), European Business Association (EBA), World Tourism Organisation (UNWTO),
and the U.S.-Ukraine Business Council (USUBC).
 Used international technical assistance to develop tourism by:
 showing the City’s tourism potential at the International Tourism Exhibition ITB Berlin 2014;
 holding workshops, promotion campaigns, and press conferences on the development of tourism
and marketing in Kyiv;
 designing, maintaining and operating the Kyiv tourism portal www.kyivcity.travel;
 printing advertising and promotional materials, etc.
 Started developing special campaigns for shopping tourists.
 Worked on the introduction of regular historic educational tours “Open Lessons of Memory” for pupils,
scholars of vocational technical colleges and first-year students of higher educational institutions.
 Carried on redesigning and rebranding tourism and information points (TIPs) under the same style
using the logo “Everything starts in Kyiv”.
 Opened a tourism and information point “Kyiv Tourism” at the Kyiv international airport Zhulyany.
 Worked on the development of a uniform questionnaire for City visitors under the auspices of the
German Society for International Cooperation (GIZ).
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
6,711.00
466,880.00
473,591.00

Actual:





0.00
100.00
810.00
910.00

% of performance:





0%
1.5%
0.2%
0.2%

Note: this programme is mainly financed by private investors and international technical assistance.
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Culture
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:

1.7 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Number of visits
to museums per
citizen, visits / city
citizens

2.8

1.5

1.1

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)



0.9 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Number of visits
to theatres per
citizen, visits / city
citizens

1.2
0.4

0.4

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

2.35 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Number of
galleries,
galleries /
100,000 persons

3.22
1.42

1.00

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

During 2014, the number of municipal museums accountable to the KCSA
Culture Department remained flat, however the number of visitors dropped by 9%
from the previous year to 789 thousand.
Number of museums accountable to the
KCSA Culture Department
(units)
13

0%

13

Number of visitors to Kyiv’s
municipal museums
(thousands of persons)
868

-9%
789

2013

2014

2013

2014

Theatre attendance in Kyiv during 2014 dropped by 7% to 1,190 thousand visitors
a year, adversely affecting progress towards the respective Strategy-2025 target
indicator.
Number of national and municipal theatres
in Kyiv
(units)
24

0%

24

Number of theatre visitors
(thousands of persons)
1,278

-7%
1,190

2013

2014

2013

2014
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During 2014, the number of concert promoters in Kyiv remained flat, however the
number of concert goers in Kyiv increased by 16% from the previous year.
Number of concert promoters in Kyiv
(units)

24

0%

2013

Number of concert goers
(thousands of persons)

24

555

2014

2013

+16%

646

2014

During 2014, attendance of film screenings in Kyiv’s cinemas dropped by 22% to
1,013 thousand viewers. At the same time, the number of entities providing
public film screening services remained flat.
Number of viewers attending film
screenings
(thousands of persons)

Number of entities providing public
film screening services
(units)
16

0%

2013

16

1,300

2014

2013

-22%
1,013

2014

There was a significant shrinkage in publishing business in Kyiv during 2014,
with the number of printed titles reducing by 17% and the total print run dropping
by 33% to 20,150 thousand copies.
Number of publications in the
City of Kyiv
(units)
7,653

#

-17%

Print run
(thousands of copies)
29,974

-33%
20,150

6,381

2013

2014

2013

2014

There were no significant fluctuations in newspaper circulation in Kyiv during
2014, with the average single issue circulation amounting to 17,860 thousand
copies.
Number of newspapers in Kyiv
(printed units)
368

2013
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+1%

372

2014

#

Average single issue circulation
(thousands of copies)
18,156

2013

-2%

17,860

2014
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED THE CULTURE SECTOR:
A significant excess of funding over budget for the Special-purpose Municipal
Programme “The Capital City Culture and Arts” is explained by the recognition of
UAH 1,047,338.8 thousand of land on the balance sheet of the “Kyiv Fortress”
National History and Architecture Museum.
Special-purpose Municipal Programme “The Capital City Culture and Arts for 2011-2015”
Responsible executor:

Culture Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Preserve the national cultural heritage.
 Strengthen and enhance the capital city’s cultural potential.
 Revive its spiritual legacy.
 Promote the provision of comprehensive cultural services to residents and ensure full accessibility of
cultural assets.
 Facilitate successful integration of Ukrainian culture into the European and global cultural
environment.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Supported the city’s cultural facilities, such as theatres, philharmonics, music bands, libraries,
community culture centres and other cultural and educational facilities operating in the city.
 Continued partnering with cultural missions of foreign states in Ukraine.
 Delivered circa 2,000 cultural and art events at municipal museums and city libraries.
 Facilitated a series of events to celebrate Taras Shevchenko’s 200th anniversary.
 The KCSA and the Culture Department supported the following international festivals:
 The XXIV international festival “Musical Premieres of the Season”;
 The Kyiv international film festival “Molodist”;
 The XVI international one-man show theatre festival “Vidlunnia”;
 The II international festival “O-FEST”;
 The international dance festival “KMATOB-FEST”;
 International festival “Culture Parade”.
 Partnered with approximately 30 art projects, including:
 The international contemporary art festival “GogolFest”;
 Pinchuk Art Center’s art projects funded by “Contemporary Art in Ukraine” charity;
 A series of concerts under the umbrella of the International Project “Yevgenia Basalayeva’s Elite
Chamber Music Nights”;
 “New Year’s Eve” at St. Sofia’s event and installation of the city’s main Christmas tree in partnership
with NGO “Stolychni Initsiatyvy” and NGO “Kraina Mriy”.
 In partnership with the art community, delivered the annual “Kyiv Art Prize” and the “Kyiv Pektoral”
Theatre Prize ceremonies. Supported outstanding art and culture talent by providing annual and
lifetime grants.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
305,972.12
6,055.60
312,027.72

Actual:





0.00
273,331.60
1,056,961.88
1,330,293.48

% of performance:





0%
89.3%
17,454.3%
426.3%

Note: a significant excess of funding over budget for the Special-purpose Municipal Programme “The Capital City Culture and Arts” is
explained by the recognition of UAH 1,047,338.8 thousand of land on the balance sheet of the “Kyiv Fortress” National History and
Architecture Museum and the transfer of the building at 33, Gonchara Str. (branch of the Kyiv City History Museum “The Sixtiers
Museum” in the amount of UAH 2,451.80 thousand for operations.
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Special-purpose Municipal Programme “Kyiv: State-Church Relations for 2012–2015”
Responsible executor:

Culture Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Protect the constitutional freedom of conscience and religion right of the capital city residents.
 Fully overcome negative consequences of the USSR totalitarian policy for religion.
 Restore violated justice and protect rights and legitimate interests of religious organisation to ensure
their continued moral and political rehabilitation.
 Promote mutual religious acceptance and diversity.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Provided organisational and methodological support to religious organisations of various faiths in their
core activities within the boundaries set by Ukrainian law.
 Ran a social advertising campaign in the capital city promoting spiritual and moral social values.
 Facilitated celebrations of various religious holidays.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
267.80
0.00
267.80

Actual:





0.00
70.00
0.00
70.00

% of performance:





0%
26.0%
0%
26.0%

Special-purpose Municipal Programme “Ethnical Kyiv” for 2012–2015
Responsible executor:

Culture Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Promote preservation, revival and development ethnic, cultural and language distinction, studying
mother tongues of residents and history of ethnic minorities living in Kyiv.
 Support Ukrainians living abroad.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Supported cultural communities of ethnic minorities.
 Delivered a range of cultural, educational and other events designed to meet the humanitarian needs
of ethnic minorities living in Kyiv.
 Assimilated ethnic minorities into Ukrainian society. Supported protection of rights of ethnic minorities
to study in their mother tongue and fully master the national language of Ukraine.
 Delivered a range of activities to fight xenophobia, racism and anti-Semitism.
 Supported print publications suggested by ethnic communities.
 Provided information support.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
129.60
0.00
129.60

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%
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Science, technology and innovation
In 2014, the share of innovation companies in Kyiv was down from 25.6 to 21.7%.
Similarly, the share of innovative products sold in industrial production declined
to 2%.
Share of innovation companies
(%)

25.6%

Share of innovative products sold in
industrial production
(%)
4.4%

21.7%

2013

2.0%

2013

2014

2014

The declining innovative activity, down 32%, was fueled by innovatively active
industrial enterprises cutting costs to embed new technologies and innovations.
Total spending of innovatively active industrial enterprises
(UAH billion)
-32%

1.92

1.31

2013

2014

2014 cost structure of innovatively
active industrial enterprises by area
(%)

Acquisition of
machinery and
equipment

19%

23%

UAH
1.31

billion

2014 cost structure of innovatively active
industrial enterprises by source of finance
(%)
5%

Equity

UAH
1.31

R&D
58%

Domestic and foreign
investments, credit
and other funds

billion
Other costs

95%

In 2014, the amount of scientific R&D in Kyiv was up 4% to UAH 5.13 billion with
the largest share in development (33%) and fundamental research (30%).
Amount of scientific R&D
(UAH billion)

Structure of scientific R&D in 2014
(%)

4%

Development

16%

4.93

5.13

21%

UAH
5.13
billion

30%

2013

33%

Fundamental
research
Application
Sci-tech services

2014
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN KYIV IN 2014 THAT IMPACTED SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION:
The Special-purpose Municipal IT Penetration Programme lacked the funding
from the local budget and finance from other investors. Therefore, it impeded full
implementation of Programme activities and actions in 2014.

Special-purpose Municipal IT Penetration Programme for 2013–2015
Responsible executor:

Transport Infrastructure Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Deliver information support of management decision-making on enhanced quality of life.
 Ensure optimum framework to satisfy information needs and enjoy the rights of citizens, municipal
executive authorities and local government, organisations and NGOs through the development and
use of information resources and advanced technologies.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Carried out the investment tender and contracted the preferred supplier – LLC “Fidomobile” – to install
a Wi-Fi network in the Kyiv metro to provide efficient telecommunication services to Kyiv residents
and visitors.
 Carried out the investment tender and contracted the preferred supplier – LLC “ESU” – to build an
infrastructure of mobile communication in the Kyiv metro. Project stage 1 has been completed: quality
mobile communication at and between metro stations “Politekhnichnyi Instytut” and “Vokzalna”.
 Carried out the investment tender and contracted the preferred supplier – LLC “Sinergia-telecom” – to
build a multi-service information and telecommunication infrastructure in Kyiv.
 Arranged the competitive bidding to upgrade desktops at structural units of the executive body of the
Kyiv City Council (Kyiv City State Administration) and contracted the preferred supplier – LLC “Engler”
– to deliver computer hardware in 2 stages. As of the date of the report on performance of specialpurpose municipal programmes in 2014, the contract execution has been suspended and subject to
claim’s management.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
8,248.00
190,000.00
198,248.00

Actual:





0.00
1,509.40
0.00
1,509.40

% of performance:





0%
18.3%
0%
0.8%
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Ecology and environmental protection
Kyiv’s development indicators according to Strategy-2025:
284 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Emissions of
harmful
substances,
t/km2/year

Share of solid
household waste
processing,
%

333

256

250

2009 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)

16 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate
5
2009 (Actual)

6
2014(Actual)




40
2025 (Plan)

18 – 2014 estimated figure as per Strategy-2025
implementation progress rate

Generally
accessible
existing green
zones, m2/citizen

16

22

20

2010 (Actual)

2014 (Actual)

2025 (Plan)



In 2014, air emissions of harmful substances and carbon dioxide decreased by
14% and 13% respectively, boosting the Strategy-2025 target to 256 t/km2/year.
85% of harmful emissions were created by production machinery and motor
engine exhaust, while 71% of carbon dioxide emissions were from the releases
from stationary sources.
Air emissions of harmful
substances
(kilotons)

2014 emissions of harmful
substances by source
(%)

-14%

15%
247.7

214.2

214.2
kilotons
85%

2013

-13%

2014 emissions of carbon dioxide
by source
(%)
Releases from
stationary sources

29%
7,985

7,985
kilotons
71%

2013

Releases from
stationary sources

2014

of carbon dioxide
CO2 Emissions
(kilotons)

9,174

Production
machinery and
motor engine
exhaust

Production
machinery and
motor engine
exhaust

2014
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In 2014, emissions of sulfur dioxide in Kyiv were 14% down to 11.5 kilotons with
85% being the releases from stationary sources. The balance is production
machinery and motor engine exhaust.
Emissions of sulfur dioxide

2014 emissions of sulfur dioxide by
source
(%)

SO2 (kilotons)

-14%

Releases from
stationary sources

15%
13.3

11.5
kilotons

11.5

85%

2013

Production
machinery and
motor engine
exhaust

2014

In 2014, Kyiv had lower emissions of nitrogen oxide (calculated as NO2) by 14%
(from 29.8 down to 25.5 kilotons). Production machinery and motor engine
exhaust accounted for 69% with the remaining part being the releases from
organised and non-organised stationary sources.
Emissions of nitrogen oxide

2014 emissions of nitrogen oxide by
source
(%)

NO2 (kilotons)

-14%
31%
29.8

25.5
kilotons

25.5

69%

2013

Production
machinery and
motor engine
exhaust
Releases from
stationary sources

2014

Kyiv’s Office of Statistics has informed that the volume of waste generated in
Kyiv was 59% higher than the previous year with their major share (69%) located
at the waste destruction sites.
Waste utilisation in 2014 by method
(%)

Waste generation trends1
(kilotons)

1%

+59%
572
1,548

976

2013
1

∆ change

2014

– Based on data of waste of I-IV hazardous classes.
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PERFORMANCE OUTCOMES OF SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL PROGRAMMES
IN THE AREA OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN 2014:
The finance of the municipal programme for residential waste treatment
appeared to be insufficient in 2014, thus holding down the progress against
Strategy-2025 key targets.
Programme for Comprehensive Development of Kyiv’s Green Zones till 2010 and Conceptual
Framework for Downtown Green Landscaping (extended for the period of 2010–2015)
Responsible executor:

Urban Amenities and Environmental Protection Department of the Executive body of the Kyiv City
Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goal:

 Define urban planning parameters for the creation, maintenance and development of the city’s green
territories as well as relevant implementation actions

Key programme activities
and actions in 2014:

 Removed hazardous and dead-standing tress (219 on-site visits made by emergency dispatch service
cars and 1,138 inspection reports issued).
 Refreshed Kyiv’s green zones (4,126 trees and bushes, 7,560 t topsoil and 37,995 flowers procured).
 Took reasonable actions to safeguard and nourish green plantings.
 Make floral arrangements.
 Paid off accounts payable for the prior periods.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
20,215.20
0.00
20,215.20

Actual:





0.00
16,084.62
0.00
16,084.62

% of performance:





0%
79.6%
0%
79.6%

Municipal Residential Waste Treatment Programme for 2010–2015
Responsible executor:

Department of Housing and Utilities Infrastructure of the Executive body of the Kyiv City Council (the
Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Create framework for facilitating full collection, transport, treatment and burial of residential waste and
limiting its impact on the environment and human health.
 Expand and upgrade operational capacities for collection, processing and burial of residential waste,
set up an efficient waste management system.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Implemented a two-container technique for separate collection of residential waste:
 containers for recycling (dry) waste;
 containers for the remaining mixed (wet) waste.
 10 sanitation trucks have been acquired by private transport companies for the total amount of
UAH 3,747.50 thousand.
 Distributed the printed information and guidance materials on separate waste collection: 1,050 leaflets
and 350 information posters (light boxes) in the metro.
 Arranged 152 special trainings for various age groups at 38 educational institutions to promote
environmental culture and raise public awareness of waste treatment.
 Ensured ongoing operation of the Volunteers School that delivers information lessons on waste
treatment.
 Completed the environmental initiative “First All-Ukrainian Flash Mob” jointly with enthusiastic citizens.
 Built consistent communication to print media and Internet portals on the activities of the Municipal
Entity “Kyivkomunservice” and other matters relating to waste treatment in the capital.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
16,540.00
920,467.00
937,007.00

Actual:





0.00
9,986.00
3,747.50
13,733.50

% of performance:





0%
60.37%
0.004%
0.015%
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Municipal Pet Care Control and Humane Treatment of Homeless Animals Programme for 2012–2016
Responsible executor:

Urban Amenities and Environmental Protection Department of the Executive body of the Kyiv City
Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Exercise control over treatment and quantity of domestic animals in Kyiv.
 Reduce the number of homeless animals in Kyiv using humane methods.
 Enforce the Regulation on Animal Walking Zones in Kyiv and Regulation on Animal Training Sites
approved by Kyiv City Council Resolution № 1079/3912 dated 25/10/2007.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Ensured public order and compliance with veterinary and sanitary requirements.
 Addressed applications and complaints lodged by the city residents on violations of the effective rules
for domestic animal care.
 Exercised control over animal abuse and enforce compliance with the effective rules for animal care.
 Took actions to prevent zoogenous diseases of domestic animals (vaccination).
 Launched and upgraded e-database for non-reproductive domestic animals.
 Introduced and improved the system of search for lost domestic animals.
 Developed and arranged dog walking and training zones and sites.
 Produced and placed social advertisement and information on pet care rules in Kyiv, promoted
domestic animal sterilisation.
 Ensured ongoing campaign for homeless animal sheltering.
 Kept records of homeless animals.
 Took reasonable actions, where needed, to catch, quarantine, sterilise and provide post-operation
care of homeless animals.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
11,715.50
383.20
12,098.70

Actual:





0.00
11,715.50
215.86
11,931.36

% of performance:





0%
100.0%
56.3%
98.6%

Kyiv’s City Land Use and Conservation Programme for 2011–2015
Responsible executor:

Land Relations Department of the Executive body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goal:

 Maximise the efficient use of land resources and increase annual municipal budget revenue of land
use from UAH 2.3 billion in 2010 up to UAH 3.4 billion in 2015.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Performed a number of land planning and evaluation activities and worked on urban planning
documentation to prepare the selected land plots for sale.
 Took actions to manage regulatory, methodological and technical content for land market.
 Maintained and developed the automatic system of land register.
 Performed survey operations as part of control over land use.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
750.70
0.00
750.70

Actual:





0.00
549.10
0.00
549.10

% of performance:





0%
73.1%
0%
73.1%
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PERFORMANCE OUTCOMES OF OTHER SPECIAL-PURPOSE MUNICIPAL
PROGRAMMES IN KYIV TO BE IMPLEMENTED IN 2014, WHICH WERE PART OF
KYIV’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMME-2014:
Municipal City E-government Programme for 2011–2014
Responsible executor:

E-Government and Information Protection Office of the Executive office of the Executive body of the
Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Develop e-democracy at the regional level to ensure the European level of quality for electronic
administrative services, and openness and transparency of the City’s authorities for the public, civil
society organisations and businesses.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Improved the quality and accessibility of administrative services for the public, simplified procedures
and reduced administrative expenses.
 Improved the quality of administrative and management processes.
 Ensured control over performance of local authorities and local governments with an adequate level of
security.
 Ensured on-line access to public information on activities of local authorities and governments, and
increase access to it.
 Involved public and civil society organisations in the decision-making process.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
7,550.00
0.00
7,550.00

Actual:





0.00
4,427.80
0.00
4,427.80

% of performance:





0%
58.6%
0%
58.6%

Special-Purpose Municipal Programme “Kyiv Informational” for 2011–2015
Responsible executor:

Public Relations Department of the Executive Body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Inform the public on activities of local authorities by promoting television and radio broadcasting, and
print media.
 Support local book publishing and upgrade the KCSA official web-portal.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Provided timely and consistent information on activities of local executive authorities
and
governments by publishing it in municipal print media, and broadcasting it on local television channel
and radio station.
 Published information on the KCSA official web-portal, updated regularly sections and pages of KCSA
entities, and published news and announcements.
 Published draft orders of the KCSA and resolutions of the Kyiv City Council on the KCSA web-portal,
and published them in the Khreschatyk newspaper.
 Provided coverage of official events, and published interviews and comments of the Kyiv City Council
and the Executive Body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration) leadership in
municipal print media and broadcast it on local television channel and radio station; ensured presence
of journalists from municipal mass media at round-table conferences.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
25,594.40
9,120.00
34,714.40

Actual:





0.00
23,579.00
9,531.60
33,110.60

% of performance:





0%
92.1%
104.7%
95.4%
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Special-Purpose Municipal Programme to Create a Back-Up Data Warehouse for Kyiv
for 2011–2015
Responsible executor:

Urban Amenities and Environmental Protection Department of the Executive Body of the Kyiv City
Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Ensure secure and long-term storage of document microphotographs.
 Create back-up copies of documents of the KCSA, the District State Administrations, local
governments and legal entities, which are providers of documentation for construction (reconstruction)
and emergency repair efforts during emergencies, natural disasters, fires, accidents, and other
emergencies of industrial, natural and military nature.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Prepared documents for being microfilmed and made back-up copies of technical documentation of
the critical systems and facilities, transport infrastructure, and constructed and reconstructed assets
for the Back-Up Data Warehouse of Ukraine (BDW).
 The programme has not covered museums due to a lack of financing. As a consequence, the
Northern BDW District Centre concentrated on execution of the programme for constructed and
reconstructed assets, which resulted in approximately a two-fold increase of their documentation
being microfilmed.
 The programme has covered the following entities: OJSC “S.P. Korolev Meridian”, PJSC “S. Kovalska
Reinforced-Concrete Constructions Plant”, ME “Kyivavtodor” (5 interchanges), LLC “Master-Avia”
(Kyiv-Zhulyany International Airport facilities), LLC “Dosvid-2002”, LLC “K.A.N.”, SE “Portal”,
ME “Zhytloinvestbud-UKB”, ME “Spetszhytlofond”, ME “КІА”, PJSC “Poznyakyzhylbud”, and others,
with the total number of facilities being 35.
 99.65% of BDW documents have been accepted for storage.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






48.90
71.80
217.90
338.60

Actual:





0.00
26.00
713.80
739.80

% of performance:





0%
36.2%
328.0 %
218.0%

Special-Purpose Municipal Programme for Technical Upgrade and Social Development for Kyiv’s
Municipal Rescue Service for 2012–2016
Responsible executor:

Urban Amenities and Environmental Protection Department of the Executive Body of the Kyiv City
Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Improve civil protection system, ensure timely response to industrial and natural disasters, conduct
rescue and other emergency efforts in Kyiv.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Ensured stable operation of 24/7 emergency service (1,441 responses).
 Ensured preservation of public and private property during emergency relief and rescue efforts
(i.e. disposal of explosive objects, decontaminations, response to meteorological and geological
emergencies, fires and explosions: 356 responses; 54 explosive objects disposed).
 Provided emergency preparedness trainings to children and youth, raised their awareness of the
importance of healthy life style by conducting a competition under the School of Safety programme
and civil defence trainings in the Obolonsky and Holosiyivsky district schools (which were attended by
over 1,000 schoolchildren).
 Mitigated emergency and terrorist attack risks by providing civil defence trainings in the Dniprovsky,
Holosiyivsky, Pechersky, and Desnyansky districts of Kyiv, which involved District State
Administration officials, officers of district emergency services, enterprise employees and district
residents.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
151,427.10
0.00
151,427.10

Actual:





0.00
8,420.00
0.00
8,420.00

% of performance:





0%
5.6%
0%
5.6%
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Programme to Improve Organisation of Military Service Training for Public, Registration at Recruiting
Stations, Call to Compulsory Military Service and Military-Patriotic Education of Youth for 2011–2015
Responsible executor:

Kyiv Military Commissariat

Programme goals:

 Ensure implementation of the State Programme of the Armed Forces of Ukraine Development.
 Improve preparedness of the public for military service.
 Conduct registration and conscription of citizens for compulsory military service.
 Provide military-patriotic education to the youth.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Continued process of concluding an agreement on upgrading the IT equipment at the Kyiv Assembly
Station and manning departments of district military commissariats.
 Ensured servicing and repairing of IT equipment at the Kyiv Military Commissariat, the Kyiv Assembly
Station and district military commissariats.
 Ensured carrying out minor repairs of buildings and premises at the Kyiv Military Commissariat, the
Kyiv Assembly Station and district military commissariats, and provision of utility services to these
organisations.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
1,905.00
0.00
1,905.00

Actual:





0.00
130.00
0.00
130.00

% of performance:





0%
6.8%
0%
6.8%

Special-Purpose Municipal Programme for General Courts and Judicial Organisations in Kyiv for
2011–2015
Responsible executor:

Office of Law Enforcement, Preventing and Combating Corruption of the Executive Office of the
Executive Body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Foster emergence of independent judiciary.
 Implement state policy to ensure efficiency and effectiveness of courts, promote constitutional rights
and freedoms by providing the courts with adequate premises.

Key programme activities
and actions in 2014:

 No report has been provided by the responsible executor.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
0.00
0.00
0.00

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%

Programme to Inform the Public and Place Advertisements Relating to Taxes and State Fiscal
Service Activities for 2012–2014
Responsible executor:

General Division of the Ministry of Revenue and Duties in Kyiv

Programme goals:

 Increase inflows from voluntary payment of taxes, which is a constitutional obligation of all citizens.

Key programme activities
and actions in 2014:

 No programme activities and actions have been performed due to a lack of financing.

Budget:
Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
3,000.00
0.00
3,000.00

Actual:





0.00
0.00
0.00
0.00

% of performance:





0%
0%
0%
0%
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Special-Purpose Municipal Programme “Awards” for 2012–2016
Responsible executor:

The Executive Office of the Executive Body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Provide administrative, and material and technical support to the process of awarding Kyiv residents,
and organising celebration of national and professional holidays, anniversary dates, memorable
events, etc.

Key programme activities
and actions in 2014:

 The programme spending has been used to repay prior period payables only.

Budget:
Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
500.00
0.00
500.00

Actual:





0.00
255.00
0.00
255.00

% of performance:





0%
51.0%
0%
51.0%

Special-Purpose Municipal Programme to Promote Self-Government and Civil Society in Kyiv for
2012–2016
Responsible executor:

Public Relations Department of the Executive Body of the Kyiv City Council (the Kyiv City State
Administration)

Programme goals:

 Promote development of civil society and democracy in Kyiv.
 Restore historical place names of Kyiv.
 Ensure comprehensive protection of rights and freedoms.
 Ensure efficient interaction of municipal authorities with civil society organisations.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Coordinated citywide official events to celebrate national and municipal holidays, and important dates.
Key events during the reporting period:
 The Day of Unity (22/01/2014) and the Memorial Day for the Heroes of Kruty (29/01/2014);
 200th Anniversary of Taras Shevchenko birth (09/03/2014);
 Commemoration of the victims of the 1937-1941 political repressions (18/05/2014) and the 153rd
anniversary of reburial of Kobzar ashes in Ukraine (22/05/2014);
 Constitution Day, Day of the National Flag, Independence Day (23-24/08/2014);
 Day of Commemoration of Babi Yar Victims (29/09/2014), Day of Commemoration of Holodomor
Victims in Ukraine (22/11/2014), Dignity and Freedom Day (21/11/2014).
 Analysed information environment to take public opinion into account when articulating and
implementing state policy; specifically, performed daily analysis of information environment to identify
and prevent negative reaction of the public.
 Ensured compliance with law during demonstrations at the buildings of the Presidential Administration
of Ukraine, the Verkhovna Rada, the Cabinet of Ministers, the Kyiv City State Administration, and
other government agencies.
 Provided administrative and information support to initiative groups of Kyiv residents to help them
establish community organisations, specifically provided to them 84 consultations.
 Engaged representatives of civil society institutions in conferences with the public, working meetings,
seminars, round-table conferences dedicated to various issues, and in establishment and work of
various advisory bodies.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
9,998.70
0.00
9,998.70

Actual:





0.00
7,658.10
0.00
7,658.10

% of performance:





0%
76.6%
0%
76.6%
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Programme to Strengthen and Develop International Relations for 2009–2014
Responsible executor:

Office of International Relations and Logistics of the Executive Office of the Executive Body of the Kyiv
City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Continue implementation of foreign policy of Ukraine to strengthen leading positions of Kyiv as the
country’s capital city.
 Align management and business techniques with international standards by adopting global best
practices.
 Seek partners for joint social and humanitarian, and investment projects.
 Boost non-budget funds (i.e. grants, technical assistance funds, etc.) to implement the City’s
development programmes.

Key programme activities
and actions in 2014:

 Arranged and conducted official receptions, various meetings, and celebration of anniversaries and
important dates.
 Arranged business travels of officials and other stakeholders abroad.
 Paid subscription fees to Euro-cities Association in accordance with respective membership
agreement.
 Fully repaid prior period payables associated with official events and business travels.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):

Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
2,000.00
0.00
2,000.00

Actual:





0.00
811.73
0.00
811.73

% of performance:





0%
40.6%
0%
40.6%

Special-Purpose Municipal Programme for Technical Protection of Information for 2012–2014
Responsible executor:

E-Government and Information Protection Office of the Executive Office of the Executive Body of the
Kyiv City Council (the Kyiv City State Administration)

Programme goals:

 Ensure compliance of Kyiv’s City Council and its Executive Body (the Kyiv City State Administration)
IT assets with information protection regulations, and protection of restricted information and
commercial secrets

Key programme activities
and actions in 2014:

 Ensured compliance of IT assets with information protection regulations, and protection of restricted
information and commercial secrets to prevent material and moral damage to individuals and legal
entities.
 Fully repaid payables for the creation and implementation of complex information protection systems
under the contracts of previous years.
Budget:

Programme funding from
all sources in 2014
(UAH ʹ000):
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Government budget:
Municipal budget:
Other sources:
Total:






0.00
4,290.00
0.00
4,290.00

Actual:





0.00
3,194.73
0.00
3,194.73

% of performance:





0%
74.5%
0%
74.5%

Kyiv’s Annual Report 2014
IV. Socio-Economic Indicators of Kyiv’s City Development in 2014

- 119 -

Kyiv’s Annual Report 2014
V. Analysis of Kyiv’s City Budget for 2014

V.

- 120 -

Kyiv’s Annual Report 2014
V. Analysis of Kyiv’s City Budget for 2014

KEY PRINCIPLES AND KYIV’S CITY BUDGET PREPARATION AND EXECUTION
The Budget Code of Ukraine provides legal framework for Kyiv’s city budget
system. This includes the underlying principles, budget process and
relationships between the government budget and local budgets.
Kyiv’s city budget represents a plan for raising and utilising financial resources in order to meet the
objectives and roles of Kyiv’s local governance bodies.

Kyiv’s consolidated budget comprises line items at the following levels:


Municipal (i.e. the KCSA and Kyiv City Council departments and functions);



10 districts (Holosiivskyi, Darnytskyi, Desnianskyi, Dniprovskyi, Obolonskyi, Pecherskyi,
Podilskyi, Svyatoshynskyi, Solomyanskyi and Shevchenkivskyi).

Kyiv’s city budget structure:
Kyiv’s city budget is comprised of General and Special Funds, line items for which are determined based
exclusively on the Budget Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine” for the
respective year.
Kyiv’s City Budget

General Fund








Revenue from General Fund sources is allocated to
a centralised revenue pool, i.e. revenues are not
earmarked for special uses.
Operating expenses (payroll, utilities etc.) of
budget and municipal entities are funded from this
pool.
Any General Fund deficit is covered from excess
cash available at the end of the previous budgeting
period.
Any General Fund surplus is allocated to the
development budget, repayment of outstanding
borrowings and maintenance of the working
balance of budget funds at a predetermined level.

Special Fund



Special Fund revenues are earmarked for specific
expenses or uses.
They comprise the following sections:

-






Development budget (for capital expenditure
and major overhauls);
- Special-purpose fund (special-purpose
programmes, such as the creation and
rehabilitation of green belt areas);
- Environmental fund (environmental
programmes) and others.
Capital expenditure is funded from the Special
Fund only.
Any Special Fund deficit is covered from
municipal borrowings raised to the development
budget, General Fund cash, disposal of securities
and cash balances of the fund, other than revenues
generated by budgetary entities.
Any Special Fund surplus is allocated to
repayment of municipal debt and/or acquisition of
securities.

Non-budgetary funds are not permitted under the Budget Code of Ukraine for Kyiv’s local governance
bodies.
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Kyiv’s city budget owners
Budget funds are allocated to budget owners in order to fund programmes and events that are to be
covered from the budget.
 Only legal entities with a budgetary entity status can act as budget owners, i.e. entities established by
Kyiv’s local governance bodies that are fully provided for from the municipal budget.
 Budget owners receive budget allocations, spend them on budget expense line items and incur
budget liabilities.
 Budget owners are comprised of primary budget owners and lower level (Level 2 and Level 3) budget
owners.

As of 01/11/2014, the total number of Kyiv’s budget owners were 426 budgetary
entities, including 32 primary budget owners, 70 Level 2 budget owners, and
324 Level 3 budget owners.
Budget owners may authorise recipients of budget funds to perform activities within a budget programme,
disbursing budget funds within the limits of the respective budgetary appropriations.
 Recipients of budget funds use such funds on the basis of a budget spending plan.
 Recipients of budget funds represent municipal entities, as well as civic and other entities that are
not classified as budgetary entities.

As of 01/11/2014 541 organisations were recipients of budget funds (including
Municipal entity “Kyivskyi Metropoliten”, Municipal entity “Kyivpastrans”,
Municipal entity “Kyivavtodor”).
The structure of entities and organisations funded from Kyiv’s city budget
Primary budget owners
(32 budgetary entities)
Kyiv City Council

Executive office1

Departments1 (16)

Functions or
other (4)

Level 2 budget
owners (6)

1

District
administrations (10)
Level 2 budget
owners (64)

Level 3 budget
owners (11)

Level 3 budget
owners (1)

Level 3 budget
owners (139)

Level 3 budget
owners (5)

Level 3 budget
owners (168)

Recipients of
budget funds (63)

Recipients of
budget funds (1)

Recipients of
budget funds
(218)

Recipients of
budget funds (99)

Recipients of
budget funds
(160)

– Of the executive body of Kyiv City Council (KCSA). Data as of 01/11/2014.
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Relationships between the government budget and local budgets
The Ukrainian government has the ultimate responsibility and incurs nationwide
expenses, including national defence, law enforcement and international
relations, whereas Kyiv’s executive bodies have responsibility for a significant
portion of social expenditure.
Key expenses covered from Kyiv’s city budget include:
 education;
 healthcare;
 social protection and social security;
 culture and arts;
 housing and utilities;
 public transport and roads;
 construction and development, including development of housing for its vulnerable population;
 sports;
 mass media;
 environment and environmental programmes;
 water rescue services.

Personal income taxes represent a critical source of revenue for Kyiv’s city
budget.
 Before 31/12/2010, all proceeds from personal income tax were allocated to Kyiv’s city budget.
 Between 01/01/2011 and 31/12/2014, 50% of personal income tax was paid to Kyiv’s city budget, with
the other 50% was paid to the Ukrainian government budget.
 Starting from 01/01/2015, only 40% of personal income tax will be paid to Kyiv’s city budget, with the
other 60% will go to the Ukrainian government budget.
Under the Budget Code of Ukraine, the local authorities may keep the full amount of revenues collected
within the jurisdiction of local governance bodies, including using the full amount of land tax, licensing
fees and CPT from municipal entities.
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The Government provides support to local authorities through transfers from the
government budget to local budgets.
The Budget Code of Ukraine provides for inter-budget transfers through equalisation grants and various
special-purpose subventions:
 Equalisation grants are an important component of the Ukrainian budget system, with the government
providing support to local budgets of some Ukrainian regions and cities, whose expected revenues are
insufficient to fund all the expenditure requirements in a given fiscal year.
 Subventions from the government budget are provided directly to a local budget for pre-determined
uses and on pre-determined conditions.
In addition, under the Law of Ukraine “On the Hero City of Kyiv, the Capital of Ukraine”, the government is
required to:
 Cover specific capital city expenses incurred by Kyiv.
 Provide subventions and allocate resources required to implement programmes and projects and to
cover any specific capital city expenses incurred by the city.
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Budget process
The framework for Kyiv’s city budget process is defined in the Constitution of Ukraine, the Budget Code of
Ukraine, the Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine” for the respective year, resolutions of the Kyiv
City Council “On the Kyiv City Budget” for the respective year and other laws and regulations.

Kyiv’s city budget process is comprised of the following phases:
Preparation of the draft budget by the Kyiv City State Administration:

1

 The Ministry of Finance of Ukraine communicates guidance to the Kyiv City State Administration for
preparing schedules to support the draft budget for the following budget period.
 The KCSA is required to provide information: to the Ministry of Finance to calculate transfers to
and from other budgets and other indicators, and to the Budgeting Committee of the Verkhovna
Rada for approval of these schedules.
 KCSA’s Finance Department develops and communicates to primary budget owners the budget
request guidelines (proposals with rationale for budget amounts required for their respective
operations).
 Primary budget owners provide their budget requests to the Finance Department, where they
are reviewed. Based on review findings, the Finance Department makes the decision on whether
to include the budget request in Kyiv’s city draft budget proposal before it is presented to the
Kyiv City Council for approval.
 Once the draft Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine” is approved by the Cabinet of
Ministers of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine within one week communicates the
expected amounts of estimated inter-budget transfers, methodologies used for arriving at these
amounts, any technical requirements and other guidance for Kyiv’s city budget preparation, as well
as the template of the draft resolution on Kyiv’s city budget.
 Based on the above, the KCSA prepares the draft budget of Kyiv and the draft resolution on Kyiv’s
city budget.

2

Debates of the draft budget and approval of the resolution on Kyiv’s city budget (with the
respective appendices) by the Kyiv City Council:
 The Draft resolution on Kyiv’s city budget is first approved by the KCSA and then debated by the
Kyiv City Council.
 Before 01/01/2015, Kyiv’s city budget, as well as other local budgets, had to be approved by the
Kyiv City Council within a two-week period after formal publication of the Law “On the State
Budget of Ukraine”.
 After 01/01/2015, the Kyiv City budget will be approved by the Kyiv City Council before
25 December of the year preceding the budgeted year.

3

Budget execution, including amendments to the resolution on Kyiv’s city budget:
 The KCSA has the overall responsibility for execution of Kyiv’s city budget. The Finance
Department is responsible for general facilitation and management of budget execution and
coordinates the budget execution activities of various budget process participants.
 Kyiv’s city budget execution is based on a schedule approved by the Director of the Finance
Department.
 The Treasury of Ukraine maintains the records of all receipts allocated to Kyiv’s city budget.

4

Preparation and review of the budget execution report and related resolution:
 The Treasury of Ukraine (General Directorate of the State Treasury Service of Ukraine in the
city of Kyiv) prepares a city budget execution report based on the pre-approved template and
provides it to the Finance Department.
 The Finance Department reports to the Kyiv City Council on the budget execution on a
quarterly and annual basis.
 The annual report is reviewed by the Kyiv City Council Standing Budget and Socio-Economic
Development Committee, whereupon the Kyiv City Council approves, or otherwise, the annual
budget execution report.
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Kyiv’s city budget execution reporting
Under Article 58 and Article 80 of the Budget Code, budget execution reporting is comprised of financial
statements and budget reports:


Consolidated budget reports show Kyiv’s city budget execution status, provide information
by budget line item, are prepared by the Treasury of Ukraine and presented to the Kyiv City
State Administration Finance Department.



This annual report includes the first set of consolidated financial statements issued by the
city.

Kyiv’s city budget execution reporting process:
Budget fund recipients (municipal
entities and organisations)

Budget owners (budgetary
entities)

Budget reports

Budget reports
Financial statements

The Treasury of Ukraine branches1
Consolidated budget reports

The KCSA Finance Department
Consolidated budget reports submitted for approval

The Kyiv City Council
1
– Budget owners and recipients report to their local Treasury of Ukraine offices (the General Directorate of the State Treasury Service
of Ukraine for the City of Kyiv and the Kyiv city district Treasury offices). The General Directorate of the State Treasury Service of
Ukraine for the City of Kyiv prepares Kyiv’s city budget execution report and provides it to the Finance Department.

Reporting of Kyiv’s city budget recipients:
According to Order № 44 dated 24/01/2012 issued by the Ministry of Finance of Ukraine, budget owners are
required to prepare quarterly and annual financial statements and monthly, quarterly and annual budget
reports and present them to their local Treasury of Ukraine branches (the General Directorate of the State
Treasury Service of Ukraine for the City of Kyiv and Kyiv’s city district offices).
Budget recipients (including municipal entities) are required to prepare budget reports only and present
them to their Treasury offices and higher level budget owners on a quarterly and annual basis (with monthly
reporting only required for the Treasury offices)
Budget recipients (including municipal entities) are not required to present their financial statements
to their Treasury offices or higher level budget owners.

Budget process in 2014
The 2014 Kyiv city budget, including budget programmes, was approved by Kyiv City Council resolution
№ 6/10152 dated 04/02/2014 “On the Kyiv City Budget for 2014”.
During 2014, the Kyiv City Council passed three city budget amendments: resolutions № 7/47 dated
04/09/2014, № 278/278 dated 09/10/2014 and № 519/519 dated 09/12/2014 of the Kyiv City Council.

The Kyiv city budget may be amended in response to changes in its budget
structure or adjusted within the limits of approved budget appropriations based
Звіт про виконання бюджету міста Києва у 2014 році Київською міською радою не затверджувався.
on period results.
As of the date of publication of this report, the Kyiv City Council has not approved the annual budget
execution report for 2014.
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KEY INDICATORS OF KYIV’S CITY BUDGET 2014
Budget
20141,
UAH
million
24,023
16,941
7,960
3,031
216
422
1
5,310
7,082
1,368
89
814
573
373
200
239
4,000

Actual
2014,
UAH
million
23,795
15,618
7,985
1,889
203
415
3
5,124
8,177
1,409
65
2,356
269
187
81
229
3,850

Unallocated expenses
Environmental fund
Mass media
Emergency response and prevention
Land planning, forestry and hunting
Transfers to other budgets

-23,696
-5,472
-4,623
-3,689
-2,951
-659
-1,411
-950
-646
-881
-632
-256
-173
-94
-66
-34
-9
-0.06
-1,149

Budget balance: Surplus/ (Deficit)

Revenues
General Fund revenues
Personal income tax
Land tax
Other tax receipts
Non-tax receipts
Receipts from capital transactions
Transfers from government budget
Special Fund revenues
Unified tax
Other tax receipts
Non-tax receipts2
Receipts from capital transactions
Proceeds from sale of land
Proceeds from sale of property (privatisation)
Special-purpose fund
Transfers from government budget
Expenditures
Education
Housing and utilities
Health care
Social protection and social security
Culture and art 2
Debt servicing
Transportation services, communications and IT
State administration
Building and construction
Other services related to economic activities
Special-purpose fund
Physical culture and sport

Budget balance (as % of budget revenue)
Financing of the budget
Debt financing
Proceeds from borrowings
Repayment of borrowings
Financing from asset operations
Changes in budget funds
Financing from single treasury account
Budget funds (period-end)3
Debt (period-end)4
City-guaranteed debt (period-end)5

99%
92%
100%
62%
94%
98%
205%
96%
115%
103%
73%
289%
47%
50%
41%
96%
96%

Actual
2013,
UAH
millions
16,511
13,727
7,565
1,901
213
547
1
3,500
2,783
1,080
91
1,141
143
53
89
210
119

-23,229
-5,047
-4,270
-3,881
-2,648
-1,649
-1,312
-905
-667
-654
-589
-203
-123
-62
-33
-32
-9
-0.04
-1,144

98%
92%
92%
105%
90%
250%
93%
95%
103%
74%
93%
79%
71%
66%
51%
92%
100%
66%
100%

-17,588
-4,540
-1,260
-3,635
-2,701
-612
-1,272
-665
-578
-1,088
-711
-215
-135
-68
-58
-29
-9
-4
-9

32%
11%
239%
7%
-2%
170%
3%
36%
16%
-40%
-17%
-6%
-9%
-8%
-43%
7%
5%
-99%
12,828%

327

566

173%

-1,077

n/a

1.4%

2.4%

-1 pp

-6.5%

9 pp

-327
-470
2,375
-2,845
143
190
-47
n/a

-566
-470
2,375
-2,845
-96
-23
-73
421

1,077
-230
0
-230
1,307
461
846
401

5%

n/a
n/a

13,838
1,406

10,031
643

38%
119%

Budget
execution,
%

Change
2014/2013,
%
44%
14%
6%
-1%
-5%
-24%
132%
46%
194%
30%
-29%
106%
88%
251%
-9%
9%
3,127%

– Adopted for 2014 by the resolution of the Kyiv City Council № 6/10152 dated 04/02/2014, with amendments.
– Non-tax receipts of the Special Fund included Other sources of revenues of budgetary entities of UAH 442 million for 2013 and
UAH 1,732 for 2014 (budget for 2014: UAH 22 million). Other sources of revenue of budgetary entities comprised mainly non-monetary
transactions recorded both within revenues and expenditures of Kyiv and represented recognition of inventories and property on the
balance sheets of budgetary entities (including assets received free of charge from other budgetary entities and organisations). The
biggest non-monetary transaction during 2014 related to recognition of land in the amount of UAH 1,047 million on the balance sheet of
the “Kyiv Fortress” National History and Architecture Museum.
3
– Includes funds of Kyiv’s city budget and budgetary entities.
4
– Excludes outstanding borrowings from the single treasury account.
5
– Borrowings of municipal entities of Kyiv’s community guaranteed by Kyiv’s community.
1

2
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EXECUTION OF KYIV’S CITY BUDGET
In 2014, Kyiv’s city budget was executed with an insignificant surplus of
UAH 566 million (2.4% of revenue), compared to a deficit of UAH 1 077 million
(-6.5% of revenue) for the prior year.
The budget was compiled with a surplus in order to use the surplus cash for repayment of loans and
borrowings.

During 2014, municipal revenues (excluding the non-monetary transaction in
respect of UAH 1,047 million of land recognised) increased by 38% to
UAH 22,748 million (95% of budget) and expenses increased by 26% to
UAH 22,182 million (94% of budget).
Municipal revenues (excluding transfers from the government budget)

During 2014, municipal revenues (excluding transfers from the government
budget and the non-monetary transaction in respect of UAH 1,047 million of land
recognised during 2014) increased by 7% to UAH 13,774 million, representing
94% of the budgeted indicator.
Growth of the city’s revenues from the previous year primarily relates to an increase in receipts from
personal income tax by 6% to UAH 7,985 million (100% of budget), unified tax by 30% to UAH 1,409
million (103% of budget) and an increase in proceeds from the sale of land by 3.5 times to UAH 187
million (50% of budget).
The negative variance in respect of the city’s revenue is explained by the receipts below budget from land
tax (62% of budget), sales of land (62% of budget) and privatisation of property (41% of budget).

Municipal revenue structure during 2014:


Personal income tax remained Kyiv’s single biggest source of revenue, representing 58% of
Kyiv’s total municipal revenue. Under the Budget Code of Ukraine, only 50% of personal
income tax is paid to Kyiv’s city budget, with the other 50% being paid to the Ukrainian
government budget. From 01/01/2015, only 40% of personal income tax is paid to Kyiv’s city
budget.



The second biggest source of Kyiv’s municipal revenues during 2014 was land tax,
representing 14% of Kyiv’s total municipal revenues. Receipts of land tax dropped by 0.6% to
UAH 1,889 million, representing 62% of budget. Budgeted receipts were not met due to the low
level of administration and no indexing of monetary valuation of land in 2014.



Receipts of unified tax, ranking third, increased by 30% to UAH 1,409 million as a result of the
increase in revenues generated by taxpayers and an increase in the number of legal entities
subject to unified tax.

1

2

3
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Transfers from the government budget

During 2014, transfers from the government budget totaled UAH 8,974 million
(96% of budget), an increase of UAH 5,354 million from 2013.
This increase in total functions against the previous year represents mainly receipts from the government
budget:
 subventions for compensation of tariffs for heat, centralised water supply and water disposal of
UAH 3,672 million (2013: UAH 419 million);
 capital city subvention of UAH 1,800 million (2013: UAH 0);
 an increase in additional grants to equalise the fiscal capacity of the municipal budgets by UAH 377
million to UAH 866 million.

Municipal expenditures (excluding transfers to other budgets)

During 2014, Kyiv’s municipal expenditures (excluding transfers from Kyiv’s city
budget and non-monetary transaction in respect of recognition of land)
increased by 20% to UAH 21,038 million, representing 93% of budgeted result.
This increase in expenditures compared to the previous year is explained by the increase in expenditures
(funded from the government subvention) for compensation of tariffs from UAH 419 million to
UAH 3,672 million and an increase in the utility costs incurred by budgetary entities from UAH 543
million to UAH 1,120 million.

Transfers to other budgets from Kyiv’s city budget

Transfers to the government budget and the local budgets of the Kyiv region
increased from UAH 8.8 million to UAH 1,144 million (99.6% of budget).
This increase in transfers to other budgets represents UAH 1,141 million of the transfers from Kyiv’s city

budget to equalise revenues and expenditures of the territories, resulting from Kyiv’s excess revenues
over expenditures at the time of the inter-budget transfer determination (based on pre-determined quotas for
all local budgets). During 2013, these transfers amounted to nil as Kyiv was the recipient of a government
equalisation subsidy.

Financing Kyiv’s city budget

During 2014, a budget surplus of UAH 566 million was used for settlement of debt
obligations and repayment of medium-term borrowings from the Treasury of
Ukraine.
During 2014, the borrowings repaid from Kyiv’s General Fund were as follows:
 a loan from PJSC “CB “Khreshchatyk” obtained to cover the temporary cash deficit in the amount
of UAH 220 million;
 medium-term borrowings from the Treasury of Ukraine of UAH 73.3 million.
Municipal bonds series B, C, D and E totaling UAH 2,625 million were repaid using Kyiv’s Special Fund
development budget, mostly through proceeds from the new Series H municipal bond issue in the
amount of UAH 2,375 million.
During 2013, the main sources of finance obtained to cover the budgetary deficit were medium-term
borrowings from the Treasury of Ukraine and city revenues of budgetary entities. The loan from
PJSC “CB “Khreshchatyk” that was obtained to cover the temporary cash deficit in the amount of UAH 230
million was repaid during 2013. No new borrowings were raised in 2013.
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KYIV’S CITY BUDGET REVENUES IN 2014
During 2014, Kyiv’s city budget revenues (excluding the non-monetary
transaction in respect of UAH 1,047 million of land recognised) increased by 38%
to UAH 22,748 million (95% of budget).
The UAH 6,237 million, or 38% rise year-over-year was mainly driven by an increase in transfers (grants
and subsidies) from the government budget by UAH 5,354 million.
The negative variance in respect of municipal revenues is explained by the below-budget proceeds from
land tax, sale of land and privatisation of property.
Municipal revenues
(UAH million)
+7%

Transfers from the government budget
(UAH million)
94%

96%
+148%

13,774

12,891

- % of budget
execution in 2014

Х%

8,974
3,619

2013

2014

2013

Municipal revenues (excluding transfers from
the government budget and the non-monetary
transaction in respect of land recognised) grew
by 7% up to UAH 13,774 million (94% vs budget).
It was fueled by an increase in receipts from
personal income tax by 6% to UAH 7,985 million
(100% of budget), unified tax by 30% to UAH
1,409 million (103% of budget) and the sale of land
by 3.5 times to UAH 187 million (50% of budget).

2014

Transfers from the government budget were up
to UAH 8,974 million (96% vs budget). They were
driven by subventions for compensation of tariffs
for heat, centralised water supply and water
disposal totalling UAH 3,672 million, capital city
subsidy in the amount of UAH 1,800 million, as
well as by a UAH 377 million increase in an
additional grant to equalise the fiscal capacity of
the municipal budgets (up to UAH 866 million).

Kyiv’s city budget revenues by source
(UAH million)
22,748
16,511

Transfers from government budget

10,850

7,985

Receipts from capital transactions
Non-tax receipts 1

1,236
1,368
3,031

1,723
1,409
1,889

1,688
1,080
1,901

Special-purpose fund

9,310

8,974

3,619

7,565

24,023

1

11,551

Other taxes
Unified tax
12,664

7,960

Land tax
Personal income tax
Total tax receipts

2013 (Actual)

2014 (Actual)

2014 (Budget)

1
– Excluding revenue (non-tax receipts) from the non-monetary transaction totalling UAH 1,047 million related to the recognition
of land on the balance sheet of the “Kyiv Fortress” National History and Architecture Museum (Culture and Art sector).
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Tax receipts represent the largest source of revenues accounting for 50.8% of Kyiv’s total revenues in 2014.
The major sources of Kyiv’s city budget revenues include personal income tax, land tax and unified tax.

In 2014, tax receipts to Kyiv’s city budget increased by 6.5% up to
UAH 11,511 million.
A full list of taxes flowing into the city budget is approved by the Budget Code. The tax rates are determined
in the Tax Code of Ukraine. All tax receipts are administered and controlled by the State Fiscal Service of
Ukraine (SFS General Division in the city of Kyiv and SFS Interregional General Division – Central Office for
Large Taxpayers). Consequently, Kyiv’s executive authorities have a limited mandate to manage the
main source of budget revenues – tax receipts.
Tax receipts to Kyiv’s city budget by sector
(UAH million)
Sector / Area

2013

2014

Change
2014 / 2013, %

1

Real estate, leasing and services to legal entities

1,962

2,137

9%

2

Trade

1,509

1,623

8%

3

Finance

1,149

1,218

6%

4

State administration

793

867

9%

5

Processing industry

955

641

-33%

6

Construction

589

600

2%

7

Transport

548

518

-5%

8

Education

366

333

-9%

9

Healthcare and social assistance

295

308

4%

10

Power, gas and water generation and distribution

260

282

9%

11

Information and telecommunications

177

241

36%

12

Professional, scientific and technical services

155

183

18%

13

Mail and communications

147

139

-5%

14

HoReCa

127

115

-10%

15

Other

1,818

2,344

29%

№

As of 31/12/2014, Kyiv’s budget tax receivables grew by 1.8 times to total UAH
703.5 million.
Tax receivables by sector
(UAH million)

1

Construction

82

100

Change
2014 / 2013, %
23%

2

Real estate, leasing and services to legal entities

58

68

17%

3

Processing industry

41

57

38%

4

Finance

14

51

254%

5

Trade

24

26

8%

6

Power, gas and water generation and distribution

20

22

10%

7

Transport

73%

8

State administration

9

№

Sector / Area

2013

2014

8

14

11

10

-4%

HoReCa

5

7

52%

10

Healthcare and social assistance

3

3

5%

11

Mail and communications

3

3

12

Other

111

342
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Non-tax receipts accounted for 7.6% (2013: 10.2%) of Kyiv’s total revenues in 2014 comprising: income
from lease of municipal properties, administrative service fees, receipts of budgetary entities (from services
provided) and other non-tax receipts.
Receipts from capital transactions represented a small (1.2%) part of the 2014 budget revenues (2013:
0.9%) primarily consisting of proceeds from the sale of land and property privatisation.
In 2014, transfers from the government budget captured a major share in total budget revenues (39.4%
vs 21.9% in 2013) and were made for special purposes.

Kyiv’s city budget revenues by fund
(%)
2014

2013
General Fund – municipal
revenues

1%
16%

17%

General Fund – transfers

21%

UAH 16,511
million

14%
62%

Special Fund – municipal
revenues1
Special Fund – transfers

UAH 22,748
million

46%

23%

– Excluding Special Fund revenue from the non-monetary transaction of UAH 1,047 million related to the recognition of land on
the balance sheet of the “Kyiv Fortress” National History and Architecture Museum (Culture and Art sector) in 2014.

1
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GENERAL FUND REVENUES
In 2014, Kyiv’s General Fund revenues were up by 14% totalling UAH 15,618
million (92% of budget) due to an increase in transfers from the government
budget and personal income tax receipts.
Kyiv’s General Fund municipal
revenues
(UAH million)

Transfers from the government budget to
Kyiv’s General Fund
(UAH million)

+3%

+46%
90%

10,227

10,494

96%

Х%

- % of budget
execution in 2014

5,124
3,500

2013

2014

2013

In 2014, Kyiv’s General Fund municipal
revenues increased by UAH 267 million, or 3%. It
was mainly driven by a UAH 420 million increase
in personal income tax receipts (up 6%). Other
sources of the General Fund revenues showed a
negative trend with an overall reduction of
UAH 153 million, or 6%.

2014

Transfers from the government fund to Kyiv’s
General Fund grew by UAH 1,624 million up to
UAH 5,124 million primarily due to the capital city
subsidies in 2014 totalling UAH 1,800 million.

Structure of Kyiv’s General Fund revenues
(UAH million)
Budget
2014,
UAH
million
Tax receipts

Actual
2014,
UAH
million

Budget
execution,
%

Actual 2014,
% of total

Actual
2013,
UAH
million

Change
2014/2013,
%

11,207

10,077

90%

65%

9,679

4%

Personal income tax

7,960

7,985

100%

51%

7,565

6%

Land tax

3,031

1,889

62%

12%

1,901

-1%

2,304

1,230

53%

8%

1,219

1%

Rent fee

666

606

91%

4%

623

-3%

Local taxes and fees

Land charge

111

98

88%

0.6%

104

-6%

Corporate income tax

60

59

99%

0.4%

66

-10%

Other tax receipts

45

46

103%

0.3%

43

5%

Non-tax receipts

422

415

98%

3%

547

-24%

Income from lease of municipal
properties

190

186

98%

1.2%

334

-44%

Administrative service fees

140

125

89%

0.8%

128

-3%

91

104

113%

0.7%

85

22%

1

3

205%

0%

1

132%

5,310

5,124

96%

33%

3,500

46%

16,941

15,618

92%

100%

13,727

14%

Other non-tax receipts
Receipts from capital transactions
Transfers from the government
budget
General Fund revenues
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Personal income tax
The 2014 year recorded a UAH 420 million, or 6% increase in personal income tax
receipts totalling UAH 7,985 million (100.3% of budget). It was primarily driven by
a 6.2% rise of the minimum salary up to UAH 1,218 in 2014.
Personal income tax remained Kyiv’s single biggest source of General Fund revenues in 2014. It
accounted for 51% in Kyiv’s General Fund revenues and 35% in Kyiv’s total municipal revenues.
Under the Budget Code of Ukraine, 50% of personal income tax was paid to the Kyiv city budget in
2014 and 2013, with the other 50% paid to the Ukrainian government budget. From 01/01/2015, only
40% of personal income tax is paid to the Kyiv city budget.
Under the Tax Code effective in 2013 and 2014, the Ukrainian personal income tax rate was 15% and/or
17%, if income exceeds 10 amounts of legally established minimum salary as of 01/01 of the reporting year,
i.e. UAH 11,470 in 2013 and UAH 12,180 in 2014. Certain types of income (e.g., dividends) were taxed at
5%.

Salary appears to be the key source of individual income taxation. In 2014, salary
tax accounted for 85.8% of all income taxes paid by individuals to Kyiv’s city
budget.
There was an 8.4% drop in income tax paid after the annual property declaration – down to
UAH 297 million.
Starting from 01/07/2014, one’s pension is taxed, if the amount exceeds UAH 10 thousand per month
(only the excessive portion will be taxable). Pension tax receipts of the Kyiv City budget totalled UAH 5
million in 2014.
Structure of personal income taxes
(%)
3.7%
4.1%

0.1%

6.4%

Salary tax

1

Income tax other than salary

UAH 7,985
million

1

Income tax on pay and remuneration of servicemen
85.8%

Income tax paid after the annual property declaration
Other

1

– It is payable by tax agents.

As of 31/12/2014, personal income tax receivables of Kyiv’s city budget amounted to UAH 287.5 million,
which is 5.7 times more than the previous year.

One of the national policy priorities that is expected to boost local budget
revenues is to de-shadow salaries and inform the public on the need for
completing and filing income tax returns.
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Land tax
In 2014, land tax receipts totalled UAH 1,889 million, or 62% of the annual budget.
This is 0.6% lower than in 2013.
In 2014, land tax was ranked third (12%) by the amount of receipts collected to Kyiv’s General Fund.
The negative variance of land tax may be explained by:
 poor tax administration;
 lack of indexed standard for monetary valuation of land in 2014. A new standard for monetary
valuation of land plots is effective since 01/07/2015;
 inappropriate land title documents executed by land users that led to zero or underestimated tax.
Land tax is levied on legal entities and individuals in the form of land charge and a rent fee for state-owned
and municipal land.
Developments in 2015:
 Article 265 of the Tax Code of Ukraine prescribes that a land tax will be part of property tax and
included into local taxes and fees.
As of 31/12/2014, land tax receivable of Kyiv’s city budget totalled UAH 340.7 million, which is 24.8%
higher than the previous year.

Local taxes and fees
2014 receipts from local taxes and fees amounted to UAH 98 million, or 88% of
budget. The annual budget dropped 5.7% year-over-year.
Receipts from local taxes and fees to Kyiv’s General Fund
(UAH million)
103.7
9.7

-5.7%

111.3
97.8
7.8

9.9

Tourism fee

30.2

29.7

24.9

64.4

65.1

71.2

2013 (Actual)

2014 (Actual)

2014 (Budget)

Parking fee
Fee for certain types of business activity

The UAH 13.5 million gap of local taxes and fees vs the budgeted amount is broken down into a:
 UAH 6.1 million fee for certain types of business activity: there was an increase in the number of
unified taxpayers in 2014 (legal entities), i.e. some economic entities opted for simplified tax treatment.
Article 297 of the Tax Code of Ukraine prescribes that a fee for certain types of business activity is not
imposed on unified taxpayers;
 UAH 5.3 million parking fee: this relates to non-payment of parking fees due to political unrest in the
city’s central districts. This fee was paid to the Kyiv city budget by ME “Kyivtransparkservice” only;
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 UAH 2.1 million tourism fee: this was driven by lower charges of hotels located in the downtown due to
the protests at Maidan Nezaleshnosti in early 2014.
Developments in 2015:
 According to the Tax Code (as amended), the General Fund of local taxes and fees will include:
-

property tax (land tax, real estate tax, transport tax);
unified tax (in 2013 and 2014 it was levied to the Special Fund);
tourism fee and parking fee.

 Any fees for certain types of business activity will be abolished.

Corporate profit tax
Receipts from profit tax imposed on municipal entities and organisations
decreased by 9.7% down to UAH 59 million reaching 98.8% of the annual budget.
Reasons for the corporate profit tax (CPT) gap:
 the CPT rate was reduced from 19% in 2013 to 18% in 2014;
 a reduced tax base because of the lower margins received by municipal entities due to the aggravation of
the economic downturn in the country.
Developments in 2015:
 In addition to CPT imposed on municipal entities, Kyiv’s city budget will also receive 10 percent of the
CPT charged to other companies other than state-owned or municipal entities.
As of 31/12/2014, CPT payable by municipal entities to Kyiv's city budget amounted to UAH 25.1 million,
which is 11.8% higher than the previous year.

Other tax receipts to Kyiv’s General Fund
2014 receipts from other taxes and levies to Kyiv’s General Fund totalled UAH 46
million, or 103% of the annual target with a 5.4% increase vs 2013.
In 2014, other taxes and fees included receipts from a:
 50% charge on the special use of forest resources (UAH 1.7 million);
 50% charge on the special use of water (UAH 39.3 million);
 50% charge on the use of natural resources, except for the production of oil, natural gas and gas
condensate (UAH 4.6 million).
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Receipts from the lease of properties
In 2014, receipts from the lease of municipal properties totalled UAH 186 million
(98% of budget), which is UAH 148 million, or 44% lower compared to 2013.
Receipts from the lease of properties include:
 receipts from net income of PJSC “KYIVENEGO” and PJSC “JSC “Kyivvodokanal” on the lease of
integral property complexes;
 receipts from the lease of municipal properties.
Receipts from net income of PJSC “KYIVENERGO”
and PJSC “JSC “Kyivvodokanal” (on the lease of
integral property complexes)
(UAH million)

Receipts from the lease of municipal
properties
(UAH million)
-4.2%
102%

-60%
238

94%

Х%

95

2013

- % of budget
execution in 2014

2014

96

92

2013

2014

Receipts from net income on the lease of integral property complexes:
 Within the Kyiv Energy Management and Reform Project 2001, Kyiv’s territorial community transferred
power and heat supply assets into possession and use of PJSC “KYIVENERGO” until 2017. PJSC
“KYIVENERGO” is obliged to pay Kyiv’s territorial community a fee for use of the municipal property
amounting to 10% of net income gained for the previous budgeting year, but at least UAH 2
million per annum.
 PJSC JSC “Kyivvodokanal” is obliged to pay a fee for the use of the water supply and sewage networks
owned by Kyiv’s territorial community amounting to 10% of net income, but at least
UAH 200 thousand per annum according to the agreement on possession and use of City-owned
property dated 01/12/2006 (as amended).
Receipts from the lease of municipal properties:
Kyiv’s General Fund received a portion of payments for the lease of municipal properties (according to the
Kyiv City Council Resolution on Kyiv’s City Budget 2014) as follows:
 50% of receipts from the lease of City-owned properties with the remaining 50% left under management
of municipal entities;
 25% of receipts from leased properties of municipal entities that provided public utility services for
residential housing locations in Kyiv with the remaining 75% left under management of such municipal
entities.
Exemptions from lease payments to the local budget include: budgetary entities and organisations, and
non-profit municipal healthcare entities owned by Kyiv’s territorial community.
Leased municipal properties:
As of 31/12/2014, municipal properties owned by Kyiv’s territorial community totalled 10,917.4 thousand m2
of non-residential area, which is 5% lower than in 2013 (excluding municipal assets under management of
state-owned entities).
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The area of leased municipal properties decreased by 7.9% down to
1,149 thousand m2 due to the lower demand for commercial premises fuelled by
the reduced consumption and income of lessees.
582.5 thousand m2, or 51% of total leased area was leased to artistic, public associations, other State- or
City-owned entities under the preferential treatment with a UAH 1 annual lease payment.
The total number of lessees for the city’s leased area was 5,220 (+7.3% year-over-year).
City-owned non-residential property trends
(thousand m2)
11,482

10,917

Total non-residential area

1

Leased non-residential area
1,249

1,149

582.5

01/01/2014
01.01.2014
1

582.5

including non-residential area leased for
UAH 1 per annum

31/12/2014
31.12.2014

– Total area owned by Kyiv’s territorial community, excluding municipal assets under management of state-owned entities.

Administrative service fee
Receipts from administrative service fees recorded a 2.8% drop down to
UAH 125 million, or 89% of the annual budget.
The Budget Code of Ukraine states that a fee for 8 types of licenses and certificates goes to Kyiv’s city
budget.
The negative variance in administrative service fees totalling UAH 15.3 million was mainly driven by
lower receipts from license fee for wholesale and retail of alcoholic beverages and tobacco products due to
the reduced utilisation of electronic till machines, which are used for sales of alcoholic drinks.

Other non-tax receipts
Other non-tax receipts of Kyiv’s General Fund totalled UAH 104 million, or 113%
of the annual target.
Other non-tax receipt trends
(UAH million)
+22%

85
18
15

104
11
17
15

91
20
20

Other non-tax receipts
Loan interest
State duty

51

61

51

2013 (Actual) 2014 (Actual) 2014 (Budget)
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Portion of net income gained by municipal entities:
The Budget Code of Ukraine and Article 26 of the Self-Government Law of Ukraine prescribe that all
municipal entities owned by Kyiv’s territorial community have to pay a portion of their income at the
standard rates and in line with the procedure for assessing and paying portions of income.
List of companies that paid a portion of income gained by municipal entities in 2014
(UAH million)
Paid in 2014,
UAH million

Rate, % of net income

Municipal entity “Kyivreklama”

24.6

80%

2

Municipal entity “Zhytloinvestbud-UKB”

10.0

50%

3

Municipal entity “Kyiv International Airport (Zhulyany)”

5.5

50%

4

MCUE “Financial Company “Zhytlo-Invest”

1.6

50%

5

Municipal entity “Spetszhytlofond”

1.4

50%

6

Municipal entity “Kyivgenplan”

1.3

50%

7

Municipal entity “GIOC”

0.9

50%

8

Other

15.7

-

Total

61.0

-

№

Municipal entity’s name

1

Transfers from the government budget to Kyiv’s General Fund
In 2014, transfers from the government budget to Kyiv’s General Fund totalled
UAH 5,124 million, or 96% of the annual target with a UAH 1,624 million increase
from 2013.
In 2014, transfers from the government budget ranked second (33%) by the amount of receipts collected
to Kyiv’s General Fund.
The increase in transfers compared to the previous year originated from the receipt of capital city
subvention amounting to UAH 1,800 million:
 This subvention is financial support extended to Kyiv in its capacity as the capital city. It was
primarily used to pay for utilities and energy consumed by budgetary entities, pay out salaries to the staff
of budgetary entities (social and cultural assets), and service the local debt.
 There were no capital city subventions in 2013.
In the case of a budget deficit (calculated for the purposes of determination of inter-budget transfers), Kyiv
is entitled to an equalisation grant from the government budget:
 In 2013, the Kyiv city budget received such a grant totalling UAH 125 million.
 There were no equalisation grants in 2014, as revenues exceeded expenditures (taking into account
the estimation of transfers to/from other budgets made in line with the standards for all local budgets).
Consequently, Kyiv made transfers to the government budget to equalise the fiscal capacity of the local
budgets.
Additionally, in 2014, Kyiv’s General Fund received UAH 866 million in additional grants to equalise
fiscal capacity. This is UAH 377 million more than the previous year.

- 143 -

Kyiv’s Annual Report 2014
V. Analysis of Kyiv’s City Budget for 2014
Transfers from the government budget to Kyiv’s General Fund
(UAH million)
Budget
2014,
UAH
million

Actual
2014,
UAH
million

Budget
execution,
%

Actual
2013,
UAH
million

Change
2014/2013,
%

Subtotal subventions

4,410

4,223

96%

2,847

48%

Capital city subvention from the government budget

1,800

1,800

100%

-

n/a

State social aid subvention from the government budget

1,788

1,736

97%

1,549

12%

Public benefits and housing subvention

525

425

81%

470

-10%

Communication benefits subvention

236

235

100%

280

-16%

Subvention for healthcare institutions from the government budget

19.4

18.9

97%

76.5

-75%

8.2

7.8

94%

-

n/a

-

-

-

419

-100%

0%

52

-100%

Subvention from the government budget for elections of local
councils and mayors of villages, towns and cities
Subvention for compensation of tariffs1

Other subsidies from the government budget

Subtotal grants

Equalisation grant to local budgets from the government budget
Additional grant from the government budget to equalise the fiscal
capacity of the local budgets
Other additional grants
Total transfers from the government budget to Kyiv’s General
Fund

33

-

900

900

100%

653

73%

-

-

-

125

-100%

866

866

100%

489

77%

34

34

100%

40

-13%

5,310

5,124

96%

3,500

46%

1
– Subvention from the government budget for compensation of tariffs for heat, centralised water supply and water disposal. In
2014, this subsidy was given to Kyiv’s Special Fund.
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KYIV’S SPECIAL FUND REVENUES
In 2014, Kyiv’s Special Fund revenues (excluding the non-monetary transaction
of UAH 1,047 million of land recognised) totalled UAH 7,130 million (101% of
budget) – a UAH 4,346 million increase from 2013.
The rise was mainly driven by the increased transfers from the government budget (by UAH 3,731
million) and the growing receipts from unified tax (by UAH 329 million).
Municipal revenues of Kyiv’s Special
Fund
(UAH million)
+23%

Transfers from the government budget
to Kyiv’s Special Fund
(UAH million)

106%
96%

3,280

2,664

Х%

+3,127%

- % of budget
execution in 2014

3,850
119

2013

2014

2013

In 2014, municipal revenues of Kyiv’s Special
Fund grew by 23%, or UAH 616 million due to an
increase in both unified tax receipts by UAH
329 million up to UAH 1,409 million and land sale
proceeds by UAH 134 million up to UAH 187
million.

2014

Transfers from the government budget to
Kyiv’s
Special
Fund
increased
by
UAH 3,731 million
through
the
receipt
of
subvention for compensation of tariffs
amounting to UAH 3,672 million in 2014.

Structure of Kyiv’s Special Fund revenues
(UAH million)
Budget
2014,
UAH
million

Actual
2014,
UAH
million

Budget
execution,
%

Actual
2014 in %
of total

Actual
2013, UAH
million

Change
2014/2013,
%

Tax receipts

1,457

1,474

101%

21%

1,171

26%

Unified tax

1,368

1,409

103%

20%

1,080

30%

89

65

73%

1%

91

-29%

814

1,308

161%

18%

1,141

15%

Revenues of budgetary entities

452

1,100

243%

15%

880

25%

Other non-tax receipts

362

208

57%

3%

261

-20%

Receipts from capital transactions

573

269

47%

4%

143

88%

Proceeds from the sale of land

373

187

50%

3%

53

251%

Proceeds from the sale of property

200

81

41%

1%

89

-9%

239

229

96%

3%

210

9%

Transfers from the government budget

4,000

3,850

96%

56%

119

3127%

Total Special Fund revenues

7,082

7,130

101%

100%

2,783

156%

Other tax receipts
Non-tax receipts
1

Special-purpose funds

– Excluding the non-monetary transaction in the amount of UAH 1,047 million related to the recognition of the land plot on the balance
sheet of the “Kyiv Fortress” National History and Architecture Museum (Culture and Art sector).

1
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Unified tax
In 2014, unified tax receipts grew by 30% up to UAH 1,409 million (103% of
budget) due to higher income of unified taxpayers and an increased number of
corporate taxpayers.
Unified tax represented the second largest (after transfers from the government budget) source of
Kyiv’s Special Fund revenues in 2014 with a share of 20%.
Number of individual payers of unified tax to
Kyiv’s city budget
(thousands of persons)

Number of corporate payers of unified
tax to Kyiv’s city budget
(thousands of entities)

-2%
7.5

17.7

9.8
х

+4.4%

22.9

Average annual tax
receipt per person /
entity, UAH thousand

95.6

93.9

20.5

21.4

2013

2014

2013

2014

As of 31/12/2014, payable unified tax totalled UAH 31.4 million (2 times higher year-over-year).
Other non-tax receipts of Kyiv’s Special Fund include:
 environmental tax;
 charge for the first registration of vehicles;
 real estate tax (other than land) and other charges.
Developments in 2015:
 unified tax and other tax receipts of the Special Fund will flow into Kyiv’s General Fund for the
purposes of expanding its revenue.

Revenues of budgetary entities
In 2014, revenues of budgetary entities (excluding the non-monetary transaction
of UAH 1,047 million) totalled UAH 1,100 million (+25% vs the previous year)
accounting for 15% of the Special Fund revenues.
Revenue trends of budgetary entities
(UAH million)
1,100

880
442
14
328

Other revenue sources of budgetary entities
684

2

14

452
14

319

329

1

Receipts from extra activities
Fee for lease of property
Fee for core services

2013 (Actual) 2014 (Actual) 2014 (Budget)
– Other revenue sources of budgetary entities mainly include non-monetary transactions recorded in both Kyiv’s city budget revenues
and expenditures that relate to the recognition of land and other properties (including those items received free of charge from other
budgetary entities and organisations) on the balance sheets of budgetary entities.
1

– Excluding the non-monetary transaction in the amount of UAH 1,047 million related to the recognition of the land plot on the balance
sheet of the “Kyiv Fortress” National History and Architecture Museum (Culture and Art sector).
2
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Other non-tax receipts
Other material non-tax receipts of Kyiv’s Special Fund include shared participation in infrastructure
development and dividends per share in entities with municipal ownership.
Shared participation in infrastructure development
(UAH million)
- % of budget execution in 2014

Х%

165

 Payment of shared participation in development of
engineering, transport and social infrastructure in Kyiv is
governed by the Urban Planning Law of Ukraine and the
procedure for determining the amount of shared participation
(contributions) of developers (investors) in development of
engineering, transport and social infrastructure.

2014

 A drop in 2014 receipts was driven by a lower volume of
construction due to the aggravation of the economic
downturn.

-34%
50%
251

2013

 A customer intending to develop a land plot in a particular
locality is obliged to take part in establishment and
development of engineering, transport and social
infrastructure of such locality.

In 2013 and 2014, only 3 out of 23 currently operational entities with municipal
ownership paid dividends to Kyiv’s city budget.

Dividends per share in entities with municipal ownership
(UAH million)

Х%

- % of budget execution in 2014

As of 31/12/2014, Kyiv’s territorial community owns a stake in
23 currently operational entities, including 10 entities, where
corporate rights held by Kyiv’s territorial community are
transferred under management of Kyiv’s district state
administrations.
Entities that paid out dividends
(UAH million)

116%
№

2013

Paid in
2014,
UAH
million

PJSC SMC “Borschagivsky Chemical
and Pharmaceutical Plant” (29.95%
stake)

3.7

4.3

2

PJSC “Kyivgaz” (28.46% stake)

2.4

-

3

PJSC “HC “Kyivmiskbud” (80% stake)

-

30.4

6.1

34.7

Total

6

Paid in
2013,
UAH
million

1
+470%
35

Name of entity

2014

- 147 -

Kyiv’s Annual Report 2014
V. Analysis of Kyiv’s City Budget for 2014

LIST OF ENTITIES WITH MUNICIPAL OWNERSHIP AS OF 31/12/2014
Entities (currently operational) under management of Kyiv’s Municipal Property Department
№

Name of entity

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OJSC “KHLIB KYIVA”
PJSC “JSC KYIVVODOKANAL”
PJSC “KYIVGAZ”
PJSC “REMONTNO-BUDIVELNE UPRAVLINNYA № 3”
PJSC “HC KYIVMISKBUD”
PJSC COMMERCIAL BANK KHRESCHATYK
PJSC SMC “BORSCHAGIVSKY CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PLANT”
PrJSC “KYIVSPETSTRANS”
PrJSC “KOMPANIYA KYIVENERGOHOLDING”
JV “MRIYA-DAVI-DAN”
LLC “INROL”
LLC “GANDBOLNY KLUB KYIV-SPARTAK IM. I.E. TURCHYNA”
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION “OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HUMAN
DEVELOPMENT “UKRAINE””

13

Share, %
51.0%
25.46%
28.46%
86.26%
80.0%
25.0%
29.95%
51.0%
61.0%
40.0%
29.2%
51.0%
34.97%

Entities (currently operational) under management of the District State Administrations of Kyiv
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Name of entity
PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION “DESNYANSKY EKONOMIKO-PRAROVYI
TEKHNIKUM PRY MAUP”
LLC “UKRAINSKO-SHVEITSARSKY MEDYCHNY TSENTR “KLINIKA XXI””
OJSC “PLODOOVOTCH”
LIMITED LIABILITY COMPANY “PECHERSK”
LIMITED LIABILITY COMPANY “TECHNOPROMSERVIS” (HOME APPLIANCE REPAIR)
PrJSC “PARTNER”
LLC “NAVCHALNO-VYKHOVNY ZAKLAD “SHKOLA PIDPRYEMNYTSKOYI OSVITY”
LLC “KYIVSKY LITSEY BIZNESU”
LLC “RAIBUDSERVIS”
UNLIMITED PARTNESHIP “IMPORTRADIOSERVIS”

Share, %
50.0%
30.0%
1.3%
50.0%
30.0%
10.0%
50.0%
50.0%
51.0%
25.0%

Proceeds from the sale of land
In 2014, proceeds from the sale of land increased to UAH 187 million from
UAH 53 million, which was 50% of the budgeted figure. In 2014, there were 7 land
plots sold, with 4 land plots sold in 2013.
The calculation of Kyiv’s city budget target figures took into account contingency of their implementation
upon successful land auctions, which were carried out as late as the end of 2014.

Proceeds from the sale of property
In 2014, proceeds from the sale of municipal property amounted to UAH 81
million, or 41% of the budgeted figure, which was 9% less than in 2013.
Mainly non-residential buildings and premises were sold. In 2014, 32 municipal assets were sold for
the total amount of UAH 45 million (excluding VAT). In 2013, 81 municipal assets were sold for the total
amount of UAH 117 million.
A UAH 119 million gap in the 2014 budget execution was caused by lower demand in the real estate
market.
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The calculation of Kyiv’s 2014 city budget figures took into account the sale of 29.95% stake in
PJSC SMC “Borschagivsky Chemical and Pharmaceutical Plant”, which was rescheduled to 2015.
 On 20/03/2015, a stake in PJSC SMC “Borschagivsky Chemical and Pharmaceutical Plant” was
acquired by LLC “FC “Kub”. The selling price was UAH 171.8 million, UAH 28.64 higher than the initial
price of UAH 143.2 million.

Special-purpose fund
In 2014, Kyiv’s special-purpose fund revenues increased by 9% to UAH 229
million, which was 96% of the annual budget.
The special-purpose fund was established by the Kyiv City Council under the respective regulations
approved by the Resolution “On the Kyiv City Budget 2014”. The special-purpose fund is comprised of
revenues and expenditures gained and used in financing the City’s development and addressing its
critical issues.
Special-purpose fund revenue sources
(UAH million)
+9%
210
6

229
14
34

Proceeds from sale of area of residential buildings

239
7

Proceeds for replacement of greenery to be removed on the
Kyiv City territory

70

Proceeds from investment agreements and auctions

150

Proceeds from contributions made by owners of temporary
structures (small structures) in maintenance of the Kyiv City
urban amenities
Proceeds from temporary use of municipal property for
placement of outdoor advertisements

45

133

170

2013 (Actual) 2014 (Actual) 2014 (Budget)

Transfers from the government budget to the Special Fund
Transfers from the government budget to Kyiv’s Special Fund increased from
UAH 119 million to UAH 3,850 million due to inflow of subventions for
compensation of tariffs amounting to UAH 3,672 million.
The biggest amount of subventions from the government budget (UAH 3,672 million) was transferred to
repay debts that arose from differences in tariffs for heat, central water supply and water disposal. These
debts originated from the difference between the actual cost of heat, water supply and water disposal and
the respective tariffs approved by and/or agreed with government or local authorities.
Another UAH 178 million was transferred for construction, reconstruction, repair and maintenance of
streets and roads.
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KYIV’S CITY BUDGET EXPENDITURES FOR 2014
The budget expenditures of Kyiv1 for 2014 increased by 26% to UAH 22,182
million representing 94% of the annual budget.

Kyiv’s municipal budget expenditures
(UAH million)

20%

93%

99.6%
Х%

21,038

17,579

Transfers to the government budget and the
local budgets of the Kyiv region
(UAH million)

- % of budget
execution in 2014

1,144
9

2013

2014

2013

Municipal expenditures (net of transfers to
other budgets and the non-monetary
transaction)
increased
by
20%
to
UAH 21,038 million due to an increase of
expenditures (from government subventions) for
tariff compensation from UAH 419 million to
UAH 3,672 million and an increase of
budgetary entities’ expenditures for public
utility services.

2014

Transfers to the government budget and the
local budgets of the Kyiv region increased due
to allocations from Kyiv’s municipal budget to the
government budget in the amount of UAH 1,141
million to balance revenues and expenditures
of the territorial communities as Kyiv’s
estimated municipal revenues exceeded its
estimated municipal expenditures for the
calculation purposes of inter-budget transfers.

Kyiv’s city budget expenditures by fund
(UAH million)
2013

2014
General Fund – municipal expenditures

20%

UAH 17,588
million

General Fund – transfers to other
budgets

31%

UAH 22,182
million1

Special Fund – municipal expenditures
5%

80%

64%

Special Fund – transfers to other
budgets

– Net of the non-monetary transaction in respect of recognition of land in the amount of UAH 1,047 million on the balance sheet
of the “Kyiv Fortress” National History and Architecture Museum (Culture and Art sector).
1

- 151 -

Kyiv’s Annual Report 2014
V. Analysis of Kyiv’s City Budget for 2014
In 2014, Kyiv’s city budget expenditures were incurred by 32 primary budget owners:





10 Kyiv District State Administrations;
20 departments and functions of the Kyiv City State Administration / the Kyiv City Council;
The Kyiv City Council;
The Executive office of the Kyiv City Council / the Kyiv City State Administration.

Kyiv’s expenditures by key budget owner
(UAH million)
Actual
2013,
UAH million

Actual
2014,
UAH million

Change
2014 / 2013,
%

618

3,883

528%

93%

Health Services Department

2,668

2,962

11%

111%

Social Policy Department

2,835

2,759

-3%

92%

Finance Department

1,295

2,472

91%

95%

Transport Infrastructure Department

Primary budget owners

Department of Housing and Utility Infrastructure

Budget
execution in
2014, %

1,958

1,930

-1%

91%

Education and Science, Youth and Sports Department

543

515

-5%

84%

Culture Department

389

413

6%

97%

383

155

-60%

68%

210

142

-32%

79%

Executive office of the Kyiv City State Administration

78

124

58%

118%

Kyiv City Council (Secretariat)

76

98

29%

84%

Public Relations Department

44

48

9%

90%

Economics and Investment Department

34

29

-16%

99%

Land Relations Department

19

22

12%

98%

Production Sector and Entrepreneurial Development
Department

26

20

-21%

63%

Cultural Heritage Protection Department

24

18

-25%

95%

Urban Development and Architecture Department

16

15

-5%

60%

Child Service

21

13

-36%

82%

Municipal Property of Kyiv City Department

11

11

1%

90%

Women, Disabled Persons, War Veterans and Labour Function

13

9

-32%

70%

Financial Controlling and Internal Audit Department

0

4

n/a

96%

Executive body Office of Tourism

3

3

-6%

93%

Dniporvska District State Administration

760

826

9%

92%

Desnianska District State Administration

777

777

0%

89%

Darnitska District State Administration

721

769

7%

94%

Sviatoshynska District State Administration

717

760

6%

92%

Obolonska District State Administration

731

710

-3%

90%

Shevchenkivska District State Administration

674

666

-1%

90%

Solomianska District State Administration

612

652

7%

90%

Holosiivska District State Administration

510

536

5%

87%

Podilska District State Administration

450

495

10%

90%

Pecherska District State Administration

330

338

2%

90%

1

Construction and Housing Department

2

Urban Amenities and Environmental Protection Department

Kyiv’s District State Administrations

1

– Net of the non-monetary transaction in respect of recognition of land in the amount of UAH 1,047 million in 2014.

– Expenditures include proceeds from repayment of youth loans by individuals (“lending operations”) in the amount of
UAH 2.39 million in 2014 and UAH 2.34 million in 2013.
2
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Structure of Kyiv’s city budget expenditures by category (economic classification)
(%)
2013

2014

15%

10%

5%

Operating expenditures

UAH 17,588
million

UAH 22,182
million1

Capital expenditures
Transfers

85%

85%

1

– Net of the non-monetary transaction in respect of recognition of land in the amount of UAH 1,047 million in 2014.

In 2014, operating expenditures increased by 25% to UAH 18,777 million
representing 85% of Kyiv’s total budget expenditures.
Structure of Kyiv’s city budget expenditures by category (economic classification)
(UAH million)
Budget
2014,
UAH
million
Operating expenditures

Actual
2014,
UAH
million

Budget
execution,
%

Actual 2014
as % of the
total

Actual
2013,
UAH
million

Change
2014/2013,
%

20,125

18,777

93%

85%

14,996

25%

Payroll1

6,578

6,414

98%

29%

6,791

-6%

Subsidies and current transfers to entities

5,954

5,636

95%

25%

2,316

143%

Social protection and social security

2,538

2,323

92%

10%

2,380

-2%

Debt servicing

1,411

1,312

93%

6%

1,272

3%

Public utility services

1,397

1,120

80%

5%

543

106%

Research, development and realisation
of state (regional) programmes

983

848

86%

4%

501

69%

Foods

543

464

85%

2%

397

17%

Pharmaceuticals and dressing materials

267

336

126%

2%

438

-23%

Other operating expenditures

453

323

71%

1%

359

-10%

2,424

2,263

93%

10%

2,585

-12%

426

629

148%

3%

541

16%

1,997

1,634

82%

7%

2,043

-20%

Capital expenditures

2

Acquisitions of fixed assets2
Capital transfers to entities
Lending operations
Transfers to other budgets
Total

-2

-2

120%

0%

-2

2%

1,149

1,144

100%

5%

9

12,828%

23,696

22,182

94%

100%

17,588

26%

1

– Salaries and related charges.

2

– Net of the non-monetary transaction in respect of recognition of land in the amount of UAH 1,047 million in 2014.
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The 25% increase in operating expenditures was driven by the increase in
current transfers to entities (through repayment of outstanding balances payable
for tariffs compensation of UAH 3,672 million to PJSC “KYIVENERGO”,
PJSC “JSC “Kyivvodokanal” and other entities) and a 2 time increase in the
budgetary entities’ expenditures for public utility services (including repayment
of prior year outstanding balances).
The major items of operating expenditures are presented below:
 budgetary entities’ payroll;
 social protection and social security;
 subsidies and current transfers to municipal entities and other institutions to realise budget programmes
and activities.

In 2014, capital expenditures decreased by 12% to UAH 2,263 million
representing 10% of Kyiv’s total budget expenditures.
As the majority of municipal revenues are allocated to cover operating expenditures, capital expenditures
are insignificant and are not sufficient for prompt replacement of Kyiv’s outdated facilities and
infrastructure. All capital expenditures are covered from the Special Fund of Kyiv’s city budget
appropriations.

Education, health care, social protection and social security are the key priority
sectors funded from Kyiv’s city budget. However, housing and public utility
expenditures increased substantially due to repayment of outstanding balances
payable for tariffs compensation from 7% to 19% of the total budget expenditures
in 2014.
Structure of Kyiv’s city budget expenditures by sector (functional classification)
(%)
Education

2013

2014

Housing and public utilities
6%

7%

Health care
26%

3%
4%

Culture and art

UAHUAH
17,558
17,588
million

7%
4%
15%

Social protection and social security

21%

1

Debt service
7%

Transportation services,
communications and IT
State administration
Building and construction

3%
3%
4%
6%
3%

5%

5%
23%

UAHUAH
22,182
22,182
million
19%

12%
17%

Transfers to other budgets
Other sectors

1

– Net of the non-monetary transaction in respect of recognition of land in the amount of UAH 1,047 million in 2014.
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Expenditures: Education
Kyiv’s 2014 budget expenditures for education increased by 11% to UAH 5,047
million representing 92% of the annual budget line item and constituting the
largest share (23%) of Kyiv’s total budget expenditures.
The increase in expenditures by 11% or UAH 507 million versus 2013 was mainly driven by the increase
in expenditures on housing and public utilities (due to higher energy tariffs and prices and repayment of
prior year amounts due), payroll (due to the increased minimum salary) and meals for educational
institutions (due to a growth in prices).
Structure of education expenditures in 2014
by function
(UAH million)

Schools

Pre-school educational
institutions

Higher educational
institutions

2,707

1,494

278

+12%

+16%

+7%

98%

89%

99%

UAH 5,047
million of

Payroll

3,366

+4%

1

82%

+171%

778

Public utility services

85%

+20%

373

Foods

+7%

274

Research, development and
realisation of state (regional)
programmes

116

Capital expenditures

Vocational training
educational institutions

179

-2%

91%

Extra-curricular
educational institutions

149

+4%

88%

Special educational
institutions for children
with special need

135

+10%

92%

93%

-5%

43

Social security

Other educational
institutions and
establishments

105

-10%

80%

67%

-8%

97

Other operating expenditures

Х% - increase in 2014
versus 2013

1

94%

Structure of education expenditures in
2014 by category
(UAH million)

education
expenditures

97%

72%

Х% - decrease in 2014
versus 2013

-59%

Х%

- % of budget line item
for 2014 (budget
execution)

– Salaries and related charges.

In 2014, capital expenditures for education decreased by UAH 170 million to UAH 116 million in
absolute and relative terms compared to the prior year, which constitutes 72% of the annual budget.
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The total number of the budget-funded educational institutions increased from
1,054 to 1,059 in 2014. Kyiv’s average expenditure amount per 1 person
(a pupil/student) increased by 7.7% to UAH 11.3 thousand per annum. At the end
of 2014, the total number of staff positions and teaching FTEs in Kyiv’s
educational institutions funded from the Kyiv city budget was 80,364.
Number of educational institutions and individuals funded from the municipal budget

Educational institutions

Number of
educational
institutions

Average number of pupils/
children/students, persons

Average expenditure per 1
pupil per annum, UAH
thousand
%
2013
2014
change

2013

2014

2013

2014

%
change

Schools, lyceums and gymnasiums

417

409

231,109

237,179

3%

9.9

10.8

9%

Pre-school educational institutions

490

503

88,509

94,298

7%

14.6

15.8

9%

Higher educational institutions

8

8

6,315

6,411

2%

41.3

43.4

5%

Vocational training educational
institutions

19

19

10,630

9,703

-9%

17.2

18.5

7%

Extra-curricular educational
institutions

37

37

72,708

73,078

1%

2.0

2.0

4%

Special educational institutions for
children with special needs

16

16

2,538

2,620

3%

48.4

51.5

6%

Boarding schools

9

9

2,182

2,311

6%

36.2

40.5

12%

Evening (shift-type) schools

11

11

4,177

3,878

-7%

7.3

7.7

5%

Orphanages

1

1

129

136

5%

169.0

115.5

-32%

Postgraduate educational institutions

1

1

8,294

11,028

33%

1.5

1.1

-23%

Educational departments’ centralised
accounting offices

11

11

-

-

-

-

-

-

Procedural guidance and other public
education activities

29

29

-

-

-

-

-

-

Other educational institutions

5

5

4,002

3,880

-3%

3.6

3.4

-7%

Assistance to 18-year old orphaned
children and children deprived of
parental care

-

-

259

239

-8%

1.8

1.8

-4%

1,054

1,059

430,852

444,761

3%

10.5

11.3

8%

Total
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Expenditures: Housing and utilities
In 2014, municipal expenditures for housing and utilities increased 3.4 times up
to UAH 4,270 million, which is 92% of the annual budget line item and 19% of
Kyiv’s total budget expenditures.
The increase in housing and utility expenditures versus 2013 was driven by the increase in expenditures
(from government subventions) for repayment of outstanding balances payable for compensation of
tariffs for heat, centralised water supply and water disposal, which originated in 2009–2014. During the
reporting period, the government subventions were allocated to repay outstanding balances payable for
tariffs compensation to PJSC “KYIVENERGO”, PJSC “JSC “Kyivvodokanal” and other entities in the
total amount of UAH 3,672 million or 96% of the annual budget line item.
Structure of housing and utility
expenditures in 2014 by category
(UAH million)

Structure of housing and utility expenditures
in 2014 by function
(UAH million)

Repayment of
outstanding balances
payable for tariffs
compensation1

Urban amenities

99

Capital repairs of
local government
authorities’
residential property
fund

62

Housing and public
utility subventions

55

7

+27%

-52%

-75%

-31%

Х% - increase in 2014
versus 2013

96%

95%

83%

-7%

375

Housing and public
utility municipal
entities

Housing
management
facilities

+776%

3,672

76%

43%

4,189

+289%

34%

-56% 81

Subsidies and current
transfers to entities

Capital expenditures

UAH 4,270
million of

housing and
utility
expenditures

83%

47%

Х% - decrease in 2014
versus 2013

Х%

- % of budget line item
for 2014 (budget
execution)

– Repayment of outstanding balances payable for compensation of tariffs for heat, centralised water supply and water disposal
generated, distributed and supplied to households, arising from the difference between the actual cost of heat power and the
water supply, water disposal, heat and hot water supply services at tariffs approved and/or agreed by central or local
government authorities.
1

Urban amenities represent one of the most important areas of municipal
economic activities, which creates appropriate conditions for proper operation of
the municipal infrastructure facilities and comfort for Kyivans and visitors living
and staying in the city.
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In 2014, UAH 375 million (83% of the annual budget line item) was spent for urban
amenities, including:
 maintenance and current repair of municipal streets, road networks and road and transportation
structures – UAH 179 million;
 greenery planting and preservation – UAH 137 million;
 maintenance of water bodies and related land, improvement of the city’s beaches and
development of certain nearby waterbody areas – UAH 20 million;
 maintenance and improvement of the city’s cemeteries, municipal crematorium area and the zone
of the Museum Lukyanivsky State Historical and Memorial Reserve – UAH 16 million;
 landslide preventive measures in certain areas of the city and preservation of buildings and
structures located in landslide danger zones – UAH 13 million;
 other activities and measures related to urban amenities and maintenance of the city’s territory in
appropriate sanitary conditions (maintenance of the city’s fountains and water pump well sites,
dismantling of unauthorised structures and derelict property etc.) – UAH 10 million.
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Expenditures: Healthcare
In 2014, health care expenditures increased by 7% up to UAH 3,881 million, which
represents 105% of the annual budget line item and 17% of Kyiv’s city budget
expenditures.
Structure of health care expenditures in
2014 by function
(UAH million)

Hospitals

1,096

103%
%

+2%

Specialised hospitals
(dispensaries, medical
units etc.) 2

619

-8%

Primary medical
assistance centres2

541

+185%

Specialised clinics (no
bed fund available)

504

+123%

Other health care
activities

416

+35%

Perinatal centres and
birthing hospitals

169

Other institutions and
activities

537

Х% - increase in 2014
versus 2013

Structure of health care expenditures in
2014 by category
(UAH million)

98%

+185%

88%

134%

+201%

95%

88%

UAH 3,881
million of

Payroll

1,791

-23%

1

536

Research, development
and realisation of state
(regional) programmes 2

425

Subsidies and current
transfers to entities

607%

+193%

360

Capital expenditures

133%

127%

-23%

333

Pharmaceuticals and
dressing materials

+19%

116%

80%

256

Public utility services

-47%

96%

180

Other operating
expenditures

94%

health care
expenditures

+40%

108%

Х% - decrease in 2014
versus 2013

-21%

Х%

3

- % of budget line item
for 2014 (budget
execution)

– Salaries and related charges.
– Due to the reorganization of primary health care centres from budgetary entities categorised as specialised hospitals
(dispensaries, medical units etc.) into public non-profit entities in 2014, expenditures began to be accounted for in ‘Research,
development and realisation of state (regional) programmes’ (they were previously accounted for as “Payroll”, “Pharmaceuticals and
dressing materials’ and other direct expenditures of budgetary entities).
3
– Include one-off non-monetary transactions in respect of recognition of materials, equipment and other property on balance
sheets by some health care institutions.
1
2
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147 health care institutions were funded from the Kyiv city budget in 2014.
Number of health care institutions funded from Kyiv’s city budget

Health care institutions

Number of institutions

Number of beds

Doctor’s visits, thousands

2013

2014

2013

2014

%
change

2013

2014

%
change

Hospitals

26

26

10,028

10,120

1%

2,153

1,305

-39%

Specialised hospitals (dispensaries,
medical units etc.)

22

22

4,243

4,128

-3%

978

888

-9%

Primary medical assistance centres

28

28

-

-

-

4,892

11,678

139%

Specialised clinics (no bed fund
available)

28

27

-

-

-

5,332

11,747

120%

Perinatal centres and birthing
hospitals

6

6

1,030

1,055

2%

285

298

4%

Emergency medical assistance
centres

1

1

-

-

-

413

428

34%

Territorial medical associations

4

5

1,415

1,490

5%

247

201

-19%

General and specialised dental
clinics

9

8

-

-

-

449

400

-11%

Sanatoriums for children and
teenagers (nontuberculous)

11

9

1,025

1,025

0.0%

-

-

-

Child care centres

2

2

270

270

0.0%

-

-

-

Outpatient hospitals and ambulatory
care clinics

1

1

-

-

-

15,146

958

-94%

Sanatoriums for consumptives

2

2

400

400

0.0%

-

-

-

Other institutions

10

10

-

-

-

-

-

-

Total

150

147

18,411

18,488

0%

29,895

27,902

-7%

In 2014, expenditures for treatment of patients with diabetes mellitus and diabetes insipidus (including
provision of insulin) increased from UAH 25 million in 2013 to UAH 49 million in 2014.

As of the end of 2014, the total staff positions of Kyiv’s health care institutions
funded from Kyiv’s city budget increased in number by 438 to 60,555, including
47,434 medical staff positions.
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Expenditures: Social protection and social security
In 2014, funding of the social protection and social security sector reduced by
2% to UAH 2,648 million representing 90% of the annual budgeted allocation for
this sector.
The decrease in social protection and social security expenditures by 2% or UAH 53 million on 2013
was mainly driven by the lower level of allowances and subsidies offered to its vulnerable population
for their housing and utility bills. Utility subsidies and allowances covered from Kyiv’s city budget (from
government subvention) decreased by 10% or UAH 45 million to UAH 425 million in 2014.
Social protection and social security line items of Kyiv’s 2014 city budget by key area

Social policy area

Amount of funding,
UAH million

Number of recipients,
persons

2014

Change
2014/2013
%

% of
budgeted

2013

2014

%
change

1,167.5

19%

98%

92,231

102,613

11%

Government social benefits to people with childhood
disabilities and disabled children

232.7

16%

96%

30,807
benefits
paid

33,064
benefits
paid

7%

Allowances to war veterans, persons subject to the Law of
Ukraine “On the Status of War Veterans and their Social
Protection”, persons with outstanding service to the nation,
widows/widowers and parents of deceased citizens for
housing and utility bills

194.9

-16%

78%

292,593

286,779

-2%

Other allowances to war veterans, persons subject to the
Law of Ukraine “On the Status of War Veterans and their
Social Protection”, persons with outstanding service to the
nation, widows/widowers and parents of deceased citizens

1.9

-31%

83%

376

366

-3%

Single mother child benefits

121.0

7%

99%

27,505

27,940

2%

Benefit to caregivers of children under 3 years old

94.7

-42%

90%

77,265

46,823

-39%

Allowances to Chornobyl victims for housing and utility bills

71.9

-5%

80%

71,493

70,882

-1%

Healthcare allowance to Chornobyl victims

4.3

-48%

71%

20,114

18,182

-10%

Other allowances to Chornobyl victims

3.1

41%

89%

8,681

4,096

-53%

Subsidies to households for housing and utility bills

74.5

-5%

85%

34,537

33,682

-2%

Allowances for housing and utility bills to military, law
enforcement, tax police, fire protection service, penitentiary
service, and civil defence veterans

60.3

-5%

85%

54,473

56,149

3%

Benefit to foster parents or guardians

48.9

12%

98%

1,827

1,900

4%

Government social assistance to disadvantaged households

39.0

78%

98%

1,444

1,923

33%

Communication allowances to some categories of citizens
for subscription bills and telephone installation

30.2

152%

100%

110,847

138,366

25%

Social benefits, allowances and subsidies provided
New-born benefit
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Social policy area

Amount of funding,
UAH million

Number of recipients,
persons

2014

Change
2014/2013
%

% of
budgeted

2013

2014

%
change

Allowances to households with three or more children for
housing and utility bills

23.4

21%

87%

29,322

33,665

15%

Benefit to caregivers of persons with grade I or II mental
health disability

22.2

37%

90%

1,163

1,637

41%

Pregnancy and delivery benefit

14.3

13%

92%

10,079

11,006

9%

Other social protection expenditures for general population

10.3

-93%

21%

-

-

-

Other social protection expenditures for war and labour
veterans

9.4

-86%

32%

74,540

4,936

-93%

Temporary government assistance to children

8.6

9%

98%

1,860

1,918

3%

Financial support to disabled and veteran NGOs

7.1

-74%

37%

-

-

-

Funeral expenditures in respect of combatants and persons
with war disabilities

5.1

-2%

90%

1,378

1,327

-4%

Cash benefit to individuals providing social care to senior
citizens, disabled persons, children with disabilities, people
with no independent living skills due to a medical condition

4.8

-3%

94%

2,846

2,629

-8%

Adoption benefit

2.8

8%

83%

270

274

1%

Compensation to disabled persons for the cost of petrol,
repairs and maintenance of vehicles and transportation
services

0.3

-3%

60%

1,294

1,042

-19%

Compensation to persons entitled to free-of-charge domestic
coal under the Mining Law of Ukraine, Articles 43 and 48,
who live in buildings with central heating

0.1

-14%

26%

69

82

19%

Installation of telephones for people with grade I and grade II
disabilities

0.02

-53%

65%

329

268

-19%

Subsidies to households to compensate purchases of solid
and liquid domestic fuel and liquefied gas

0.01

19%

20%

7

6

-14%

Nursing homes for senior citizens and disabled persons
accountable to social protection agencies (6 institutions)

115.8

15%

86%

2,217
beds

2,217
beds

0%

Community social service centres (12 institutions)

87.1

5%

93%

31,889

29,494

-8%

Maintenance of local community centres for teenagers
(155 institutions)

30.7

18%

90%

12,902

14,880

15%

Kyiv Social Benefit Centre

28.1

-2%

85%

420K
files

334K
files

-20%

Foster homes for minors with disabilities (2 institutions)

25.1

12%

87%

490
beds

490
beds

0%

Maintenance of social service centres for families, children
and youth (11 institutions)

23.8

-34%

76%

-

-

-

Maintenance of 8 institutions: 1 Kyiv centre for social and
psychological assistance, 5 centres for social and
psychological rehabilitation of special needs children and
youth, 2 centres for HIV-positive children and youth

10.1

-2%

87%

4,883

6,344

30%

Maintenance of organisations providing social services to
vulnerable children (2 institutions)

6.3

-2%

70%

58

73

26%

The Kyiv Centre for Social, Professional and Labour
Rehabilitation of Disabled Persons

1.9

-1%

33%

2,093

5,039

141%

Other institutions and establishments (20 institutions)

44.8

5%

85%

-

-

-

Maintenance of institutions
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Social policy area

Amount of funding,
UAH million

Number of recipients,
persons

2014

Change
2014/2013
%

% of
budgeted

2013

2014

%
change

Health promotion and recreation of children

14.8

-36%

55%

10,551

6,597

-37%

Other social protection programmes for children

3.4

30%

98%

7
activities

5
activities

-29%

Programmes and activities of social service centres for
families, children and youth

1.5

-44%

113%

53,571
activities

27,084
activities

-49%

Social programmes and activities of government agencies
for family affairs

0.7

-21%

69%

840
activities

822
activities

-2%

Social programmes and activities of government agencies
for youth

0.6

-59%

20%

1,380
activities

85
activities

-94%

2,648

-2%

90%

Social protection activities

Total funding

As of 31/12/2014, Kyiv’s social protection and social security institutions included:
 64 institutions that provide social services to senior citizens, disabled persons, children with disabilities
and its vulnerable population;
 155 local community centres for teenagers (extracurricular educational institutions).

As of the end of 2014, the total number of staff positions in social protection and
social security institutions funded from Kyiv’s city budget was 5,758.
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Expenditures: Culture and art
In 2014, Kyiv’s expenditures for culture and art reduced by 2% to UAH 602 million
(net of the non-monetary transaction in the amount of UAH 1,047 million)
representing 91% of the annual budgeted allocation for this sector.
According to budgetary reporting, Kyiv’s 2014 expenditures for culture and art amounted to UAH 1,649
million (250% of the budgeted amount and 170% higher than in 2013) and included a one-off non-cash
expenditure attributable to recognition of land in the balance sheet of the “Kyiv Fortress” National
History and Architecture Museum (24A Hospitalna Str.) in the total amount of UAH 1,047 million.
Expenditures for culture and art, net of the one-off transaction, amounted to UAH 602 million
representing 91% of the annual budgeted allocation for this sector or 2% less than in 2013.
The 2% decrease of expenditures compared to 2013 was driven by reduced expenditures for the realisation
of programmes and activities in this sector.
Structure of expenditures for culture and art
in 2014 by function
(UAH million)
Aesthetic education
schools for children

Theatres

Libraries

Museums and
exhibitions 2

220

+3%

158

82

61

+5%

96%

94%

0.2%

-1.5%

93%

Structure of expenditures for culture and
art in 2014 by category
(UAH million)

94%

90%

90%

-0.5%

68%

UAH 602
million2 of

expenditures
for culture
and art

90%

Other cultural and
educational institutions
and activities

41

-5%

90%

32%

Philharmonics and
music bands

31

-22%

76%

91%

Other institutions and
activities

10

-40%

Х% - increase in 2014
versus 2013

47%

86%

Х% - decrease in 2014
versus 2013

Payroll

354

+1%

1

Subsidies and current
transfers to entities

203

+12%

20

Public utility services

-25%

8

Capital expenditures

4

Research and
Research and
development and
development and
activitiesfor
forrealisation
realisationof
of
activities
state(regional)…
(regional)
state
programmes

-71%

+49% 1

-24%

Х%

12

2

Social security

Other operating
expenditures

- % of budget line item
for 2014 (budget
execution)

– Salaries and related charges.
– Net of expenditures in respect of recognition on the balance sheet of the “Kyiv Fortress” Museum of land in the total
amount of UAH 1,047 million – one-off non-monetary transaction recorded in revenues (budgetary entities’ proceeds) and
expenditures of Kyiv.
1

2
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The total number of cultural and art institutions funded from Kyiv’s city budget
was 141 in 2014.
Number of cultural and art institutions funded from the city budget
Number of
institutions

Institution category

Number of visitors/
spectators/readers, persons

Average cost per 1 spectator/
visitor in Kyiv’s city budget,
UAH

2013

2014

2013

2014

%
change

2013

2014

%
change

Aesthetic education schools for
children

56

56

22,168

22,446

1%

9,670

9,797

1%

Theatres

21

21

591,739

577,171

-2%

267

274

3%

Libraries

13

13

580,410

575,750

-1%

143

142

-1%

Museums and exhibitions

15

15

896,431

848,234

-5%

64

72

12%

Philharmonics and music bands

7

7

241,390

209,800

-13%

110

126

14%

Palaces of culture, culture centres
clubs and other cultural
institutions of club type

8

8

399,746

358,408

-10%

36

27

-25%

Cinematography

8

1

103,017

8,949

-91%

23

55

139%

Zoos

1

1

-

-

-

-

-

-

Culture and leisure parks

4

4

-

-

-

-

-

-

Other cultural and educational
institutions and activities

15

15

-

-

-

-

-

-

Total

148

141

-

-

-

-

-

-

As of the end of 2014, the total number of staff positions in cultural and art
institutions funded from Kyiv’s city budget was 10,192.
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Expenditures: Debt servicing
In 2014, Kyiv’s expenditures for debt servicing increased by 3% or
UAH 41 million up to UAH 1,312 million representing 93% of the annual budget
allocation for this purpose.
Total expenditures for interest payments on debt liabilities amounted to UAH 1,312 million, which
equals 8.4% of Kyiv’s General Fund revenues in 2014 (similar to 2013 – 9.3%, the budget target was 8.3%).
UAH 370.3 million of interest payments representing 28.2% of the total debt servicing expenditures were
made from the government budget subvention (for performance of the capital city functions).
According to the Budget Code of Ukraine, local debt servicing expenditures are incurred from Kyiv’s General
Fund and may not exceed 10 per cent of expenditures of the local budget General Fund during a
budgetary period. Debt servicing expenditures are normally incurred from municipal revenues of the General
Fund; however, transfers from the government budget were used to pay interest in 2014.
The 2014 increase in debt servicing expenditures by 3% to UAH 1,312 million was driven by increased
expenditures for servicing of the US dollar-denominated foreign debt due to the hryvnia devaluation.

In 2014, interest expenditures for domestic debt liabilities decreased by
UAH 106 million to UAH 772 million due to a decrease of the hryvniadenominated principal debt by UAH 470 million to UAH 5,165 million.
Domestic debt servicing expenditures
(UAH million)

-12%

877

772

2013

2014

The national currency devaluation resulted in an increase of external debt
servicing expenditures for Kyiv in the hryvnia equivalent by 37%, up to
UAH 541 million.
External debt servicing expenditures
(UAH million)
+37%

541
394

2013
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Expenditures: Transportation services, communications and IT
In 2014, Kyiv’s expenditures for transportation services, communications and IT
increased by 36% or UAH 240 million up to UAH 905 million representing 95% of
the annual budgeted allocation for this sector.
As transportation services to the public are rendered by municipal entities (rather than by Kyiv’s budgetary
entities), the budget expenditures for this sector are incurred as current and capital transfers to these
entities.
The increase in expenditures for transportation services, communications and IT was driven by:
 increased current and capital transfers to municipal entities “Kyivmetropolitan” and “Kyivpastrans” for
payroll, current year debt repayments under loan and financial agreements and overhaul and
medium maintenance of transport vehicles and rail tracks of municipal entity “Kyivpastrans”
(please refer to “Other electric transport activities”);
 compensation for regulation of municipal public electric and motor transport travel fares paid to
the municipal entity “Kyivpastrans”.
Structure of transportation and IT
expenditures in 2014 by area
(UAH million)

Electric transport
activities 1

520

Motor roads
construction, repair and
maintenance
expenditures

202

Motor transport activities 1

155

Traffic management

Structure of transportation and IT
expenditures in 2014 by budget owner
(UAH million)
Social Policy Department
2
of the KCSA

293

97%

+30%

Municipal Entity
“Kyivpastrans”

248

20

Compensatory
payments for rail
transport travel
allowances

6

National Informatisation
programme

2

30%

91%

-6%

0%

-0.3%

Х% - increase in 2014
versus 2013

96%

100%

55%

162

Municipal Entity
“Kyivavtodor”

141

Municipal Entity
“Kyivmetropolitan”

UAH 905
million of

expenditures
for
transportation
services

36

Road Service Municipal
Entities

20

Municipal Entity
“Kyivdorservice”

100%

21%

Х% - decrease in 2014
versus 2013

Х%

4

Municipal Entity
“Kyivavtoshliakhmist”

2

Transport Infrastructure
Department of the KCSA

- % of budget line item
for 2014 (budget
execution)

1
– Includes the following activities: regulation of municipal public transport travel fares, compensatory payments for travel
allowances and other activities.
2

– For subsequent settlements with ME “Kyivpastrans” and ME “Kyivmetropolitan”.
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Electric transport activities
Total compensatory payments for electric transport travel allowances decreased
by 26% to UAH 216 million.
2014

Change 2014/2013,
%

Budget execution,
%

Compensatory payments for electric transport travel
allowances

216

-26%

97%

Regulation of municipal electric transport travel fares

82

n/a

100%

Other electric transport activities

223

106%

97%

Total:

520

30%

97%

 ME “Kyivpastrans” received UAH 82 million in compensation for regulation of municipal electric
transport travel fares.
 Other electric transport activities included the provision of transfers for capital expenditures and debt
repayments under loan and financial agreements for ME “Kyivpastrans” (UAH 81.9 million) and
ME “Kyivmetropolitan” (UAH 141 million).

Motor transport activities
Total compensatory payments for motor transport travel allowances to certain
categories of individuals increased by 7% to UAH 71 million.
2014

Change 2014/2013,
%

Budget execution,
%

Compensatory payments for motor transport travel
allowances

71

7%

100%

Regulation of municipal motor transport travel fares

50

n/a

100%

Other motor transport activities

34

125%

99%

Total:

155

91%

100%

 The Municipal entity “Kyivpastrans” received UAH 50 million in compensation for regulation of
municipal motor transport travel allowances.
 Other motor transport activities included the provision of transfers to ME “Kyivpastrans”.

Expenditures of UAH 202 million were incurred to repair and maintain Kyiv’s
motor roads in 2014, which is 30% higher than in 2013.
 The funding sources of the above expenditures included Kyiv’s city budget revenues from the state fee
for the first registration of a motor vehicle, the state fee for performance of certain entrepreneurial
activities and the government budget subvention to Kyiv’s Special budget fund for construction,
reconstruction, repair and maintenance of municipally-owned streets and roads in community residential
locations.
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Expenditures: State administration
During 2014, Kyiv’s city expenditures for operations of the Kyiv City Council, the
Kyiv City State Administration and Kyiv’s district state administrations increased
by 16% to UAH 667 million, representing 103% of the budget for this line item.
The increase in state administration expenditures by 16% or UAH 90 million compared to 2013 is explained
by:



non-monetary transactions of UAH 61.4 million in respect of recognition of inventories and
equipment on the balance sheets of budgetary entities;
increase in payroll of UAH 46 million.

State administration expenditures for 2014
by area
(UAH million)

KCSA units and
Kyiv district
administrations

Kyiv City Council

630

38

-5%

+17%

94%

104%
%

State administration expenditures for 2014
by nature
(UAH million)

99%

UAH 667
million of

state
administration
expenditures

Х% - increase in 2014
versus 2013

1

Х% - decrease in 2014
versus 2013

537

+9%

+1306% 68

519%

Payroll

1

Capital expenditures

72%

+7% 22

Public utility services

71%

-33% 41

Other operating
expenditures

Х%

- % of budget line item
for 2014 (budget
execution)

– Salaries and related charges.

At the end of 2014, the headcount of the Kyiv City Council totalled 167 employees
and the headcount of the Kyiv City State Administration units and the Kyiv
district administrations totalled 4,912 employees.
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Expenditures: Building and construction
During 2014, Kyiv’s expenditures for the construction sector dropped by 40% to
UAH 654 million, representing 74% of the budget for this line item.
The decrease in construction expenditures of 40% or UAH 434 million compared to 2013 is explained by
the reduction in expenditures for construction and development of the subway network and other
capital expenditure under Kyiv’s Economic and Social Development Programme as a result of insufficient
municipal revenues to cover capital expenditure.
Construction expenditures for 2014 funded from Kyiv’s city budget by area
(UAH million)

Funding in 2014,
UAH million

Change
2014/2013,
%

Budget
execution,
%

Capital expenditures

542.3

-15%

80%

Construction and development of the subway network

52.1

-85%

80%

Priority repairs, construction and reconstruction of schools

34.9

-29%

64%

Priority repairs, construction and reconstruction of specialised educational
institutions

9.1

15%

77%

Conservation, development, reconstruction and restoration of historical
and cultural heritage

6.9

-39%

98%

Development of layouts and design solutions for mainstream use

3.8

-26%

28%

Priority repairs, construction and reconstruction of specialised hospitals
and other specialised institutions

2.5

-89%

8%

Construction of housing and acquisition of housing for certain categories of
citizens

1.4

-84%

6%

Allowance to youth residential complexes to cover part of housing
construction costs1

1.0

-52%

48%

653.9

-40%

74%

Area

Total

– The Kyiv city budget covers loan principal for borrowers entitled to benefits (the borrower’s liability is reduced by 25% on birth of a
child) who obtained a special-purpose youth loan under the Youth Preferential Mortgage Loan Programme approved by Kyiv City
Council resolution № 570/1980 dated 18/11/2004 (also refer to section “Unallocated expenditures”).
1
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Top construction projects funded from the development budget of Kyiv’s Special Fund during 2014
were as follows:

№

1
2
3

4

5

6

7
8
9
10

11

Construction project

Construction of the Podil
bridge crossing over Dnieper
Reconstruction of Peremohy
avenue
Reconstruction of the road
junction in Poshtova square in
the Podilskiy district
Construction of KurenivskoChervonooarmiyska subway
line from Vystavkoviy Centre
station to Odeska square
Reconstruction of school 128
at 6, Raisa Okipna Str. with
construction of an extension
Construction of the sewage
collector in Stetsneka Str. for
the purpose of dismantling of
Nyvky sewage pumping unit
Construction of the second
thread of the Main City
Sewage Collector in Kyiv
Acquisition of trams and
trolleybuses
Rehabilitation of the pedestrian
area from Poshtova square to
the pedestrian Park Bridge
over Dnieper in Kyiv
Reconstruction of the sewage
collector in Dehtyarenko Str.
Comprehensive reconstruction
of the high-speed tram line
from Starovokzalna Str. to
Velyka Kiltseva road (stage 1
construction)

Construction
dates

Sector

10/2004
12/2017
05/2013
12/2017

Transport
Transport

Cost per
construction
estimate,
UAH
million

Funding
allocated
in 2014,
UAH
million

%
completion
in
2014

UAH
million

%

7,628

166

99%

3,347

44%

441

113

100%

155

35%

Completion as of
31/12/2014

Transport

10/2012
09/2015

427

80

100%

395

92%

Transport

02/2012
12/2016

1,818

49

81%

1,210

67%

Education

09/2008
08/2016

140

22

89%

46

33%

Utilities

09/2009
12/2017

257

19

96%

93

36%

Utilities

01/1993
12/2017

1,184

14

93%

467

39%

Transport

02/2014
12/2014

20

14

68%

14

68%

Utilities

04/2013
08/2014

14

12

91%

22

162%

Utilities

06/2011
09/2016

52

10

99%

21

40%

Transport

06/2007
12/2015

497

10

100%

473

95%

12,478

509

95%

6,243

50%

Completion as of
31/12/2014

Cost per
construction
estimate,
UAH
million

Total

Projects requiring significant capital expenditure as of 31/12/2014:

#

1
2

3

4
5

Construction project

Construction of the Podil bridge
crossing over the Dnieper
Construction of a recycled fuel CHP
plant in the Desnyansky district
Comprehensive upgrade of E-type
coaches and with implementation of
non-synchronous traction drive
mechanism at PE Kyivtkyi
Metropoliten (stage II)
Construction of the second thread of
the Main City Sewage Collector in
Kyiv
Replacement, reconstruction and
upgrade of lifts in residential buildings
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Sector

Transport
Utilities

Construction
dates
10/2004
12/2017
06/2017
12/2019

Funding
requirement
as at
31/12/2014,
UAH million

UAH
million

%

4,281

3,347

44%

7,628

3,600

-

0%

3,600

Transport

10/2014
12/2015

1,020

-

0%

1,020

Utilities

01/1993
12/2017

717

467

39%

1,184

Utilities

02/2011
12/2020

643

97

13%

740
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Expenditures: Economic activities
During 2014, expenditures for services relating to economic activities decreased
by 17% to UAH 589 million, representing 93% of the budget for this line item.
The decrease in expenditures for economic activities of 17% or UAH 122 million compared to 2013 is
explained by the reduction in Kyiv’s contributions to statutory capital of municipal entities.
During 2014, the expenditures were incurred in the two main areas as follows:
1

Contributions made by Kyiv as a principal shareholder to statutory capital of municipal
entities

Contributions to statutory capital of key municipal entities of Kyiv in 2014
(UAH million)
2013

2014

% execution,
2014

Change
2014/2013,
%

ME “Kyivskyi Metropoliten”
(including servicing and repayment of loans and other debt)

412.4

191.1

100%

-54%

ME “Kyivpastrans”
(including servicing and repayment of loans)

202.5

275.7

89%

36%

ME “Zhytloinvestbud-UKB”
(including servicing of youth loans)

31.4

28.5

95%

-9%

ME “Project Implementation Group” (for implementation of Energy
Saving and Heat Saving improvement projects in budgetary entities of
the Kyiv City using NEFCO loan)

3.0

17.7

100%

490%

Other municipal entities

34.4

53.7

94%

56%

Total

683.7

566.6

94%

-17%

Entity

2

Other programmes and projects relating to economic activities

Funding of programmes and projects relating to economic activities
(UAH million)
Programme/project
Monitoring of specific assignments issued by the Kyiv City Council and the KCSA; activities relating to
research and analytical support of the city’s socio-economic development planning process
Maintenance of ME “Energy Savings in Kyiv City Administrative and Community Buildings Project
Implementation Group”

Funding,
UAH million
8.7
4.6

Oversight of construction, reconstruction, restoration, upgrade, overhaul

3.4

The programme for Kyiv’s land utilisation and conservation

1.7

Preparation of capital investment projects

1.4

Support in the process of obtaining/updated credit ratings for Kyiv, cost related to obtaining local borrowings
into the Kyiv city budget

1.3

Special-Purpose Municipal Programme of Technical Protection of Information for 2012–2014

1.0

Total

22.1
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Expenditures: Special-purpose fund
During 2014, expenditures from the special-purpose fund of Kyiv decreased by
6% to UAH 203 million, representing 79% of the budget for this line item.
The uses of the Special-Purpose Fund are governed by the “Regulation for Creation and Use of the
Special-Purpose Fund of Kyiv in 2014” (Appendix 10 to Kyiv City Council resolution № 278/278 dated
09/12/2014).
Kyiv’s Special-Purpose Fund expenditures
(UAH million)
Special-Purpose Fund expenditures

2013

2014

Change 2014/2013,
%

Regulation of municipal public transport travel fares (for ME “Kyivpastrans”)

97.0

99.3

2%

-

26.8

n/a

63.6

32.6

-49%

-

16.3

n/a

31.3
3.9

9.2
4.4

-71%
12%

-

4.1

n/a

-

3.1

n/a

-

2.2

n/a

18.7
214.5

4.3
202.4

-77%
-6%

Maintenance of municipal authorities (district state administrations, departments) and the
Kyiv City Council Secretariat1
Urban amenities
The programme for addressing socio-economic challenges by the Mayor of Kyiv and
the Kyiv City Council members, acting on election agendas, following up on voter
requests
Creation and restoration of green zones
Municipal City E-government Programme for 2011-2014
Research and analytical support of the city’s socio-economic development planning
process
Special-Purpose Municipal Programme to Promote Self-Government and Civil
Society in Kyiv for 2012–2016
Special-Purpose Municipal Programme of Technical Protection of Information for
2012–2014
Other projects/programmes
Total
1

– Mainly for routine maintenance of administrative service centres.

Expenditures: Environmental fund

During 2014, expenditures for environmental projects decreased by 43% to
UAH 33 million, or 51% of the budget for this line item.
Expenditures for environmental projects funded from Kyiv’s Environmental Fund for 2014 were approved
by Kyiv City State Administration № 510 dated 28/04/2014 “On Environmental Activities in Kyiv in 2014” (as
amended).
Environmental projects by area
(UAH million)
Expenditures funded from Kyiv’s Environmental Fund

2013

2014

Change
2014/2013,
%

Budget
execution in
2014, %

Conservation and sustainable use of natural resources

34.8

22.9

-34%

55%

Waste disposal

12.4

9.3

-25%

47%

Conservation of the natural reserve fund

1.2

1.2

2%

60%

Addressing other environmental pollution

5.9

-

n/a

n/a

Other environmental activities

4.0

0.1

-98%

3%

Total

58.3

33.5

-43%

51%
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Expenditures: Physical culture and sport
During 2014, expenditures for physical culture and sport decreased by 9% to
UAH 123 million, representing 71% of the budget for this line item.
The decrease in expenditures of 9% or UAH 12 million compared to 2013 is mainly explained by the
reduced capital expenditures in this area.
Expenditures on physical culture and sport
for 2014 by area
(UAH million)

Children’s and
Дитячо-юнацькі
спортивні
школи
youth athletic
schools
Школи вищої
Higher
спортивної
sportsmanship
майстерності
schools
Спортивні споруди
Athletic facilities

-2.2%

87

17

-10%

69%

6

-2.9%

51%

The Kyiv City Centre
Київскийfor
міський
Sports центр
and
спортуfor
інвалідів
Athletics
Disabled
"Інваспорт"
Persons
“Invasport”
«
»

3

+3.6%

ЦентриCommunity
"Спорт для
всіх" sports
та «заходи
з фіз
centres
» культури
and events

2

-31% 29%

НавчальноAthletic
meets
тренувальні
збори i
and competitions
змагання

2

-50%

24%

Other
Інші видатки
expenditures

6

-47%

50%

Х% - increase in 2014
versus 2013

1

86%

Expenditures on physical culture and sport
for 2014 by nature
(UAH million)

82%

96%

+4%

65%

UAH 123
million of

sports
expenditures

65%

32%

Х% - decrease in 2014
versus 2013

6

Субсидії та поточні
Subsidies and
трансферти
current transfers to
підприємствам
entities

6

Public utility
Комунальні послуги
services

+19%

4

Foods харчування
Продукти

-63%

4

Capital expenditures
Капітальні видатки

Соціальне
Social
security
забезпечення

-40%

52%

Оплата
Payroll1праці

90

-3,2%

76%

-14%

1

29%

-30%

11

Х%

Other
operating
Інші
поточні
витрати
expenditures

- % of budget line item
for 2014 (budget
execution)

– Salaries and related charges.

During 2014, 66 sports and athletic facilities were funded from Kyiv’s city budget.
In addition, 109 athletic and sporting events and 260 athletic meets and
competitions were funded from the city budget.
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Athletic and sports institutions funded from the Kyiv city budget

Type of institution

Average number of students

Number of
events/competitions

Average annual
expenditures per
student/event/
institution,
UAH thousand

2013

2014

2013

2014

%
change

2013

2014

%
change

2013

2014

%
change

55

55

23,777

24,709

4%

-

-

-

3.7

3.5

-5%

Higher sportsmanship
schools

2

2

243

248

2%

-

-

-

79.5

70.2

-12%

Athletic facilities

2

2

-

-

-

-

-

-

2,910

2,827

-3%

The Kyiv City Centre for
Sports and Athletics for
Disabled Persons ”Invasport”

1

1

-

-

-

-

-

-

3,453

2,981

-14%

Community sports centres
and events

1

2

-

-

-

-

-

-

1,956

806

-59%

Athletic meets and
competitions

-

-

-

-

-

425

260

-39%

22.8

9.1

-60%

Maintenance of children’s
and youth athletic schools
accountable to community
organisations

2

2

663

673

2%

-

-

-

0.6

0.2

-67%

Central accounting costs

1

1

-

-

-

-

-

-

1,085

879

-19%

Other institutions

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

65

66

Children’s and youth athletic
schools

1

Number of
institutions

– Number of citizens engaged.

At the end of 2014, the total headcount of Kyiv’s athletic and sports institutions
funded from the Kyiv city budget was 2,026 persons.
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Expenditures: Mass media
During 2014, mass media expenditures increased by 9% to UAH 32 million,
representing 92% of the budget for this line item.
The increase in expenditures of 7% or UAH 2 million compared to 2013 is mainly explained by the
increase in expenditures for support of TV and radio broadcasters in municipal ownership of Kyiv’s
community.
During 2014, the following Kyiv budget appropriations were allocated (as current transfers) for the
purpose of informing Kyiv’s residents about the capital city’s political and economic affairs:
 support of two municipal TV and radio broadcasters (ME “Kyiv TV” and “Radio Company and The
Voice of Kyiv Editorial”) – UAH 23.6 million;
 support of three printed media (ME “Newspaper Vechirniy Kyiv”, LLC “Magazine Kyiv”,
ME “Newspaper Khreshchatyk”) – UAH 7.7 million;
 expenditures for support of book publishers, news monitoring and relationships with other news agencies
totalled UAH 193.7 thousand.
Mass media expenditures for 2014 by area
(UAH million)

23.6

7.7

TV and radio broadcasters Periodicals (newspapers
and magazines)

0.1

0.1

Book publishers

Other mass media

At the end of 2014, the total headcount of municipal mass media funded from the
Kyiv city budget was 378 employees.
Expenditures: Emergency response and prevention
During 2014, expenditures for water rescue and water recreation safety for
Kyivans and visitors totalled UAH 9.2 million, representing 100% of the budget
for this line item.
Funding is allocated from Kyiv’s city budget to Municipal Water Resource Conservation, Maintenance
and Operation Entity “Pleso” for the above activities.
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Expenditures: Unallocated
During 2014, expenditures for other projects and programmes totalled
UAH 65 million, or 67% of the budget for this line item.
The actual-budget variance of 33% or UAH 32 million for this line item is explained by the
underutilisation of the reserve fund of UAH 28 million vs budgeted.
Kyiv’s budget expenditures for other projects and programmes by key area in 2014
(UAH million)
2014

Change
2014/2013,
%

Budget
execution,%

Special elections of the Kyiv City Council members and the Mayor of Kyiv (funded by a
government grant)

7.8

n/a

94%

Expenditures for preferential loans for construction/reconstruction and acquisition of
housing for young families and other vulnerable population1, including

4.9

0%

92%

Payment of interest on loan2

6.9

3%

100%

Loan origination and servicing fees3

0.4

-29%

99%

Repayment of loans by borrowers (Lending)4

2.4

2%

120%

Other expenditures

49.6

-21%

93%

Total

62.2

-8.1%

65.9%

– Starting from 2004, the City of Kyiv has been implementing a Preferential Mortgage Loan Programme for Young Citizens, approved
by Kyiv City Council resolution № 570/1980 dated 18/11/2004 “On Approval of Procedure for Financial and Lending Support of Young
Families and Young Single Citizens for Construction/Reconstruction of Housing in Kyiv”. The programme is implemented through PJSC
“CB “Khreshchatyk”, 25% +1 owned by the Kyiv community.
1

– Appropriations from the Kyiv city budget are made to reimburse PJSC “CB “Khreshchatyk” for the interest rate in the amount of the
NBU discount rate + 5.5% according to contractual provisions.
2

– Appropriations from the Kyiv city budget are made to cover the young citizen loan servicing fee of 6% of the loan principal according
to contractual provisions.

3

– These loans mature in or before 2035. As of 31/12/2014, the total exposure of citizens under these leans is UAH 4.3 million. Repaid
amounts are used to repay loan principle to the bank on behalf of the borrowers who are entitled to this benefit (a 25% decrease in loan
principal on birth of a child) – refer to Expenditures: Building and Construction.
4

Expenditures: Transfers from Kyiv’s budget to other budgets
During 2014, transfers to other budgets were comprised of UAH 1,144 million
transferred to the government budget and UAH 300 thousand transferred to the
local budgets of the Kyiv region, representing 99.78% and 12% of the budget for
this line item, respectively.
This increase in transfers to the government budget during 2014 is explained by the transfer of funds of
UAH 1,141 million to the government budget from local budgets to equalise revenues and expenditures of
territories as a result of Kyiv’s excess revenues over expenditures (in calculating transfers to/from other
budgets using the standards established for all local budgets).
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During 2013, no transfers were made to the government budget as at the time of the calculation of
transfers to/from other budgets, Kyiv’s budget expenditures were in excess of related revenues. As a result,
an equalisation grant was transferred to the Kyiv city budget (refer to Revenues section, subsection
Transfers from the Government Budget).
Transfers from Kyiv’s city budget to other budgets
(UAH million)

2013

2014

Budget
2014

Budget
execution
in 2014, %

8.3

1,143.6

1,146.4

99.8%

Funds transferred to the government budget from Kyiv’s city budget to be
reallocated to other budgets (not earmarked for special uses)

-

1,140.5

1,140.5

100.0%

Subvention from Kyiv’s city budget to the government budget to fund socioeconomic and cultural development programmes of the regions

8.3

3.1

5.9

53.0%

Municipal special-purpose comprehensive crime prevention programme
“Safe Capital City” for 2012–2015

6.3

3.0

4.0

75.0%

Programme to Improve Organisation of Military Service Training for
Public, Registration at Recruiting Stations, Call to Compulsory Military
Service and Military-Patriotic Education of Youth for 2011–2015

0.0

0.1

1.9

6.9%

Special-Purpose Municipal Programme for General Courts and Judicial
Organisations in Kyiv for 2011–2015

2.1

-

-

-

Transfers from the Kyiv city budget to local budgets of the Kyiv region

0.5

0.3

2.5

12.0%

Other additional grants (from Kyiv’s city budget to the local budgets of the
Kyiv region for children’s health promotion projects)

0.5

0.3

0.5

60.0%

Subvention from Kyiv’s city budget to the local budget of the Pidhirtshi village
council (Obukhiv district, Kyiv region) for implementation of Kyiv’s economic
and social development Programme 2014 in terms of upgrades of existing
roads and construction of new roads in Pidhirtsi village, Obukhiv region

-

-

1.0

0.0%

Subvention from Kyiv’s city budget to the local budget of the Khodosiivka
village council (Kyiv-Svyatoshin district, Kyiv region) for implementation of
Kyiv’s economic and social development Programme 2014 in terms of
upgrades of existing roads and construction of new roads in Khodosiivka
village Kyiv-Svyatoshin district

-

-

1.0

0.0%

8.8

1,143.9

1,148.9

99.6%

Transfers from Kyiv’s city budget to the government budget

Total transfers to other budgets
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ACCOUNTS PAYABLE AND ACCOUNTS RECEIVABLE
As of 31/12/2014, outstanding payables decreased by 33% to UAH 582.2 million
as a result of settlement of payables and timely payments for utilities, foods and
medicines. Outstanding receivables increased from UAH 31.6 million to
UAH 160.3 million, mainly as a result of an increase in receivables from the
building and construction and state administration sectors.
Receivables and payables by sector1
(UAH million)
Expenditures
Education
Social protection and social security
Health care
Culture and art
Other services related to economic activities
Sport
State administration
Building and construction
Housing and utilities
Special-purpose fund
Unallocated
Other sectors
Total receivables/payables

Receivables

Payables

at 01/01/2014

at 31/12/2014

at 01/01/2014

at 31/12/2014

0.9
0.4
1.7
0.4
0.0
0.4
18.8
0.4
8.3
0.3
31.6

0.8
2.5
2.5
0.4
0.0
6.2
136.9
0.5
10.2
0.3
160.3

402.2
145.7
214.1
17.6
22.4
9.9
26.2
3.3
13.5
0.3
6.5
7.3
869.0

204.4
145.3
133.4
18.1
15.2
14.8
14.3
14.2
10.1
7.2
4.0
1.1
582.2

Accounts receivable from the building and construction sector is mainly due from ME “Directorate for
Construction of Road Structures in the City of Kyiv” in respect of advances made for resettlement of
residents and compensation of losses from demolished buildings relating to construction of the Podil bridge
crossing. As of 31/12/2014, receivables from ME “Directorate for Construction of Road Structures in the City
of Kyiv” totalled UAH 119 million. This balance is expected to be utilised gradually as residents are resettled.
As of 31/12/2014, receivables from the state administration sector totalled UAH 6.2 million, including
UAH 5.6 million of Kyiv City Council’s receivables in respect of advances for acquisition of materials,
components and services to develop and implement the “RADA IV” IT system for Kyiv Council members
(stage I) under CMU resolution № 177 dated 23/04/2014.
Receivables and payables by item1
(UAH million)
Expenditures

1
2

Operating expenditures
Public utility services
Social security
Foods
Pharmaceuticals and dressing materials
Research, development and realisation of state
(regional) programmes
Payroll2
Subsidies and current transfers to entities
Other operating expenditures
Capital expenditures
Additions of fixed assets
Capital transfers to entities
Total receivables/payables

Receivables

Payables

at 01/01/2014

at 31/12/2014

at 01/01/2014

at 31/12/2014

4.3
2.5
0.3
-

7.8
2.0
2.4
-

842.4
418.8
107.8
90.5
89.9

537.6
183.5
115.7
53.5
49.9

0.7

0.8

46.1

33.8

0.1
0.3
0.3
27.4
5.8
21.6

0.1
0.3
2.3
152.5
11.8
140.7

0.2
9.7
79.4
26.6
25.8
0.8

16.7
3.6
80.9
44.5
35.4
9.1

31.6

160.3

869.0

582.2

– Excludes receivables/payables in respect of loans.
– Salaries and related charges.
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DEBT
Borrowings are intended to provide financing for facilities to the Kyiv’s development budget (Special
Fund) and are used to create, acquire or upgrade strategic facilities with long-term useful lives or facilities
that support the fulfilment of the tasks of Kyiv’s City Council aimed at serving the interests of the city
residents and territorial communities.
If the debt repayments and related debt servicing payments set out by an agreement between a lender and a
borrower are made in breach of the repayment schedule due to the fault of the borrower, the Kyiv City
Council may not receive new borrowings within the next five years.

As of 31/12/2014, Kyiv’s debt increased by 38% up to UAH 13,838 million due to
the hryvnia devaluation as the debt is partially denominated in US dollars.
Debt at the period end
(UAH million)
Domestic debt

Debt at the period end as a %
(%)

External debt
13,838

% of municipal (own) budget revenues
1

% of GRP1

+38%

100.5%

10,031
8,673

77.8%

4,396

5,635

2013
1

5,165

2014

4.4%

3.2%

2013

2014

– GRP forecasts contained in Kyiv’s Economic and Development Programme for 2014 were used for calculation of the 2014 indicator.

The domestic debt principal amount (in Ukrainian hryvnia) decreased by UAH 470 million to
UAH 5,165 million in 2014 due to:
 full redemption of domestic municipal bonds of series В, С, D and E in the amount of
UAH 2,625 million using new borrowings received through the issue of local treasury bills (series Н) in
the amount of UAH 2,375 million;
 repayment of UAH 220 million of the loan (received in 2009 to cover temporary cash gaps of Kyiv’s
city budget) under the loan agreement signed with PJSC “CB “Khreschatyk”.
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Kyiv’s city debt as of 01/01/2014 and 31/12/2014
(UAH millions)
Interest
rate, %

Issuance
date

Maturity
date

As at
01/01/2014,
UAH
million

As at
31/12/2014,
UAH
million

5,635

5,165

Domestic debt
Municipal bonds (series G)

15.25%

Dec 2012

Dec 2015

1,915

1,915

Municipal bonds (series B, C, D, E)

15.20%

June-Nov
2012

Oct-Nov 2014

2,625

-

Municipal bonds (series F)

15.25%

Nov 2012

Oct 2015

875

875

Municipal bonds (series H)

15.25%

Oct 2014

Oct 2015

-

2,375

Bank loan (2009)

21.75%

March 2009

June 2014

220

-

4,396

8,673

External debt
Eurobonds 2015 (USD 250 million)

8.00%

Nov 2005

Nov 2015

1,998

3,942

Eurobonds 2016 (USD 300 million)1

9.375%

July 2011

July 2016

2,398

4,731

10,031

13,838

1

Total debt

– Currency translations were based on the official exchange rates set by the National Bank of Ukraine as of 01/01/2014 and
31/12/2014.

1

Kyiv is obliged to redeem domestic municipal bonds in the total amount of
UAH 5,165 million in 2015. In addition, Eurobonds are redeemable in 2015-2016
according to the redemption schedule; however, transactions are anticipated to
be performed in 2015 to renegotiate these borrowings.
Debt repayment schedule
(UAH million)
Domestic debt
9,107

Debt repayment as a % of the municipal
budget revenues in 2014
(%)

External debt
2015

3,942

66.1%

4,731

5,165

4,731

2015

2016

2016

34.3%

Scheduled renegotiation of borrowings
According to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 04/04/2015 № 318-р, the Kyiv City
Council’s municipal bonds were included in the list of external debt liabilities subject to transactions
anticipated to renegotiate their terms.
According to the Law of Ukraine “On State Budget of Ukraine for 2015” (as amended) dated 02/03/2015
and the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 25/03/2015 № 132, the Ministry of
Finance of Ukraine shall act as a coordinator of measures for preparation and performance of
transactions for external loans (borrowings) and local debt on local external borrowings.
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KYIV’S ISSUED GUARANTEES
According to the Budget Code of Ukraine, local guarantees are issued according to Kyiv’s City Council
resolutions to ensure full or partial performance of debt liabilities of Ukrainian resident business entities
operating in the public utility sector, which are located in the territory of Kyiv and realise investment
programmes (projects) in this territory aimed at developing the municipal infrastructure or implementing
resource saving technologies.

As of 31/12/2014, Kyiv guarantee liabilities increased by 74% up to UAH 2,312
million due to the Ukrainian hryvnia devaluation as the major portion of liabilities
are Euro-denominated. No new guarantees were issued by the Kyiv City Council
and no debt repayments were made by municipal entities in 2014.
Kyiv guarantee liabilities at the
period end
(UAH million)

Secured debt1 as % of guarantee
liabilities at the period end
(%)

Ukrainian hryvnia-denominated
Euro-denominated

2,312
4

2013
1,329
4

2,308

1,325

2014

2013
1

48.4%

60.8%

2014

– Municipal entities’ debt secured by Kyiv, i.e. the principal debt amount drawn down and unrepaid as of the date of the specific period.

As of 31/12/2014, the debt facility secured by Kyiv’s territorial community, which
was drawn down by municipal entities, increased by 119% to UAH 1,406 million
due to the Ukrainian hryvnia devaluation as the major portion of the debt is Eurodenominated and due to the additional loan amount drawn down within the credit
limit set for municipal entities.
Euro-denominated secured debt
(EUR million, UAH million)
1,402

2013

2014

Ukrainian hryvnia-denominated
secured debt
(UAH million)
+11%

+119%
640

+26%
58.0

3.6

4.0

2013

2014

72.9

EUR millions

In UAH million
equivalent
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LOCAL GUARANTEES AND KYIV’S SECURED DEBT
City guarantee liabilities Secured debt amount
amount3 as at
as at

Key terms of guarantee liabilities
Borrower

Lender
Amount,
Currency
million

Interest
rate, %

Date of Date of 01/01/2014, 31/12/2014, 01/01/2014, 31/12/2014,
origina- maturiUAH
UAH
UAH
UAH
tion
ty
million1
million1
million1
million1

ME
“Kyivpastrans”

EBRD

60.0

EUR

Euribor +
5.75%4

2010

2021

662

1,154

397

703

ME
“Kyivmetropolitan”

EBRD

40.0

EUR

Euribor +
5.75%4

2010

2021

442

769

242

694

ME
“Kyivdorservice”

EBRD

15.0

EUR

Euribor +
5.75%4

2010

2018

166

288

1.7

2.9

NEFCO

5.0

EUR

6.90%

2013

2021

55.2

96.2

0.1

2.5

NEFCO

4.0

UAH

3.00%

2013

2018

4.0

4.0

3.6

4.0

1,329

2,312

643

1,406

ME “Project
Implementation
Group”2
ME “Project
Implementation
Group”2
Total

– Currency translations were based on the official exchange rates set by the National Bank of Ukraine as of 01/01/2014
(UAH 1,104.1530 per EUR 100) and 31/12/2014 (UAH 1,923.2908 per EUR 100).

1

– ME “Energy Savings in Kyiv City Administrative and Community Buildings Project Implementation Group” (“Project Implementation
Group”).
2

- No new guarantees were issued by the Kyiv City Council and no debt repayments were made by municipal entities in 2014, i.e.
movements in guarantee liabilities are driven solely by the Ukrainian hryvnia devaluation.
3

4
– An average interest rate in 2014. Interest margin on the EBRD loans is adjusted under loan agreements and is revised on each
interest payment date with reference to Kyiv’s unsecured and unsubordinated long-term debt ratings assigned by S&P and Moody’s.

Guarantees issued to secure loans from the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD)
In 2010, according to the Resolution of the Kyiv City Council as of 02/12/2010 № 250/5062 “On Issuance of
Guarantees to the European Bank for Reconstruction and Development”, the Kyiv City Council issued
guarantees to the European Bank for Reconstruction and Development to secure performance of
obligations under the loan agreements signed by:
 ME “Kyivpastrans” as a borrower and the EBRD as a lender on loan facilities of EUR 60 million as of
17/08/2007. The loan facilities were allocated to replace the fleet of trolleybuses (202 vehicles, 136
vehicles procured) and buses (185 vehicles fully procured);
 ME “Kyivskiy Metropolitan” as a borrower and the EBRD as a lender on loan facilities of EUR 40
million as of 17/08/2007. The loan facilities were allocated to replace subway coaches (50 coaches
procured);
 Kyiv City Council ME “Kyivdorservice” as a borrower and the EBRD as a lender on loan facilities of
EUR 15 million as of 31/12/2008 (as amended). The loan facilities were allocated to implement the
programme “Kyiv City Traffic Management System (Traffic Management System Design Planning,
Procurement, Installation and Servicing)”.
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Guarantees issued to secure loans from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
In 2013, the Kyiv City Council initiated cooperation with NEFCO that finances a wide range of energyefficient projects in Central and Eastern European countries including Ukraine to focus on efficiency
improvement initiatives of fuel and power resources utilisation by budgetary entities.
Resolution № 429/9917 of the Kyiv City Council as of 13/11/2013 approved the issuance of the guarantees
to secure performance of obligations under the two loan agreements signed between Municipal Entity
“Energy Savings in Kyiv’s Administrative and Community Buildings Project Implementation Group”
as a borrower and NEFCO as a lender on a:
 loan disbursement of EUR 5 million as of 13/11/2013 to finance the Heat Saving Improvements in
Kyiv’s Budgetary Entities project intended to implement energy-efficient initiatives for the municipallyowned facilities. The co-financing contributions included EUR 2.0 million funded from Kyiv’s city budget
and EUR 1.5 million funded from a Е5Р grant;
 loan disbursement of UAH 4 million as of 13/11/2013 to finance the Energy Saving in Kyiv’s Budgetary
Entities project intended to implement energy-efficient initiatives for municipally-owned facilities,
including replacement, repair and installation of energy-saving equipment. The co-financing contribution
funded from Kyiv’s city budget will amount to UAH 1.5 million.
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Description of approach to preparation of the special purpose consolidated financial information
The special purpose consolidated financial information of the Kyiv City includes 1,853 entities (Note 1). Main
forms of the special purpose consolidated financial information include the data of all 1,853 entities. Due to
technical constraints, detailed information in the Notes were prepared in respect of 87 largest entities. The
information regarding other entities was included in the Notes in the line “Other”. This special purpose
consolidated financial information is unaudited.
Limitations
1. The major part of land of the Kyiv City presented in the special purpose consolidated financial information
is carried at net book value that equals nil as the Kyiv City has not been able to measure fair value of land
reliably. The total area of the Kyiv City's land and land accounting limitations are disclosed in Note 6.
2. Part of entities of the Kyiv City did not perform revaluation of their property, plant and equipment as at
1 January and 31 December 2014. Therefore, fair value of property, plant and equipment carried at fair
value according to the accounting policies may substantially differ from their carrying amounts disclosed.
In addition, part of the entities did not perform an analysis of whether the objective evidence of
impairment exists, and, in case of need, did not perform the impairment test of the construction in
progress, property, plant and equipment items, intangible assets and inventories as at 1 January and
31 December 2014.
3. Due to technical constrains some intercompany balances and transactions were not eliminated during
consolidation.
4. Some entities did not calculate and recognise:
-

Deferred tax liabilities / deferred tax assets;
Provisions for unused vacations;
Bonus accruals;
Guarantee accruals;
Post-employment benefit plan liabilities;
Provisions for land rehabilitation.

5. During 2009-2013 Executive body of the City`s council received non-interest-bearing medium-term
borrowings from the State Treasury through the single treasury account to cover cash deficits in the City`s
and municipal district budgets. The most part of the borrowings received as of 31 December 2014 were
not repaid by the Kyiv City, as no budget surplus was available. Initially, these borrowings were recorded
at cost and nor re-measured to fair value.
6. Some entities of the Kyiv City accounted for property, which was privatised and was not owed by the City
as at 1 January and 31 December 2014. The majority of such assets were identified and excluded from
the property, plant and equipment cost during the preparation of the special purpose consolidated
financial information. However, part of entities during the separation and calculation of the privatised
assets included into the calculation of non-residential premises which cannot be privatised and should be
carried on the holding company`s balance according to the Ukrainian legislation.
7. Due to technical constrains certain disclosures required by the International Public Sector Accounting
Standards, were not prepared:
-

First time adoption of the International Public Sector Accounting Standards;
Application of new, revised standards and accounting pronouncements and their influence on the
financial statements;
Critical accounting estimates and judgements in applying accounting policies in respect of
A – recognition of revenue from non-exchange transactions recognition,
B – property, plant and equipment valuation;
Purposes, policies and methods of credit risk management;
Credit risk concentration;
Categories of assets pledged as collateral;
Disclosure of the information in respect of fair value model for the financial instruments classified as
Level 3;
Income, expenses from the operations with financial instruments by accounting categories;
Capitalisation of borrowing costs;
Operations with related parties apart from key management personnel and associates;
Disclosures relating to construction contracts;
Disclosures relating to operating lease;
Disclosures relating to contingent liabilities.
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Consolidated Statement of Financial Position
31 December
2014

1 January
2014

63,554,248
2,266,971
352,829
157,647
90,361
8,963
118,415
8,041

61,938,775
1,750,050
412,334
207,823
69,455
12,720
139,005
7,497

66,557,475

64,537,659

6,295,320
2,203,917
664,109
139,956
100,265
8,396
1,223,193

5,347,227
3,055,112
346,030
186,641
128,390
8,396
913,919

10,635,156

9,985,715

276,594

257,851

77,469,225

74,781,225

6,167,348
99,133
243,938
5,885,448
1,583,265

8,034,175
24,340
57,023
5,377,008
723,465

13,979,132

14,216,011

14,036,310
4,927,664
461,934
701,136
316,076
178

7,408,078
5,153,505
388,564
570,615
180,067
195

Total current liabilities

20,443,298

13,701,024

TOTAL LIABILITIES

34,422,430

27,917,035

Net assets
Accumulated surplus
Revaluation reserve
Non-controlling interest

18,687,920
23,931,715
427,160

24,593,863
21,863,343
406,984

Total net assets

43,046,795

46,864,190

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES

77,469,225

74,781,225

In thousands of Ukrainian hryvnias

Note

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Service concession assets
Intangible assets
Investments in associates
Available-for-sale investments
Deferred tax assets
Long-term receivables from exchange transactions
Other non-current assets

6
7
8
9
10

Total non-current assets
Current assets
Inventories
Receivables from exchange transactions
Recoverables from non-exchange transactions
Taxes receivable of entities
Deferred expenses
Current financial investments
Cash and cash equivalents

11
10
12

13

Total current assets
Non-current assets classified as held for sale and disposal groups

14

TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Non-current liabilities
Long-term borrowings
Deferred tax liabilities
Non-current provisions
Other non-current liabilities
Deferred income

15
16
17
18

Total non-current liabilities
Current liabilities
Short-term borrowings
Payables under exchange transactions
Taxes and transfers payable
Payments received in advance from non-exchange transactions
Current provisions
Other current liabilities

15
19
20
21
22
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Consolidated Statement of Financial Performance and Other Comprehensive Income
In thousands of Ukrainian hryvnias

Note

2014

Revenue
General Fund
Personal income tax
Government subventions and dotations (General Fund)
Dues and charges on special use of natural resources
Administrative levies, revenue from non-commercial operations
General Fund local taxes and levies
Non-tax receipts and other budget revenues
Special Fund
Special Fund local taxes and fees
Subventions from the government budget (Special Fund)
Revenue from exchange transactions of municipal budget entities
Receipts from Special-purpose funds
Non-tax receipts
Sale of land and intangible assets
Other taxes and fees
Budgetary entities finance income
Revenue from exchange transactions of municipal entities
Other income of municipal entities
Municipal entities finance income

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Total revenue

8,108,944
3,023,664
2,010,598
325,913
97,754
13,428
1,404,245
654,057
519,513
229,094
173,335
81,223
51,178
16,966
9,677,533
1,277,380
16,338
27,681,163

Expenses
Housing and utilities
Education
Health services
Building and construction
Social protection and social security
Transportation services, public road facilities, communications, telecommunication
and IT
Other services related to economic activities
Transfers to government budget
Culture and art
State administration
Sport
Special funds
Other expenses
Share of loss of associates accounted for using equity method

36
37
38
39
40

(6,633,345)
(4,985,878)
(3,768,531)
(3,320,668)
(1,341,319)

41
42
43
44
45

(2,718,422)
(1,498,813)
(1,143,612)
(716,711)
(447,060)
(88,261)
(20,063)
(125,344)
(50,176)

9

TOTAL EXPENSES BEFORE FINANCE COSTS

(26,858,203)

SURPLUS BEFORE TAXATION AND FINANCE COSTS

822,960

Taxation

(138,963)

SURPLUS FOR THE REPORTING PERIOD BEFORE FINANCE COSTS
Interest expenses
Foreign currency exchange gains less losses, net

683,997
46
46

(1,693,994)
(4,868,435)

DEFICIT FOR THE REPORTING PERIOD

(5,878,432)

Deficit attributable to non-controlling interest
Deficit attributable to the Kyiv City community

27,511
(5,905,943)

DEFICIT FOR THE REPORTING PERIOD

(5,878,432)

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Items that will not be reclassified subsequently to surplus/(deficit) for the period:
Revaluation surplus on non-current assets
Other comprehensive loss

2,068,508
(136)

TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME

2,068,372

TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE REPORTING PERIOD

- 194 -

(3,810,060)

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
Consolidated Statement of Changes in Net Assets
Attributable to the Kyiv City community

In thousands of Ukrainian hryvnias
Balance as at 1 January 2014
Surplus/ (deficit) for the reporting period
Other comprehensive income
Dividends declared
Balance as at 31 December 2014

Revaluation Accumulated
reserve
surplus

Total

Noncontrolling
interest

Total

21,863,343

24,593,863

46,457,206

406,984

46,864,190

2,068,372
-

(5,905,943)
-

(5,905,943)
2,068,372
-

27,511
(7,335)

(5,878,432)
2,068,372
(7,335)

23,931,715

18,687,920

,42,619,635

427,160

43,046,795
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Consolidated Statement of Cash Flow
In thousands of Ukrainian hryvnias

Note

2014

Cash flows from operating activities
Personal income tax
Transfers from state administration bodies
Duties and charges on special use of natural resources
Administrative levies, revenue from non-commercial operations
Local taxes and fees
Other non-tax receipts
Receipts for services provided/goods sold by budgetary entities
Special purpose funds
Other taxes receipt
Receipts from services provided/goods sold by municipal entities
Rentals received
Payments received in advance
Return of advances issued
Interest income from balances on current bank accounts
Taxes reimbursement
Other receipts
Payments for services/goods received
Salaries and related taxes
Transfers to State budget
Taxes and fees paid
Return of advances received
Advances issued
Research, development and realisation of state (regional) programmes
Social security payments

7,985,313
8,973,701
1,928,165
325,913
1,520,505
186,763
519,513
229,094
51,178
9,862,284
224,495
920,141
46,011
6,518
2,866
428,456
(22,714,696)
(5,674,194)
(1,143,612)
(270,157)
(132,012)
(131,663)
(51,849)
(1,945)

Net cash flows from operating activities

3,090,788

Cash flows from investing activities
Proceeds from sale of non-current assets
Interest received
Other receipts
Purchase of non-current assets
Other payments

275,489
7,155
5,026
(1,285,097)
(7,457)

Net cash flows from investing activities

(1,004,884)

Cash flows from financing activities
Proceeds from borrowings
Repayment of borrowings
Interest paid
Interest received from bonds placement
Dividends paid
Other receipts

3,607,643
(3,937,935)
(1,470,732)
16,966
(7,335)
4,593

Net cash flows from financing activities

(1,786,800)

Net change in cash and cash equivalents for the reporting period
Cash and cash equivalents at the beginning of the reporting period
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the end of the reporting period

- 196 -

299,104
13
13

913,919
10,170
1,223,193

Kyiv‟s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014

- 197 -

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
Reconciliation of Consolidated Financial Performance and Performance of the Kyiv City's Budget
In thousands of Ukrainian hryvnias

Note

Budget performance for 2014
(I) Recognition of non-operating foreign exchange differences on Eurobonds and
adjustment of finance costs accrued on a cash basis
(II) Financial performance of municipal entities, budgetary entities and joint stock
companies not included by the Kyiv City's budget
(III) Elimination of budget revenue from dividends from joint stock companies and share of
profit of municipal entities
(IV) Recognition of share of financial result after tax of associates
(V) Adjustment for receipts from taxes and levies accrued on a cash basis
Consolidated deficit for the reporting period

(I)

2014
566,068
(4,477,043)
(1,999,489)

9

(95,870)
(50,176)
178,078
(5,878,432)

Whereas, the Kyiv City budget performance report presents transactions according to the cash-basis
method, budget performance results were adjusted for recognition of foreign currency exchange
differences arising on debt instruments denominated in foreign currency.

(II) Budget performance report does not include profit/loss of municipal entities, budget entities and jointstock companies for the reporting period, consequently, their activities results were added to Special
purpose Consolidated Financial Information in the course of consolidation.
(III) Budget income includes dividends received from joint-stock companies and share of municipal entities
profit. Whereas, special purpose consolidated financial information provides for consolidation of
information of entities, equity changes were winded up with appropriate budget incomes.
(IV) Budget performance report does not include losses of associates for the reporting period, for this
reason the financial results of their activities were included to special purpose financial information in
the course of consolidated information preparation.
(V) Taxes and other fees receipts were included to budget incomes on cash basis. Adjustment represents
application of accrual method for taxes and other fees accounting.
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1

General information

This special purpose consolidated financial information of the Kyiv City (the "City") includes information in
respect of the Kyiv City State Administration (KCSA), 16 departments of KCSA, 10 District State
Administrations (the “DSA”) and 1,819 directly or indirectly accountable municipal entities, institutions and
organisations of the Kyiv City community (including 345 municipal entities and 1,474 budgetary entities). In
addition, the City has corporate rights in and exercises control over 7 joint stock companies that are its
subsidiaries (together referred to as the "City").
The City operates to preserve and unleash the cultural, economic, scientific and industrial potential of the
City to ensure its prosperity and municipal community well-being. The City's principal activities are aimed at
sustainable enhancement of living standards for all layers of the City's residents and facilitation of business
development.
The City's principal activities are the provision of infrastructure, health, communications, education and
transportation services, sport and cultural development, social protection, waste management, emergency
services and sale of electricity, water and other utility services to the residents of the municipality, as well as
comprehensive development, improvement and maintenance of urban land.
The registered office of the Kyiv City State Administration is located at 36, Khreschatyk Street, Kyiv.
Budgetary entities, municipal entities and joint stock companies domicile and operate in Kyiv.
2 Operating environment of the City
Starting in late 2013 the political situation in Ukraine has experienced instability with numerous protests
against authority and continued political uncertainty that has led to a deterioration of the State’s finances,
volatility of financial markets and sharp depreciation of the national currency against major foreign
currencies. The ratings of Ukrainian sovereign debt were downgraded by international rating agencies with
negative outlooks for the future. The National Bank of Ukraine, among other measures, imposed certain
restrictions on processing of client payments by banks and on the purchase of foreign currency on the interbank market.
The political situation in 2014 has also been volatile, with changes in the Ukrainian Parliament, the
Presidency and the municipal government in the city of Kyiv. In March 2014, various events in Crimea led to
the annexion of the Republic of Crimea by the Russian Federation. This event resulted in a significant
deterioration of the relationship between Ukraine and the Russian Federation.
The political situation in Eastern Ukraine also deteriorated in 2014 resulting in armed conflict and military
activity in some parts of Donetsk and Lugansk regions. The armed conflict in the region has put further
pressure on relations between Ukraine and the Russian Federation. Escalating political tensions have had
an adverse effect on Ukrainian financial markets, resulting in a hampering of ability of Ukrainian companies
and banks to obtain funding from the international and capital and loan markets. This has contributed to
further significant devaluation of Hryvnia against major foreign currencies.
As at 31 December 2014, the official NBU exchange rate of Hryvnia against US dollar was
UAH 15.77 per USD 1 compared to UAH 7.99 per USD 1 as at 31 December 2013.
During 2014 real GDP fell by 7.5%. Actual inflation for 2014 equalled 24.9%. EBRD forecasts that Ukrainian
GDP falls down in 2015 by 5%. In April 2014, the international rating agency Moody's downgraded the
Ukrainian sovereign debt rating and long-term credit rating of the Kyiv City from Caa2 to Caa3 with negative
outlook.
The final resolution of the political and economic situation in Ukraine and the final effects of this are difficult
to predict, but it may have further severe effects on the economy of Ukraine and the City.
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Basis of preparation. Currently, the City continues to align its special purpose consolidated financial
information (the “consolidated financial information”) with the International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) issued by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB),
although IPSAS requirements were adopted by the City partially. This consolidated financial information has
been prepared in accordance with the City’s accounting policies under the historical cost convention as
modified by the initial recognition of property, plant and equipment based at fair value and subject to
limitations and approach to preparation of the City consolidated financial information.
Consolidation of controlled entities. The controlled entities are all those entities over which the City as the
controlling entity has the power to govern their financial and operating activities. The controlled entities are to
be fully consolidated from the date on which control is transferred to the City. They are de-consolidated from
the date that control ceases. Intercompany transactions, balances and unrealized gains and losses on
transactions between members of the City are to be eliminated in full. Where the controlled entities use
accounting policies other than those adopted in this consolidated financial information for similar transactions
and events in similar circumstances, appropriate adjustments are to be made to their financial information in
preparing the consolidated financial information of the City.
Associates. The City's investments in associate are accounted for using the equity method. An associate is
an entity in which the City has significant influence, but not control, generally accompanying a shareholding
of between 20 and 50 percent of the voting rights. Under the equity method, the investment in the associate
is carried in the statement of financial position at cost plus post acquisition changes in the City’s share of
financial after tax result of the associate. Goodwill relating to the associate is included in the carrying value of
the investment.
The statement of financial performance reflects the share of the results of the associate. Where there has
been a change, recognized directly in the net assets of the associate, the City recognizes its share of any
changes and discloses the respective information, when applicable, in the statement of changes in net
assets. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the City and the associates are
eliminated to the extent of the interest in the associate.
The share of surplus or deficit of associates is shown on the face of the statement of financial performance.
The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period as the controlling
entity. Where necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the City.
After application of the equity method, the City determines whether it is necessary to recognize an additional
impairment loss on the City's investment in its associates. The City determines at each reporting date
whether there is an objective evidence that the investment in the associate is impaired.
If this is the case, the City calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable
amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount of impairment in the statement of
financial performance. However, when the City’s share of losses in the associate equals or exceeds its
interest in the associate, including any other unsecured receivables, the City does not recognise further
losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associate.
Upon loss of significant influence over the associate, the City measures and recognises any retaining
investment at its carrying amount.
Foreign currency translation. The functional currency of each of the City’s consolidated entities is the
currency of the primary economic environment in which the entity operates. The presentation currency of the
City is the national currency of Ukraine, Ukrainian hryvnia ("UAH").
Monetary assets and liabilities are translated into each entity’s functional currency at the official exchange
rate of the National Bank of Ukraine (“NBU”) at the end of a respective reporting period. Foreign exchange
gains and losses resulting from the settlement of the transactions and from the translation of monetary
assets and liabilities into each entity’s functional currency at year-end official exchange rates of the NBU are
recognised in surplus or deficit.
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Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings are presented in the statement of financial
performance within finance income or costs. All other foreign exchange gains and losses are presented in
the statement of financial performance within other operating expenses. Translation at year-end rates does
not apply to non-monetary items that are measured at historical cost. Non-monetary items measured at fair
value in a foreign currency, including equity investments, are translated using the exchange rates at the date
when the fair value was determined. Effects of exchange rate changes on non-monetary items measured at
fair value in a foreign currency are recorded as part of the fair value gain or loss.
Property, plant and equipment. Property, plant and equipment should be stated at revalued amounts, less
accumulated depreciation and provision for impairment, where required. Fair value is based on valuations
carried out by external independent valuators or internal specialists with relevant knowledge and experience.
The frequency of future revaluations depends upon changes in the fair values of the assets being revalued.
Increases in the carrying amount arising on future revaluations will be credited to other comprehensive
income and increase the revaluation reserve. Decreases that offset previous increases of the same asset are
recognised in other comprehensive income and decrease the previously recognised revaluation reserve; all
other decreases are charged to surplus or deficit. The revaluation reserve is transferred directly to retained
earnings when the surplus is realised either on the retirement or disposal of the asset or as the asset is used
by the City; in the latter case, the amount of the surplus realised is the difference between depreciation
based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset’s original cost.
When an item of property, plant and equipment is revalued, any accumulated depreciation at the date of the
revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the
revalued amount of the asset.
Expenditure incurred to replace a component of an item of property, plant and equipment that is accounted
for separately, is capitalised with the carrying amount of the replaced component being written off.
Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the
item of property, plant and equipment. All other expenditure is recognised in surplus or deficit as an expense
when incurred.
Costs of minor repairs and maintenance are expensed when incurred. Cost of replacing major parts or
components of property, plant and equipment items is capitalised and the replaced part is written off.
Property, plant and equipment are derecognised upon disposal or when no future economic benefit or
service potential is expected from the continued use of the asset. Gains and losses on disposals,
determined by comparing proceeds with carrying amount of property, plant and equipment, are recognised in
the consolidated statement of financial performance.
At the end of each reporting period, management assesses whether there is any indication of impairment of
property, plant and equipment. If any such indication exists, management estimates the recoverable amount,
which is determined as the higher of an asset’s fair value less costs to sell and its value in use. The carrying
amount is reduced to the recoverable amount and an impairment loss is recognised in profit or loss to the
extent it exceeds the previous revaluation surplus. An impairment loss recognised in prior years is reversed if
there has been a change in the estimates used to determine the asset’s recoverable amount since the last
recognition of the impairment loss.
Depreciation. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line
method to allocate their cost to residual values over their estimated useful lives:
-

Land plots
Buildings and structures
Machinery and equipement
Motor vehicles
Fixtures and fittings
Other PPE items
Leasehold improvements

not depreciated
up to 100 years
5-30 years
10-40 years
3-25 years
2-15 years
over the term of the underlying lease
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Leased assets consist of vehicles and machinery and other assets include furniture and fittings and office
equipment.
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate, at the
end of each reporting period.
An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount, or cost of service amount,
if the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount or recoverable service
amount.
Finance leases. Finance leases are leases that transfer substantially all of the risks and benefits incidental
to ownership of the leased item to the City. Assets held under a finance lease are capitalized at the
commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the
future minimum lease payments. The City also recognizes the associated lease liability at the inception of the
lease. The liability recognized is measured as the present value of the future minimum lease payments at
initial recognition.
Subsequent to initial recognition, lease payments are apportioned between finance charges and reduction of
the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance
charges are recognized as finance costs in surplus or deficit.
An asset held under a finance lease is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no
reasonable certainty that the City will obtain ownership of the asset by the end of the lease term, the asset is
depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.
Operating leases. Operating leases are leases that do not transfer substantially all the risks and benefits
incidental to ownership of the leased item to the City. Initial direct costs incurred in negotiating an operating
lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term.
Rent received from an operating lease is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.
Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.
Impairment of non-financial assets
Impairment of cash-generating assets. At each reporting date, the City should assess whether there is an
indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an
asset is required, the City should estimate the asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable amount is
the higher of an asset’s or cash-generating unit’s fair value less costs to sell and its value in use and is
determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely
independent of those from other assets or groups of assets.
Where the carrying amount of an asset or the cash-generating unit (CGU) exceeds its recoverable amount,
the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount
Cash-generating unit is the smallest group of assets that independently generates cash flow and whose cash
flow is largely independent of the cash flows generated by other.
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if
available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.
When carrying value of the asset exceeds its recoverable amount, it is deemed that this asset is impaired
and its value is decreased to the recoverable amount.
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Impairment of non-cash-generating assets. The City should assesses at each reporting date whether there is
an indication that a non-cash-generating asset may be impaired. If any indication exists, or when annual
impairment testing for an asset is required, the City estimates the asset’s recoverable service amount. An
asset’s recoverable service amount is the higher of the non-cash-generating asset’s fair value less costs to
sell and its value in use.
Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable service amount, the asset is considered
impaired and is written down to its service cost.
In determining fair value less costs to sell, the price of the assets in a binding agreement in an arm's length
transaction, adjusted for incremental costs that would be directly attributed to the disposal of the asset. If
there is no binding agreement, but the asset is traded on an active market, fair value less cost to sell is the
asset's market price less cost of disposal. If there is no binding sale agreement or active market for an asset,
the City determines fair value less cost to sell based on the best available information.
For each asset, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that
previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication
exists, the City estimates the asset's recoverable service amount. A previously recognized impairment loss is
reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable
service amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying
amount of the asset does not exceed its recoverable service amount, nor exceed the carrying amount that
would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in
prior years. Such reversal is recognized in surplus or deficit.
Service concession assets. The City analyses all aspects of service concession arrangements that it
enters into. When the City acts as a grantor, it recognises the service concession asset if the following
conditions are met:
- the City controls or regulates the services that operator must provide together with the asset and has
the right to determine the conditions on which such services are rendered;
- the City controls, through ownership, beneficial entitlement or otherwise, any significant residual interest
in the asset at the end of the arrangement.
Any assets provided under service concession arrangements are recognised at fair value and accounted for
as a separate class of assets. When an asset is reclassified as a service concession asset, the City also
recognises a liability at the same amount as the service concession asset.
The City recognises liabilities under service concession arrangement using a financial liability model.
According to this model, the City recognises a liability to pay cash or another financial asset to the operator
for the upgrade of the existing service concession asset or development of the new service concession asset
related to the service concession arrangement.
Carrying amount of the assets decreases directly to its recoverable amount or its recoverable service
amount, in case if carrying amount exceeds estimated recoverable amount of this asset or its recoverable
service amount.
Intangible assets. Intangible assets acquired separately are initially recognized at cost. The cost of
intangible assets acquired in a non-exchange transaction is their fair value at the date of the exchange.
Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and
accumulated impairment losses.
The useful life of the intangible assets is assessed as either finite or indefinite.
Intangible assets with a finite life is amortized over its useful life:
-

Software
Other intangible assets

10 years
according to their useful lives, however, not more than 20 years.

Intangible assets with a finite useful life are assessed for impairment whenever there is an indication that the
asset may be impaired.

- 203 -

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
3

Summary of significant accounting policies (continued)

The amortization period and the amortization method, for an intangible asset with a finite useful life, are
reviewed at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of
consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization
period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization
expense on an intangible asset with a finite life is recognized in surplus or deficit as the expense category
that is consistent with the nature of the intangible asset.
Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between
the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the surplus or deficit
when the asset is derecognized.
Financial instruments
Initial recognition and measurement. Financial assets within the scope of IPSAS 29 Financial Instruments:
Recognition and Measurement are classified as financial assets at fair value through surplus or deficit, loans
and receivables or available-for-sale financial assets, as appropriate. The City determines the classification
of its financial assets at initial recognition.
Purchases or sales of financial assets that require transfer of assets within time frames established by
regulations or market conventions (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that
the City commits to purchase or sell the asset.
Subsequent measurement. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.
Loans and receivables. Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in on active market. After initial measurement, such financial assets are
subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment. Amortized
cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs, that are
included to calculation of the effective interest rate. The losses arising from impairment are recognized in
surplus or deficit.
Derecognition. The City derecognizes a financial asset or, where applicable, a part of a financial asset or part
of a group of similar financial assets when:
-

the rights to receive cash flows from the asset have expired or been waived;
the City has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to
pay the received cash flows in full without material delay to a third party; and either: (a) the City has
transferred substantially all the risks and rewards of the asset; or (b) the City has neither transferred nor
retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Available-for-sale investments. The City classifies available-for-sale financial assets as non-derivative
financial assets that are designated as available for sale and are not classified as loans and receivables,
held-to-maturity or financial assets at fair value through surplus or deficit.
After initial measurement, available-for-sale investments are subsequently measured at fair value with gains
or losses recognized directly in net assets through the statement of changes in net assets until the financial
asset is derecognized, at which time the cumulative gain or loss is recognized in surplus or deficit.
Impairment of financial assets. The City assesses at each reporting date whether there is an objective
evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of
financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a
result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred ‘loss
event’) and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the
group of financial assets that can be reliably estimated.

- 204 -

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
3

Summary of significant accounting policies (continued)

Evidence of impairment may include the following situations:
-

the debtors or a group of debtors are experiencing significant financial difficulty;
default or delinquency in interest or principal payments;
the probability that debtors will enter bankruptcy or other financial reorganization;
observable data indicates a measurable decrease in estimated future cash flows (e.g. changes in
arrears or economic conditions that correlate with defaults).

Financial liabilities
Initial recognition and measurement. Financial liabilities within the scope of IPSAS 29 are to be classified as
financial liabilities at fair value through surplus or deficit or loans and borrowings, as appropriate. The City
determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.
All financial liabilities should be recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings,
including directly attributable transaction costs.
The City’s financial liabilities include trade and other payables, bank overdrafts, borrowings, loans from
international institutions, bonds issued and finance lease liabilities.
Subsequent measurement. The measurement of financial liabilities depends on their classification.
De-recognition. A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or
cancelled or expires.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different
terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is
treated as a de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in
the respective carrying amounts is recognized in surplus or deficit.
Offsetting of financial instruments. Financial assets and financial liabilities are offset with subsequent
inclusion of their net amount to the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a
currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net
basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.
Fair value of financial instruments. The fair value of financial instruments that are traded in active markets at
each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price
for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs.
Amortised cost is the amount at which the financial instrument was recognised at initial recognition less any
principal repayments, plus accrued interest, and for financial assets less any write-down for incurred
impairment losses. Accrued interest includes amortisation of transaction costs deferred at initial recognition
and of any premium or discount to maturity amount using the effective interest method. Accrued interest
income and accrued interest expense, including amortised discount or premium, are included in the carrying
values of related items.
The effective interest method is a method of allocating interest income or interest expense over the relevant
period, so as to achieve a constant periodic rate of interest (effective interest rate) on the carrying amount.
The effective interest rate is the rate that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts
(excluding future credit losses) through the expected life of the financial instrument or, if appropriate, a
shorter period, to the net carrying amount of the financial instrument. The effective interest rate discounts
cash flows of variable interest instruments to the next interest repricing date except for the premium or
discount which reflects the credit spread over the floating rate specified in the instrument, or other variables
that are not reset to market rates. Such premiums or discounts are amortised over the whole expected life of
the instrument. The present value calculation includes all fees paid or received by the parties of the contract
that are an integral part of the effective interest rate.
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Inventories. Inventory is measured at the lower of cost and net realizable value. The cost of raw materials,
spare parts and goods is to be determined on the first-in, first-out basis (“FIFO”). The cost of non-replaceable
goods and direct materials is determined on the identified cost basis.
The cost of finished goods comprises raw materials, direct labour, other direct costs and an appropriate
proportion of related production overheads based on the production output of homogeneous products. Net
realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the cost of completion
and selling expenses.
Receivables from exchange transaction and non-exchange transactions. Receivables from exchange
transactions are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the
effective interest method, less provision for impairment. The provision for impairment of receivables is
established when there is an objective evidence that the City will not be able to collect all amounts due
according to the original terms of the receivables.
Receivables from non-exchange transactions comprise taxes and levies payable to the City's budget. These
receivables are initially assessed at nominal amount or face value; that is, the receivable reflects the amount
of tax owed or levy payable.
Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits on call, balances
on Treasury accounts and highly liquid short-term investments with an original maturity of three months or
less, which are readily convertible to known amounts of cash. For the purpose of the consolidated statement
of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and short-term deposits as defined above, net of
outstanding bank overdrafts.
Provisions. Provisions are recognized when the City has a present obligation (legal or constructive) as a
result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, the amount of obligation can be estimated reliably.
When the City expects some part of or the entire provision to be reimbursed (for example, under an
insurance contract), the reimbursement is recognized as a separate asset only when the reimbursement is
virtually certain.
The expense relating to any provision is presented in the statement of financial performance net of any
reimbursement.
Contingent liabilities. The City does not recognize a contingent liability, but discloses details of any
contingencies in the notes to the consolidated financial information, unless the possibility of an outflow of
resources embodying economic benefits or service potential is remote.
Employee benefits. Short and long-term employee benefits. The cost of all short-term employee benefits,
such as leave pay, is recognized during the period in which the employee renders the related service. The
City recognizes the expected cost of performance bonuses only when the City has a present legal or
constructive obligation to make such payment, and a reliable estimate can be made .
Prepayments received for non-exchange transactions. Payments received in advance from nonexchange transactions include taxes and levies received by the City before the tax event and are accounted
for as the City's liabilities.
Net assets. Net assets represent the residual interest in the City's assets after deduction of all of its
liabilities. Net assets may be either positive or negative.
Budget information. The City's annual budget is performed on a cash basis. Reconciliation of budget
revenues and expenses is presented in the report on the performance of the budget. As a result of adoption
of cash basis principles for budgeting purposes, there are differences due to application of different
accounting principles that require reconciliation between the actual comparable amounts and the amounts
presented as a separate additional financial statement to the report on the performance of the budget.

- 206 -

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
3

Summary of significant accounting policies (continued)

General fund. General budget fund provides financing of primary functions and tasks of the state and
territory communities. The General Fund comprises:
-

all budget revenues, except for those which refer to the Special Fund;
all budget expenses financed from the General Fund appropriations;
budget lending facilities (repayment of general purpose loans to the budget and disbursement of loans
from the General Fund appropriations);
General Fund financing facilities.

Special fund. Special budget fund provides extensive use of budget funds for their intended budget
purpose. The Special Fund includes budget appropriations for expenditures by specifically identified sources
of revenue. Capital expenditures are incurred only within the limits of the Special Fund. The Special Fund
comprises:
-

special purpose budget revenues (including own revenues of budgetary institutions);
budget expenses covered from specifically identified Special Fund appropriations (including own
revenues of budgetary institutions);
budget lending facilities (repayment of special purpose loans to the budget and provision of loans from
specifically identified Special Fund appropriations);
Special Fund financing facilities.

Revenue from non-exchange transactions
Taxes and levies. Revenues from taxes and levies are measured at fair value when the event occurs and the
asset recognition criteria are met. Deferred income is recognised in case of conditions that give rise to a
liability to repay the amount. Other non-exchange revenues are recognized when it is probable that the
future economic benefits or service potential associated with the asset will flow to the entity and the fair value
of the asset can be measured reliably.
Transfers from other government entities. Revenues from non-exchange transactions with other government
entities are measured at fair value and recognized upon obtaining control of the asset (cash, goods, services
and property) if the transfer is free from conditions and it is probable that the economic benefits or service
potential related to the asset will flow to the City and can be measured reliably.
Revenue from exchange transactions
Rendering of services. The City recognises revenue from rendering of services by reference to the stage of
completion when the outcome of the transaction can be estimated reliably. The stage of completion is
measured by reference to the stage of completion on the basis of the actual service provided as portion of
the service to be provided. Where the contract outcome cannot be measured reliably, revenue is recognised
only to the extent that the expenses incurred are recoverable.
Sale of goods. Revenue from the sale of goods or other assets is recognised when all conditions listed below
are met: the significant risks and rewards of ownership of goods or other assets have been transferred to the
buyer; an entity does not subsequently exercise management and control over the goods or other assets
sold; the amount of revenue can be measured reliably and it is probable that the economic benefits or
service potential associated with the transaction will flow to the entity and that related expenses can be
estimated reliably.
Rental income. Rental income is recorded in the accounting period in which the services are rendered by
reference to the stage of completion of the specific service assessed on the basis of the actual service
provided.
Revenue from construction contracts. Where the outcome of a construction contract can be estimated
reliably, revenue and costs associated with a construction contract are recognised as revenues and costs
respectively by reference to the stage of completion of activities under the contract at the end of the reporting
period. Losses expected to arise on construction contracts are expensed as incurred.
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Taxes. Income tax. Income taxes have been provided for in this consolidated financial information in
accordance with the Ukrainian legislation enacted or substantively enacted as of the reporting date. The
income tax charge/credit comprises current tax and deferred tax, and is recognised in profit or loss, except
instances when it relates to operations, recognised in other comprehensive income or directly in equity, in
the same or different period.
Current tax is the amount expected to be paid to, or recovered from, the taxation authorities in respect of
taxable profits or losses for the current and prior periods. Taxes other than on income are recorded within
operating expenses.
Deferred tax. Deferred income tax is provided using the balance sheet liability method for tax loss carry
forwards and temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts for financial reporting purposes. In accordance with the initial recognition exemption, deferred taxes
are not recorded for temporary differences on initial recognition of an asset or a liability in a transaction other
than a business combination if the transaction, when initially recorded, affects neither accounting nor taxable
profit.
Deferred tax balances are measured at tax rates that are enacted as at reporting date and which are
expected to be applied in the period when the temporary differences will be reversed or the tax loss carry
forwards will be utilized.
Deferred tax assets arising from deductible temporary differences and tax loss carry forwards are recognised
only to the extent that it is probable that the temporary differences will be reversed in future and there is
sufficient future taxable profit available against which the deductions can be utilised.
Value added tax (VAT). VAT is levied at two rates: 20% applies to the supply of goods and services where
supply takes place in Ukraine, including supplies without direct payment, and the import of goods to Ukraine
(unless such supplies are not expressly exempt by the legislation); 0% applies to the export of goods and
accompanying services. Output VAT on the sale of goods and services is accounted for on the date the
goods/services are delivered to a customer or the date the payment is received from the customer,
whichever is earlier. Input VAT is accounted for as follows: entitlement to an input tax credit for purchases
arises when VAT invoice is received that is issued on the earlier of the date of payment to the supplier or the
date, on which the goods/services are received or entitlement to an input tax credit for imported goods or
services arises on the date the tax is paid.
Prepayments to suppliers and prepayments from customers are disclosed net of VAT balances as it is
expected that such balances will be settled by delivery of the underlying product or service.
Related parties. Parties are generally considered to be related if one party has the ability to control the other
party, is under common control, or can exercise significant influence or joint control over the other party in
making financial and operational decisions. Related parties include:
-

the party is, directly or indirectly, either under common control with the entity or has significant or joint
control over the City;
the party is an associate of the City;
individuals who directly or indirectly own shares of the reporting entity, which gives them significant
influence over the entity, and close family members of such individuals;
key management personnel of the City and their close family members;
entities in which a substantial ownership share, directly or indirectly is owned by the person referred to
in the third or fourth paragraphs, or those for which that person is able to exercise significant influence.
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Critical accounting estimates and judgements in applying accounting policies

Management of the City makes judgements and estimates in applying accounting policies. Estimates and
judgments are continually evaluated and are based on management’s experience and other factors,
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
Judgements that have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial
information and estimates that can cause a significant adjustment to the carrying amount of assets and
liabilities within the next financial year are:
Impairment of receivables from exchange transactions. Accounts receivable from exchange transactions
are reviewed for impairment on an ongoing basis. In determining whether impairment charge should be
recorded in surplus/(deficit) for the reporting period, the City analyses aging of the receivables from
exchange transactions. Depending on the overdue period, the City applies the following provisioning rates:
-

less than 179 overdue - 0%
180 to 359 days overdue - 50%
more than 360 overdue - 100%

In addition, for receivables from individuals the City uses the provisioning rate of 30% based on its historical
experience of repayment of such receivables.
Measurement of investments in associates and subsidiaries. The City owns 403 municipal entities and
1,535 budgetary entities. The consolidated financial information includes financial information of 345
municipal entities and 1,501 budget entities that provided their 2014 financial statements. 58 municipal and
34 budget entities that are not included into consolidated financial information are in undergoing
reorganisation or liquidation process or are immaterial for the City.
In addition, the City has an investment in 40 entities with ownership share amounting from 1% to 100%,
including 10 entities, corporate rights for which owned by the Kyiv city territory community are transferred to
District State Administrations. As at 1 January and 31 December 2014 the City had no control or sufficient
influence over 17 entities, of which 8 are in undergoing liquidation process, 8 had stopped their business
activities, 1 is in undergoing process of the City’s ownership registration in securities registrar. 12 entities are
immaterial for the consolidated financial information and no financial statements were provided by them.
Consequently, investments in such entities were not classified as associates or subsidiaries. Assets,
liabilities and financial results of these entities were not included into consolidated financial information as at
1 January and 31 December 2014.
Deferred income. Management applies critical accounting estimates regarding recognition of assets
received free of charge from real estate developers and other investors. In some cases there are no
contractual liabilities regarding transfer of assets, but considering the fact that the City has certain social
liabilities to service these assets connected with provision of public utilities to citizens, the City considers that
recognition of income from assets received free of charge during the depreciation period of these assets as
appropriate.
Limitations
1. The major part of land of the Kyiv City presented in the special purpose consolidated financial information
is carried at net book value that equals nil as the Kyiv City has not been able to measure fair value of
land reliably. The total area of the Kyiv City's land and land accounting limitation are disclosed in Note 6.
2. Part of entities of the Kyiv City did not perform revaluation of their property, plant and equipment as at
1 January and 31 December 2014. Therefore, fair value of property, plant and equipment carried at fair
value according to the accounting policies may substantially differ from their carrying amounts disclosed.
In addition, part of the entities did not perform an analysis of whether the objective evidence of
impairment exists, and, in case of need, did not perform the impairment test of the construction in
progress, property, plant and equipment items, intangible assets and inventories as at 1 January and
31 December 2014.
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Critical accounting estimates and judgements in applying accounting policies (continued)

3. Due to technical constrains some intercompany balances and transactions were not eliminated during
consolidation.
8. Some entities did not calculate and recognise:
-

Deferred tax liabilities / deferred tax assets;
Provisions for unused vacations;
Bonus accruals;
Guarantee accruals;
Post-employment benefit plan liabilities;
Provisions for land rehabilitation.

9. During 2009-2013 Executive body of the City`s council received non-interest-bearing medium-term
borrowings from the State Treasury through the single treasury account to cover cash deficits in the City`s
and municipal district budgets. The most part of the borrowings received as of 31 December 2014 were
not repaid by the Kyiv City, as no budget surplus was available. Initially, these borrowings were recorded
at cost and nor re-measured to fair value.
10. Some entities of the Kyiv City accounted for property, which was privatised and was not owed by the City
as at 1 January and 31 December 2014. The majority of such assets was identified and excluded from
the property, plant and equipment cost during the preparation of the special purpose consolidated
financial information. However, part of entities during the separation and calculation of the privatised
assets included into the calculation of non-residential premises which cannot be privatised and should be
carried on the holding company`s balance according to the Ukrainian legislation.
11. Due to technical constrains certain disclosures required by the International Public Sector Accounting
Standards, were not prepared:
-

First time adoption of the International Public Sector Accounting Standards;
Application of new, revised standards and accounting pronouncements and their influence on the
financial statements;
Critical accounting estimates and judgements in applying accounting policies in respect of
A – recognition of revenue from non-exchange transactions recognition,
B – property, plant and equipment valuation;
Purposes, policies and methods of credit risk management;
Credit risk concentration;
Categories of assets pledged as collateral;
Disclosure of the information in respect of fair value model for the financial instruments classified as
Level 3;
Income, expenses from the operations with financial instruments by accounting categories;
Capitalisation of borrowing costs;
Operations with related parties apart from key management personnel and associates;
Disclosures relating to construction contracts;
Disclosures relating to operating lease;
Disclosures relating to contingent liabilities.
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Related party disclosures

Associates
Cash balances placed with in the associated bank were UAH 241,247 thousand as at 31 December 2014
and UAH 132,161 thousand as at 1 January 2014.
As at 31 December 2014 the City had short-term borrowings resulting from operations with related parties
amounting to UAH 197,691 thousand (1 January 2014: UAH 487,594 thousand), with the respective finance
costs recorded in 2014 in the amount of UAH 126,836 thousand.
As at 31 December 2014 the carrying value of assets totalled UAH 343,015 thousand was pledged as
collateral to the associated bank (1 January 2014: UAH 434,711 thousand).
Key management personnel
The key management personnel are Head of Kyiv City State Administration, his deputies and department
directors, who together constitute the governing body of the City. During 2014, the total remuneration of 22
members of the Kyiv City State Administration top management amounted to UAH 4,129 thousand.
Key management personnel remuneration for 2014 was as follows:
Annual
salary

Social
contributions

Total

46
156

15
51

61
207

Deputies of Head of Kyiv City State Administration (4 persons)
Chief of Administrative Staff of Kyiv City State Administration

409
96

132
31

541
127

Director of Social Policy Department
Director of Finance Department

221
219

80
65

301
284

Director of Economics and Investment Department
Director of Construction and Housing Department

205
198

64
62

269
260

Director of Land Relations Department
Director of Education and Science, Youth and Sports Department

168
165

61
60

229
225

Director of Community Services Department
Director of Urban Amenities and Environmental Protection Department

163
163

60
49

223
212

Director of Urban Development and Architecture Department
Director of Production Sector and Entrepreneurial Development
Department

150

55

205

143

51

193

Director of Public Relations Department
Director of Health Services Department

136
122

49
36

185
158

Director of Municipal Property of Kyiv City Department
Director of Culture Department

120
120

41
43

161
163

70
22

25
8

95
30

3,092

1,038

4,129

In thousands of Ukrainian hryvnias
Head of Kyiv City State Administration
First Deputy Head of Kyiv City State Administration

Director of Transport Infrastructure Department
Director of Financial Controlling and Internal Audit Department
Total

- 211 -

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
6

Property, plant and equipment
Land

Buildings
and
structures

Machinery
and
equipment

Other
property,
plant and
equipment

Total

5,762,646

82,302,436

4,705,163

10,743,381

9,624,464

3,645,355

116,783,445

-

(42,849,592)

(2,696,015)

(8,010,281)

-

(1,288,782)

(54,844,670)

5,762,646

39,452,844

2,009,148

2,733,100

9,624,464

2,356,573

61,938,775

(204,917)

573,649

187,622

537,712

152,902

278,795

1,525,763

-

666,773

-

1,401,599

-

-

2,068,372

-

(1,288,707)

(257,037)

(298,715)

-

(134,203)

(1,978,662)

5,557,729

82,060,037

4,805,670

14,614,604

9,777,366

3,881,849

120,697,255

-

(42,655,478)

(2,865,937)

(10,240,908)

-

(1,380,684)

(57,143,007)

5,557,729

39,404,559

1,939,733

4,373,696

9,777,366

2,501,165

63,554,248

In thousands of
Ukrainian hryvnias
Cost
Accumulated
depreciation
Net book value at
1 January 2014
Additions,
disposals and
other movements
Revaluation
surplus
Depreciation
charge
Cost
Accumulated
depreciation
Net book value at
31 December
2014

Vehicles Construction
in progress

During 2014 some entities performed revaluation of land, buildings and constructions, and vehicles. For this
purpose independent valuers were involved to determine fair value of property, plant and equipment.
The main revaluation surplus item was the rolling stock of Municipal Entity “KYIVSKYI METROPOLITEN”.
According to the Law of Ukraine “About the lease of state and municipal property” and Regulation on lease
of the Kyiv City community property approved by the decision of the Kyiv City Council dated 22.09.2011
No 34/6250, community ownership non-residential premises with the total area of 582.5 square meters (48%
of the total area rented out) was rented to public organisations, creative unions, budgetary entities of
municipal and state ownership at a rent fee of UAH 1 per year.
Also the category “Buildings and structures” includes municipal property which under execution of the
respective decision of the Kyiv City Council was transferred free of charge to the management of
government, and judicial authorities, and others without ownership form change. Total square of such
property is 138.32 square meters.
Such terms of lease and free of charge transfers lead to significant shortfall of income of the City.
The total area of Kyiv City's land as at 1 January and 31 December 2014 comprised 83,558 hectares. As at
31 December 2014 68,505 hectares were in municipal ownership, 10,500 hectares were in state ownership,
and 4,553 hectares were privately owned. Currently, due to absence of the full actual register of the land and
due to absence of registered state acts for ownership rights for the majority of land, the City was unable to
determine reliably square of land being in municipal ownership.
Most of the land of the Kyiv City territorial community, which as at 1 January and 31 December 2014 was not
included to the State Cadastral Register, was not recognised in balance sheets of the respective municipal
and budgetary entities of the City. These land was recognized by the City in the consolidated financial
information at net book value of nil.
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Property, plant and equipment (continued)

By the usage of the land of the City was divided in the following way (information is provided based on the
form “2-zem”):
Developed

Forests
and
other
forested
areas

Waters

Agricultural
land

Open
wetlands

Open land
without
vegetation

Other

Total

36,869
36,923

35,103
35,101

6,697
6,697

4,700
4,649

149
149

40
39

189
189

83,558
83,558

In hectares
At 1 January 2014
At 31 December 2014

7

Service concession assets

In thousands of Ukrainian hryvnias

Service concession
assets

Cost
At 1 January 2014
Additions
At 31 December 2014

2,105,929
715,282
2,821,211

Depreciation
At 1 January 2014
Depreciation charge
At 31 December 2014

(355,879)
(198,361)
(554,240)

Net book value
At 1 January 2014
At 31 December 2014

1,750,050
2,266,971

In 2001, the City community entered into a service concession arrangement with PJSC “KYIVENERGO” until
2017 in respect of its electricity and heat supply assets as part of the City's power sector management
reform programme. The assets under concession are to be used to provide electricity and heat supply
services to the consumers in the City.
Concession agreement was signed on 27 September 2001 and effective though 31 December 2017
respectively. According to the terms of the main agreement and addendums in case that no party anticipate
in writing about the termination of its` validity, the agreement is considered to be prolonged for the next 5
years.
For using the community property PJSC “KYIVENERGO” pays a concession fee to the City community in the
amount of 10% of the net profit generated by the company for the previous fiscal year but not less than
UAH 2,000 thousand per year.
Any refurbishments, upgrades or improvements of these assets are municipal property of the City
community.
Improvements made and funded by the company that cannot be separated without damaging underlying
assets are to be reimbursed by the City community during the term of agreement.
As at 31 December 2014, total improvements of municipal property to be reimbursed amounted to
UAH 352,982 thousand (Note 17).
The fair values of municipal assets held and operated by PJSC “KYIVENERGO” were estimated by a
certified independent valuer as at 1 November 2011. The fair values of property, plant and equipment were
estimated mainly using depreciated replacement cost.
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Intangible assets
Property use
rights and
industrial
property

Software

Other
intangible
assets

Total

109,086
(59,456)

38,290
(26,128)

422,922
(72,380)

570,298
(157,964)

49,630

12,162

350,542

412,334

Additions
Disposals
Depreciation charge

(10,384)
-

257
(5,505)
(3)

3,102
(12,107)
(34,865)

3,359
(27,996)
(34,868)

Cost
Accumulated amortisation and impairment

109,086
(69,840)

38,544
(31,633)

391,159
(84,487)

538,789
(185,960)

39,246

6,911

306,672

352,829

In thousands of Ukrainian hryvnias
Cost
Accumulated amortisation and impairment
Net book value at 1 January 2014

Net book value at 31 December 2014

9

Investments accounted for using equity method

In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Carrying value at 1 January 2014

207,823

Share of loss of associates

(50,176)

Carrying value at 31 December 2014

157,647

Name

Share of ownership as at 1 January and
31 December 2014

PJCS Bank “KHRESCHATYK”
PrJSC «PARTNER»

25%
10%

Summarised financial information of PJSC Bank “KHRESCHATYK” is presented below:
In thousands of Ukrainian hryvnias
Assets
Liabilities
Profit/(loss) from continuing operations

31 December 2014

1 January 2014

8,932,598
8,397,956
(194,626)

8,446,442
7,711,192
7,703

10 Receivables from exchange transactions
31 December 2014

1 January 2014

Non-current receivables

118,415

139,005

Total non-current receivables

118,415

139,005

1,430,700
915,876

1,615,707
956,253

(1,376,465)

(794,402)

Total financial receivables

970,111

1,777,558

VAT receivables
Prepayments issued

330,320
903,486

294,820
982,734

2,203,917

3,055,112

In thousands of Ukrainian hryvnias

Current receivables
Trade receivables
Other receivables from exchange transactions
provision for impairment

Total current receivables
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Receivables from exchange transactions (continued)

Reconciliation of allowance for impairment of receivables is provided below:
Current receivables
794,402
582,063
1,376,465

In thousands of Ukrainian hryvnias
At 1 January 2014
Charge for the period
At 31 December 2014

Analysis of receivables by credit quality is as follows:
31 December 2014

1 January 2014

543,345
23,164

781,255
20,319

566,509

801,574

Past due but not impaired, excluding receivables for utilities from
individuals
From 1 to 30 days overdue
From 31 to 90 days overdue
From 91 to 180 days overdue

4,562
720
-

1,585
245

Total past due but not impaired

5,282

1,830

Past due and impaired, excluding receivables for utilities from
individuals
From 181 to 360 days overdue
Over 360 days

11,718
10,381

1,042
14,025

Total past due and impaired

22,099

15,067

Receivables for utilities from individuals
Other receivables

1,723,398
147,703

1,283,781
608,713

Total financial receivables

2,464,991

2,710,965

(1,376,465)

(794,402)

1,088,526

1,916,563

In thousands of Ukrainian hryvnias
Neither past due nor impaired, excluding receivables for utilities
from retail customers
Receivables for services and goods provided
Other receivables from exchange transactions
Total neither past due nor impaired

Less: provision for impairment
Total financial receivables net of provision

The City was unable to estimate reliably the credit quality of the receivables for utilities from individuals.
Based on the analysis of settlement history, the City decided to make an impairment provision of 30% of the
respective balance.
11 Inventories
31 December 2014

1 January 2014

Construction in progress under construction contracts
Flats and non-residential premises
Auxiliary and other materials
Spare parts
Goods held for resale
Finished goods and work in progress
Other inventories

4,444,978
1,242,104
152,828
70,903
61,584
27,298
295,625

2,508,618
2,110,645
216,506
33,246
66,703
31,004
380,505

Total inventories

6,295,320

5,347,227

In thousands of Ukrainian hryvnias

- 215 -

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
12 Receivables from non-exchange transactions
31 December 2014

1 January 2014

Land tax
Individual income tax
Local taxes and fees

340,713
287,517
35,879

272,980
50,230
22,820

Total receivables from non-exchange transactions

664,109

346,030

In thousands of Ukrainian hryvnias
Current accounts
Treasury accounts
Short-term deposits
Cash-on-hand and cash in transit
Other cash and cash equivalents

31 December 2014
586,756
423,192
141,010
7,168
65,067

1 January 2014
433,755
390,000
68,010
416
21,738

Total cash and cash equivalents

1,223,193

913,919

In thousands of Ukrainian hryvnias

13 Cash and cash equivalents

Analysis of cash and cash equivalents by credit quality is presented below based on Moody's ratings where
available, or ratings assigned by other international rating agencies converted to the nearest equivalent on
the Moody's rating scale.
Analysis of cash and cash equivalents as at 31 December 2014 is as follows:
Current
accounts

Treasury
accounts

Short-term
deposits

Other cash

Total

Moody's rating
Caa3
Unrated

4,137
582,619

423,192
-

h141,010

72,235

427,329
795,864

Total cash and cash equivalents

586,756

423,192

141,010

72,235

1,223,193

In thousands of Ukrainian hryvnias

Analysis of cash and cash equivalents as at 1 January 2014 is as follows:
Current
accounts

Treasury
accounts

Short-term
deposits

Other cash

Total

Moody's rating
Caa3
Unrated

1,781
431,974

390,000
-

68,010

22,154

391,781
522,138

Total cash and cash equivalents

433,755

390,000

68,010

22,154

913,919

In thousands of Ukrainian hryvnias

Balances with related parties are disclosed in Note 5.
14 Non-current assets held for sale and disposal groups
31 December 2014

1 January 2014

Investments
Municipal assets
Other non-current assets held for sale and disposal groups

171,800
102,500
2,294

171,800
83,823
2,228

Total non-current assets held for sale and disposal groups

276,594

257,851

In thousands of Ukrainian hryvnias

As at 1 January and 31 December 2014, investments included a 29.95% share in the Scientific
Manufacturing Centre “Borshchagivsky Chemical and Pharmaceutical Factory”.
As at 1 January and 31 December 2014, the carrying value of the investments approximates their fair value.
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Non-current borrowings of the City are presented below:
31 December 2014

1 January 2014

Eurobonds
Loans from international institutions
Bank loans
Finance lease
Municipal bonds
Other non-current borrowings

4,730,567
1,180,523
200,000
54,309
1,949

4,396,150
533,925
105,000
207,997
2,790,253
850

Total non-current borrowings

6,167,348

8,034,175

31 December 2014

1 January 2014

5,271,463
4,198,771
3,688,454
420,451
228,657
220,074
8,440

2,652,816
130,548
3,761,755
211,134
516,837
101,882
33,106

14,036,310

7,408,078

In thousands of Ukrainian hryvnias

Current borrowings of the City are presented below:
In thousands of Ukrainian hryvnias
Municipal bonds
Eurobonds
Medium-term treasury borrowings
Finance lease
Bank loans
Loans from international institutions
Other short-term loans
Total current borrowings

Analysis of borrowings by currency is presented below:
Currency
UAH – other borrowings
USD – Eurobonds
EUR – loans from international institutions
Other
Total borrowings

31 December 2014

1 January 2014

9,863,334
8,929,338
1,400,597
10,389

10,245,792
4,526,698
635,807
33,956

20,203,658

15,442,253

Analysis of borrowings by maturity is presented below:
In thousands of Ukrainian hryvnias
With undetermined maturity
Less than 6 months
From 6 to 12 months
From 1 to 5 years
Over 5 years
Other short-term borrowings
Total borrowings

31 December 2014

1 January 2014

3,688,454
565,276
9,774,139
5,985,303
180,097
10,389

3,761,755
567,767
3,045,449
7,919,138
114,188
33,956

20,203,658

15,442,253

The line «With undetermined maturity» includes amount of medium-term treasury borrowings.
Interest rates on borrowings are presented below:
Interest rate
Municipal bonds
Eurobonds
Finance leases
Bank loans
Loans from international institutions

15,20% - 15,25%
8% - 9,375%
22%
22% - 27%
Euribor + 5,5% - Euribor + 6%
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Movements of borrowings in 2014 are presented below:
In thousands of Ukrainian hryvnias
Borrowings as at 1 January 2014
Proceeds from borrowings
Repayment of borrowings
Interest accrued
Interest paid
Foreign currency exchange differences
Borrowings as at 31 December 2014

2014
15,442,253
3,607,643
(3,937,935)
1,693,994
(1,470,732)
4,868,435
20,203,658

Municipal bonds
In 2012, the City made a public placement of UAH 5,415,253 thousand of municipal bonds maturing in
October – November 2014 and October – December 2015.
These bonds bear a coupon rate from 15.20% to 15.25%, payable from two to four times a year.
In 2014, according to the placement terms, the City repaid UAH 2,625,000 thousand of bonds, partly as a
result of proceeds from a new placement of UAH 2,375,000 thousand. The bonds issued in 2014 bear a
coupon rate of 15.20%, payable four times a year and mature in 1 year.
Eurobonds
In 2005 and 2011, the City made a public placement of Eurobonds for the amount USD 250,000 thousand
and USD 300,000 thousand maturing in November 2015 and July 2016, respectively.
These bonds bear a coupon rate of 8% to 9.38%, payable twice a year.
Medium-term treasury borrowings
Under the Budget Code of Ukraine, article 73, paragraph 3 (being in force until 1 January 2015), according to
the relevant City Council decision, municipalities and governing bodies of relevant city councils could receive
medium-term repayable non-interest bearing borrowings from the single treasury account in the amount of
estimated income budget deficit as defined in the State Budget Law of Ukraine for the respective reporting
period. The procedure and conditions of receipt and repayment for these borrowings were defined by the
Cabinet of Ministers of Ukraine.
During the period from 2009 to 2013, the City received UAH 3,761,755 thousand of medium-term
borrowings. The City repaid UAH 73,301 thousand of borrowings in 2014.
On 28 December 2014, amendments to the Budget Code were made under which repayment of the
outstanding medium-term borrowings to the state budget, which are accounted at the State Treasury Service
of Ukraine was postponed until further legislative guidance.
Finance lease
During 2009, the City entered into a finance lease arrangement in respect of underground railway carriages.
Financial lease carries a contractual interest rate of 22% p.a. and is repayable on 10 February 2018.
Loans from international institutions
In 2008 the City concluded an agreement with the European Bank for Reconstruction and Development for
the provision of a credit line in the amount of EUR 115,000 thousand for the development of municipal
transport in Kyiv. The loan balance as at 1 January and 31 December 2014 was EUR 57,790 thousand and
EUR 72,003 thousand respectively. This loan is repayable in 2021 and bears an interest rate of
Euribor +5,5% - Euribor + 6%.
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16 Non-current provisions
Movements in provision for liabilities and charges are as follows:
Provisions for
liabilities under
construction contracts

Other

Total

Balance at 1 January 2014
Charge for the year
Utilisation of provision

226,848
-

57,023
(39,933)

57,023
226,848
(39,933)

Balance at 31 December 2014

226,848

17,090

243,938

In thousands of Ukrainian hryvnias

Provisions for liabilities under construction contracts are recorded based on the estimates of cash or assets
to be transferred to creditors under construction contracts.
Other provisions are recorded based on the probable amount required to cover the provision and expensed
immediately. Provisions are utilised only for the purposes for which they were originally raised and remeasured at each balance sheet date.
17 Other non-current liabilities
31 December 2014

1 January 2014

Non-current liabilities under construction contracts
Non-current liabilities in respect of state budget financing
Liabilities to reimburse improvements of property, plant and equipment
(service concession arrangements)
Other non-current liabilities

4,257,646
918,155

3,871,433
918,201

352,982
356,665

352,982
234,392

Total other non-current liabilities

5,885,448

5,377,008

In thousands of Ukrainian hryvnias

Non-current liabilities under construction contract includes investor contributions under investment contracts
for construction of residential and other real estate properties.
18 Deferred income
31 December 2014

1 January 2014

Assets received free of charge from third parties
Assets received free of charge from the State budget
Other deferred income

1,079,513
162,319
341,433

281,056
166,314
276,095

Total deferred income

1,583,265

723,465

In thousands of Ukrainian hryvnias

Assets received free of charge from third parties represent infrastructure items transferred into municipal
ownership by third parties for provision of power and heat supply services.
19 Payables under exchange transactions
31 December 2014

1 January 2014

Trade payables
Advances received
Accrued salaries, wages and related taxes
Third-party payables
Other payables under exchange transactions

1,458,589
1,310,098
124,429
108,128
1,926,420

1,705,377
1,260,611
126,413
146,888
1,914,216

Total payables under exchange transactions

4,927,664

5,153,505

In thousands of Ukrainian hryvnias
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20 Taxes and transfers payable
31 December 2014

1 January 2014

VAT payable
Transfers to the State Pension Fund of Ukraine
Payables for other taxes and transfers
Other taxes and transfers payables

98,135
83,822
32,775
247,202

83,407
59,024
27,071
219,062

Total taxes and transfers payable

461,934

388,564

31 December 2014

1 January 2014

Prepaid personal income tax
Prepaid local taxes and fees
Prepaid land tax

342,803
192,117
166,216

229,147
160,552
180,916

Total payables under non-exchange transactions

701,136

570,615

In thousands of Ukrainian hryvnias

21 Payments received in advance from non-exchange transactions
In thousands of Ukrainian hryvnias

22 Current provisions
During 2014, movements in provision for liabilities and charges were as follows:

In thousands of Ukrainian
hryvnias

Provisions for
liabilities under
construction
contracts

Balance at 1 January 2014

Legal Provisions for
provisions
unused
vacations

Other

Total

-

104,928

27,541

47,598

180,067

Charge for the year
Utilisation of provision

102,879
-

(4)

146,235
(140,692)

27,591
-

276,705
(140,696)

Balance at 31 December 2014

102,879

104,924

33,084

75,189

316,076

Provisions for liabilities under construction contracts are recorded based on the estimates of cash or assets
to be transferred to creditors under construction contracts. These provisions are capitalised as part of cost of
assets under construction.
Legal provisions include fines and penalties in respect of late payments for electricity arising from legal
proceedings.
Other provisions are recorded based on the probable amount required to cover the provision and expensed
immediately.
23 Government subventions and dotations (General Fund)
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Subvention from the State budget to the Kyiv city budget to fulfil functions of the Capital of Ukraine
Additional dotation from the State budget to balance fiscal capacity of municipal budgets
Subventions from the State budget for communication services benefits and compensation of travel
privilege for certain categories of citizens
Subvention from the State budget for providing of housing allowances benefits for citizens
Additional dotation to municipal budgets to reimburse lost revenues of municipal budgets as a result
of tax allowances granted by the government to space, aircraft construction, shipbuilding and cinema
businesses in respect of land tax
The State budget subvention to healthcare institutions
The State budget subvention for elections of city council and village, town and city mayors

1,799,991
865,616

Total government grants and subsidies

3,023,664
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24 Duties and charges for special use of natural resources
2014

In thousands of Ukrainian hryvnias
Natural resources rent fee
Land tax
Other duties and charges for special use of natural resources

1,250,905
714,035
45,658

Total land and other natural resources rent fees

2,010,598

25 Administrative levies, revenue from non-commercial operations
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Rent proceeds
Licensing and certification fees
State custom duties
State registration fees

186,422
120,733
14,655
4,103

Total administrative levies, revenue from non-commercial operations

325,913

26 General Fund local taxes and levies
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Retail tax
Vehicle parking charge
Restaurant business charge
Tourism business charge
Wholesale charge
Charge for fee-based services
Entertainment business fee
Charge for businesses holding trade patents

41,559
24,885
14,958
7,764
4,544
2,701
1,306
37

Total local taxes and levies

97,754

Certain types of business are taxed at rates that are linked to location of the respective trading activity, e.g.
from 0.08 to 0.4 minimum salary for businesses operating in Kyiv and regional centres.
The vehicle parking charge is determined per day of vehicle parking operations in UAH per 1 square metre of
land allocated for vehicle parking business, in the amount of 0.03 to 0.15 percent of the minimum salary
effective as at 1 January of the fiscal/reporting year.
The tourism charge is established in the amount of 0.5 to 1 percent of the taxable base as defined in
paragraph 268.4, article 268 of the Tax Code of Ukraine.
27 Non-tax receipts and other budget revenues
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Administrative fines and other penalties
Proceeds from disposal of derelict property, findings, inherited property, property received by
community as inheritance or gift and currency valuables or cash with unknown owners
Other receipts

5,984

Total non-tax receipts and other budget revenues

2,600
4,844
13,428

28 Special Fund local taxes and levies
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Fixed tax
Real estate tax, other than on land
Charge on trade activities with oil products, liquefied and compressed natural gas on stationary,
small-capacity and mobile petrol filling stations and points

1,390,329
11,534

Total local taxes and levies

1,404,245

2,382
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28

Special fund local taxes and levies (continued)

Under subparagraph 293.2 of the Tax Code of Ukraine, the rate is as follows:
-

for group one of unified tax payers: between 1 and 10 percent of the minimum salary, i.e. from UA 12.18
to UAH 121.80;
for group two of unified tax payers: between 2 and 20 percent of the minimum salary, i.e. from UA 24.36
to UAH 243.60;

For other taxpayer groups, the unified tax rate is determined as a percentage of revenue generated as
follows:
-

3%: group three, group four (for VAT payers);
5%: group three, group four (for non-payers of VAT);
5%: group five, group six (for VAT payers);
7%: group five, group six (for non-payers of VAT).

Under subparagraph 265.5.3, paragraph 265.5, article 265 of the Tax Code of Ukraine, the rate of real
estate tax, other than on land, for legal entities for 2014 is as follows:
-

1%: for flats with living space under 240 square metres and houses with living space under 500 square
metres;
2.7%: for flats with living space over 240 square metres and houses with living space over 500 square
metres.

29 Subventions from the State budget (Special Fund)
In thousands of Ukrainian hryvnias
The State budget subventions to municipal budgets for compensation of tariffs for heat, centralised
water supply and water disposal, generated, distributed and supplied to citizens
The State budget subventions to municipal budgets for construction, reconstruction, repairs and
maintenance of city streets and municipal roads
Total State budget subventions

2014
476,165
177,892
654,057

30 Revenue from exchange transactions of budgetary entities
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Fees for services provided by budgetary entities in the normal course of their core activities
Receipts of budgetary entities from entities, organisations, individuals and other budgetary entities for
special-purpose activities
Rental fees for properties of budgetary entities
Other income

318,813

Budgetary entities income

519,513

103,683
82,414
14,603

31 Receipts from special purpose funds
Sources of special fund appropriations during 2014 were as follows:
-

fees for temporary use of municipally owned assets of the Kyiv City community for placement of
outdoor advertising and fees for placement of advertising on municipal transport;
receipts under investment agreements and auctions;
special fund balance as at 1 January 2014;
replacement cost of green spaces subject to removal in Kyiv;
proceeds from contribution to the maintenance of city improvement from owners of temporary
commercial, household, cultural and other buildings, including mobile retail outlets.

The total special fund appropriations during 2014 amounted to UAH 229,094 thousand.
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32 Non-tax receipts
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Receipts from participation in infrastructure development
Receipts from compensation of loss from agricultural and forestry production
Other receipts

164,624
4,006
4,705

Total non-tax receipts

173,335

33 Other taxes and levies
2014

In thousands of Ukrainian hryvnias
Receipts from trade operations held by tax agents with self-produced fuel and/or fuel produced under
tolling arrangements within the customs area of Ukraine
Charge for the initial registration of wheeled vehicles in Kyiv
Receipts from emission of pollutants into the air from stationary contamination sources
Receipts from fuel imported into Ukrainian customs area by tax agents
Receipts from pollutants dumped directly into waters
Other taxes and levies

14,459
12,118
8,472
6,736
4,310
5,083

Total other taxes and levies

51,178

34 Revenue from exchange transactions of municipal entities
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Housing and utilities
Building and construction
Transportation services, public road facilities, communications, telecommunication and IT
Other services related to economic activities
Health care
Culture and art
Education
Other revenue from exchange transactions

3,940,663
3,489,998
1,113,183
867,876
92,636
88,836
55,799
28,542

Total revenue from exchange transactions

9,677,533

35 Other income of municipal entities
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Rental income
Assets received free of charge
Income from recognition of assets as a result of physical inventory counts
Fines, penalties, damages
Income from liquidation
Other income

60,066
85,355
28,153
13,899
12,130
1,077,777

Total other income from exchange transactions

1,277,380

Expenses
Operating expenses of the City by business segments and nature are disclosed below.
Tax and levy expenses comprise expenses in respect of water tax, state custom duties, rental fees for state
property and tax fines and penalties payable to government budget.
The item “Services used” represents expenses incurred for third party services received relating to the City's
business activities.
Expenses incurred for purchases of construction materials, foods, fuel, drugs, pharmaceuticals and other
commercial materials are disclosed within the item “Consumables and other materials”.
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36 Housing and utilities
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Services used
Salaries and related taxes
Depreciation
Consumables and other materials
Water, heating, electricity and other utilities
Maintenance and repairs
Taxes and levies payable to the State budget
Rent
Transportation
Other expenses

967,101
820,519
705,591
588,241
154,217
106,134
31,923
5,590
2,060
3,251,969

Total

6,633,345

37 Education
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Other expenses

2,272,680
1,017,400
319,909
285,822
184,344
31,055
161
874,507

Total

4,985,878

Salaries and related taxes
Services used
Water, heating, electricity and other utilities
Depreciation
Consumables and other materials
Maintenance and repairs
Taxes and levies payable to the State budget

38 Health services
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Services used
Salaries and related taxes
Depreciation
Water, heating, electricity and other utilities
Consumables and other materials
Maintenance and repairs
Taxes and levies payable to the State budget
Other expenses

1,101,957
961,000
261,297
125,713
124,367
31,001
14,443
1,148,753

Total

3,768,531

39 Building and construction
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Consumables and other materials
Salaries and related taxes
Services used
Depreciation
Maintenance and repairs
Water, heating, electricity and other utilities
Taxes and levies payable to the State budget
Other expenses

2,774,418
135,340
110,294
97,368
14,753
10,860
10,636
166,999

Total

3,320,668
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40 Social protection and social security
2014

In thousands of Ukrainian hryvnias
Services used
Social benefits
Salaries and related taxes
Depreciation
Other expenses
Total

632,216
45,268
33,232
21,863
608,740
1,341,319

41 Transportation services, public road facilities, communications, telecommunication and IT
In thousands of Ukrainian hryvnias
Salaries and related taxes
Consumables and other materials
Depreciation
Maintenance and repairs
Services used
Transportation
Taxes and levies
Rent
Water, heating, electricity and other utilities
Other expenses
Total

2014
996,227
695,905
554,526
235,112
50,233
38,826
15,186
10,025
8,532
113,850
2,718,422

42 Other services related to economic activities
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Services used
Depreciation
Salaries and related taxes
Water, heating, electricity and other utilities
Rent
Maintenance and repairs
Other expenses

304,772
15,800
6,560
6,514
5,233
3,585
1,156,349

Total

1,498,813

43 Transfers to government budget
According to the Budget Code of Ukraine, the City makes transfers to government budget of Ukraine if
estimated municipal revenues exceed estimated municipal expenditure. The amount subject to transfer is
calculated using financial fiscal capacity ratios and adjusting coefficients. During 2014, the City's transfers to
the State budget amounted to UAH 1,140,481 thousand.
Subvention from the City budget to the State budget for the fulfilment of programs of social, economic, and
cultural development of regions was UAH 3,131 thousand.
44 Culture and art
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Salaries and related taxes
Water, heating, electricity and other utilities
Services used
Depreciation
Consumables and other materials
Other expenses

362,721
22,025
14,014
12,078
10,697
295,176

Total

716,711
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45 State administration
2014

In thousands of Ukrainian hryvnias
Salaries and related taxes
Services used
Maintenance and repairs
Depreciation
Water, heating, electricity and other utilities
Consumables and other materials
Other expenses

87,899
58,393
30,857
22,901
5,384
2,546
239,080

Total

447,060

46 Finance costs
2014

In thousands of Ukrainian hryvnias
Foreign exchange difference on borrowings, net
Interest costs
Other finance costs

4,868,435
1,678,594
15,400

Total finance costs

6,562,429

47 Commitments and contingencies
Operating lease commitments. The future minimum lease payments under operating leases are as follows:
In thousands of Ukrainian hryvnias
Not later than 1 year
From 1 to 5 years
Over 5 years
Total future minimum lease payments

31 December 2014

1 January 2014

3,568
7,589
13,686

4,932
6,783
22,009

24,843

33,724

The analysis above includes future lease payments for 28 biggest entities that lease assets.
Assets pledged and restricted. The carrying value of assets pledged and restricted as at 31 December
2014 totalled UAH 438,802 thousand (1 January 2014: UAH 669,352 thousand).
48 Financial risk management
Exposure to currency, commodity, interest rate, liquidity and credit risk arises in the normal course of the
City's operations. This note presents information about the City's exposure to each of the above risks,
policies and processes for measuring and managing risk, and the City's management of capital as well as
information about fair value of all financial and non-financial assets and liabilities measured at fair value.
Further quantitative disclosures are included throughout this special purpose financial information.
Fair values
Fair value measurements are analysed by level in the fair value hierarchy as follows: (i) level one are
measurements at quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; (ii) level two
measurements are valuations techniques with all material inputs observable for the asset or liability, either
directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices), and (iii) level three measurements are
valuations not based on solely observable market data (that is, the measurement requires significant
unobservable inputs). Management applies judgement in categorising financial instruments using the fair
value hierarchy.
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48

Financial risk management (continued)

Fair values analysed by level in the fair value hierarchy and the carrying value of assets and liabilities not
measured at fair value are as follows:
As at 31 December 2014:
Fair value

Carrying value

Level 1

Level 2

Level 3

1,223,193

-

98,757
1,088,526
-

98,757
1,088,526
1,223,193

-

-

63,554,248
2,266,971

63,554,248
2,266,971

1,223,193

-

67,008,502

68,231,695

-

-

3,385,009

3,385,009

- eurobonds
- municipal bonds
- other borrowings

5,581,422
-

5,271,463
-

6,002,857

8,929,338
5,271,463
6,002,857

TOTAL LIABILITIES

5,581,422

5,271,463

9,387,866

23,588,667

In thousands of Ukrainian hryvnias
Financial assets
Investments
Accounts receivables
Cash and cash equivalents
Non-financial assets
Property, plant and equipment
Service concession assets
TOTAL ASSETS
Financial liabilities
Accounts payables
Borrowings

As at 1 January 2014:
Fair value
In thousands of Ukrainian hryvnias
Financial assets
Investments
Accounts receivables
Cash and cash equivalents
Non-financial assets
Property, plant and equipment
Service concession assets
TOTAL ASSETS

Level 1

Level 2

Carrying value
Level 3

913,919

-

77,851
1,916,563
-

77,851
1,916,563
913,919

-

-

61,938,775
1,750,050

61,938,775
1,750,050

913,919

-

65,683,239

66,597,158

Financial liabilities
Accounts payables
Borrowings
- eurobonds
- municipal bonds
- other borrowings

-

-

3,619,593

3,619,593

4,117,102
-

5,443,069
-

5,472,486

4,526,698
5,443,069
5,472,486

TOTAL LIABILITIES

4,117,102

5,443,069

9,092,079

19,061,846

The valuation techniques used in the fair value measurement for level 2 and level 3 measurements are as
follows:
Valuation technique
Financial assets
Investments
Accounts receivables
Non-financial assets
Property, plant and equipment
Service concession assets
Financial liabilities
Accounts payables
Borrowings
- municipal bonds
- other borrowings

Discounted cash flows
Discounted cash flows
Market approach / Depreciated replacement cost method
Depreciated replacement cost method
Discounted cash flows
Market quotations
Discounted cash flows

- 227 -

Kyiv’s Annual Report 2014
VI. Special Purpose Consolidated Financial Information 2014
48

Financial risk management (continued)

Credit risk is the risk of the City`s financial loss if a customer or counterparty relating to a financial
instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from investments, loans, accounts
receivable and cash and cash equivalents of the City. The maximum exposure to credit risk is represented
by the carrying amount of each financial asset.
The maximum exposure to credit risk is presented below:
31 December 2014

In thousands of Ukrainian hryvnias

1 January 2014

- Investments
- Accounts receivables
- Cash and cash equivalents

98,757
1,088,526
1,223,193

77,851
1,916,563
913,919

Maximum exposure to credit risk

2,410,476

2,908,333

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the City will encounter difficulty in meeting the obligations as they fall due. The
City's approach to managing liquidity risk is to ensure that sufficient liquidity is available to meet its liabilities
when due, without incurring unacceptable losses or risking damage to the City's reputation.
The tables below show the City's liabilities as at 1 January 2014 and 31 December 2014 by their remaining
contractual maturity. The amounts disclosed in the maturity table are the contractual undiscounted cash
flows, including gross loan commitments. Such undiscounted cash flows differ from the amount included in
the statement of financial position because amounts disclosed in the statement of financial position are
based on discounted cash flows.
When the amount payable is not fixed, the amount disclosed is determined by reference to the conditions
existing at the end of the reporting period. Foreign currency payments are translated using the spot
exchange rate at the end of the reporting period.
The analysis of financial liabilities at 31 December 2014 is as follows :

In thousands of Ukrainian hryvnias

Demand and
less than 6
months

From 6 to From 1 to 5
12 months
years

Over 5
years

Other

Total

Liabilities
Borrowings
Accounts payable

5,266,574
3,351,969

10,074,292
33,040

6,758,843
-

209,474
-

10,388
-

22,319,571
3,385,009

Total liabilities

8,618,543

10,107,332

6,758,843

209,474

10,388

25,704,580

From 1 to
5 years

Over 5
years

Other

Total

The analysis of financial liabilities at 1 January 2014 is as follows:
In thousands of Ukrainian
hryvnias

Demand and less From 6 to
than 6 months 12 months

Liabilities
Borrowings
Accounts payable

5,024,901
3,619,593

2,175,939
-

9,414,962
-

98,248
-

33,956 16,748,006
- 3,619,593

Total liabilities

8,644,494

2,175,939

9,414,962

98,248

33,956 20,367,599

Market risk. The City takes on exposure to market risks. Market risks arise from open positions in (a) foreign
currencies, (b) interest bearing assets and liabilities and (c) equity instrument investments, all of which are
exposed to general and specific market movements.
Sensitivities to market risks included below are based on a change in a factor while holding all other factors
constant. In practice this is unlikely to occur and changes in some of the factors may be correlated – for
example, changes in interest rate and changes in foreign currency rates.
Currency risk. Financing received from third parties exposes the City to currency risk.
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Financial risk management (continued)

Foreign currency denominated financial liabilities represent Eurobonds issued and the credit line obtained
from European Bank for Reconstruction and Development (Note 15).
The following table presents sensitivities of profit or loss to reasonably possible changes in exchange rates
applied at the end of the reporting period relative to the functional currency of the City, with all other variables
held constant:
At 31 December 2014
Impact on profit or loss

In thousands of Ukrainian hryvnias
US dollar strengthening by 40%
US dollar weakening by 40%
Euro strengthening by 40%
Euro weakening by 40%

(3,571,735)
3,571,735
(560,238)
560,238

The exposure was calculated only for monetary balances denominated in currencies other than the
functional currency of the City`s entities.
Interest rate risk. The City takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market
interest rates on its financial position and cash flows. The table below summarises the City’s exposure to
interest rate risks. The table presents the aggregated amounts of the City’s financial assets and liabilities at
carrying amounts, categorised by the earlier of contractual interest repricing or maturity dates.

In thousands of Ukrainian
hryvnias

Demand From 6 to From 1 to 5
and less 12 months
years
than 6
months

Other, no
detailed
information
provided

Nonmonetary

Total

31 December 2014
Total financial assets.
Total financial liabilities

2,193,304
(8,886,266)

(9,707,137)

118,415
(4,984,876)

(10,388)

98,757
-

2,410,476
(23,588,667)

Net interest sensitivity gap at
31 December 2014

(6,692,962)

(9,707,137)

(4,866,461)

(10,388)

98,757

(21,178,191)

Total financial assets.
Total financial liabilities

2,691,477
(8,533,982)

(2,994,508)

139,005
(7,499,400)

(33,956)

77,851
-

2,908,333
(19,061,846)

Net interest sensitivity gap at
1 January 2014

(5,842,505)

(2,994,508)

(7,360,395)

(33,956)

77,851

(16,153,513)

1 January 2014

49 Presentation of Financial Instruments by Measurement Category
The following table provides a reconciliation of financial instruments with their measurement categories as of
31 December 2014:
Loans and
accounts
receivable

Assets available
for sale assets

Total

- Investments
- Accounts receivable from the exchange transactions
- Cash and cash equivalents

1,088,526
1,223,193

98,757
-

98,757
1,088,526
1,223,193

Financial assets

2,311,719

98,757

2,410,476

- Loans
- Accounts payable

20,203,658
3,385,009

-

20,203,658
3,385,009

TOTAL FINANCIAL LIABILITIES

23,588,667

-

23,588,667

In thousands of Ukrainian hryvnias
Financial assets

Financial liabilities
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Presentation of Financial Instruments by Measurement Category (continued)

The following table provides a reconciliation of financial instruments with their measurement categories as of
1 January 2014:
Loans and
accounts
receivable

Assets available
for sale assets

Total

- Investments
- Accounts receivable from the exchange transactions
- Cash and cash equivalents

1,916,563
913,919

77,851
-

77,851
1,916,563
913,919

TOTAL FINANCIAL ASSETS

2,830,482

77,851

2,908,333

- Loans
- Accounts payable

15,442,253
3,619,593

-

15,442,253
3,619,593

TOTAL FINANCIAL LIABILITIES

19,061,846

-

19,061,846

In thousands of Ukrainian hryvnias
Financial assets

Financial liabilities

50 Segment information
Operating segments are components of an organisation that take part in commercial activity, from which an
organisation can receive profit or incur losses, that has separate financial information available, and whose
operational results are reviewed by the entity's chief operating decision maker on a regular basis. An entity’s
chief operating decision maker is an individual or a group of individuals who conduct performance
assessment of an entity and allocate resources.
For management purposes the City is organised into segments based on the services they provide:
1) State administration;
2) Building and construction;
3) Housing and utilities;
4) Health services;
5) Education;
6) Transportation services, public road facilities, communications, telecommunication and IT;
7) Other, comprising less significant services and other units of the City.
No individually material segments were aggregated to arrive at the operating segments disclosed above. The
City does not monitor geographical segments.
The City reviews results of its departments on an individual basis in order to assess performance and
allocate resources. Performance of segments is assessed based on non-financial qualitative indicators and
operating surplus or deficit of the segment, determined according to the accounting policy applied in this
consolidated financial information. Financing (including finance income and finance costs) and fiscal
revenues of the City are managed on a group basis and not allocated to individual operating segments.
Management of segments is performed by the management of the Kyiv City State Administration.
Segments accounts were prepared in accordance to the Budget Code of Ukraine, National Standards
(Regulations) of Accounting in Ukraine and appropriate Resolutions of the State Treasury Service of Ukraine
regarding accounting regulations for budget organisations.
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50 Segment information (continued)
Reconciliation of segment results to the City's consolidated results is given below.
In thousands of Ukrainian hryvnias
Segment revenues
Netting of intersegment revenues
Netting of budget appropriations
Elimination of gains/losses on recognition of land and other non-current assets by budgetary entities in
2014
Netting of state subventions for tariffs compensation to entities that are not included to the City
structure
Netting of state subventions to the citizens
Reversal of gain on depreciation of property, plant and equipment constructed for budget funds
Other adjustments
Consolidated revenue

In thousands of Ukrainian hryvnias
Segment operating expenses
Netting of intersegment expenses
Netting of state subventions for tariffs compensation to entities that are not included to the City
structure
Netting of state subventions to the citizens
Elimination of gain/loss on recognition of land and other non-current assets by budgetary entities
in 2014
Reclassification of non-operating foreign currency exchange differences arisen on foreign
currency loans from operating to finance costs
Other adjustments
Consolidated expenses

In thousands of Ukrainian hryvnias

2014
58,859,801
(918,678)
(21,916,651)
(1,627,960)
(3,196,133)
(2,099,848)
(1,249,773)
(169,595)
27,681,163

2014
(57,931,982)
22,835,329
3,196,133
2,099,848
1,627,960
582,149
732,360
(26,858,203)

2014

Segment finance costs

(1,503,236)

Recognition of foreign exchange differences on Eurobonds
Reclassification of non-operating foreign currency exchange differences under foreign currency
loans from operating to finance costs
Other adjustments

(4,286,285)

Consolidated finance costs

(6,562,429)

In thousands of Ukrainian hryvnias

(582,149)
(190,759)

2014

Segment Assets

99,882,650

Netting of intragroup balances

(1,956,589)

De-recognition of privatised property
Recognition of service concession assets
Recognition and revaluation of property, plant and equipment that are not recorded on the City's balance
sheet
Provision for doubtful accounts
Other adjustments
Consolidated assets
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1,833,353
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50 Segment information (continued)
In thousands of Ukrainian hryvnias

2014

Segment liabilities

26,394,758

Netting of intragroup balances
Recognition of municipal and Eurobonds
Recognition of medium-term borrowings
Netting of municipal entities liabilities under concession agreements
Netting of liabilities under construction by means of the City budget funds
Other adjustments

(1,956,589)
14,200,801
3,688,454
(1,480,316)
(6,711,019)
286,341

Consolidated liabilities

34,422,430

51 Events after the end of the reporting period
Changes in legislation
According to amendments to the Tax Code adopted in 2014 and effective from 1 January 2015, the budget
of the City is to receive new sources of revenue:
- 10% of corporate profit tax (other than on profits of State-owned and municipal entities and financial
institutions) is allocated to the budget of the city of Kyiv;
- excise tax on excisable goods sold by retailers is allocated to community budgets and city budgets;
- transportation tax from owners of vehicles with engine capacity over 3 cubic centimetres not older than 5
years;
- real estate tax is allocated to local budgets which obtained empowerment to define the tax rate;
- additional government subsidies for health and educational services.
Management estimates that the effect of these changes in legislation will increase revenues by
UAH 6,890,000 thousand.
Sales of assets
On 20 March 2015, as a result of a public auction, the City sold its shares in Scientific Manufacturing Centre
“Borshchagivsky Chemical and Pharmaceutical Factory” to LLC “FC “Kub”, for the amount of UAH 171,800
thousand.
Loans
On 15 June 2015, the City signed a special-purpose loan agreement with the government of Japan for the
amount of JPY 108 billion. The special-purpose loan is to be used for an implementation of an investment
project to upgrade Bortnychi Aeration Facility. The loan matures in 40 years, carries an interest rate of
0.1% p.a. with the grace period of 10 years. Loan proceeds will be administrated by PJSC “Kyivvodokanal”.
As at the date this consolidated financial information preparation, the loan was not yet obtained.
The City timely repaid its loans due from international organisations in the first half of 2015. No payments
under finance lease agreements were made.
Operating environment
In 2015 the negative trends of 2014 continued due to destruction of industrial enterprises and infrastructure
in the Eastern Ukraine as a result of military actions, decrease in external demand, in particular due to
deterioration of trade relationships with Russian Federation, diminution of private customers demand and
investment attractiveness. The NBU discount rate was increased to 19.5% from 6 February 2015 and further
increased to 30% from 4 March 2015.
In the first quarter of 2015, Moody's international rating agency downgraded the Ukrainian sovereign debt
rating and long-term credit rating of the Kyiv City from Ca to Caa3 with negative outlook.
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51 Events after the end of the reporting period (continued)
In May 2015, inflation accelerated to 46.5% in annual terms (compared to May 2014) as a result of
devaluation of the national currency and high inflationary and devaluation expectations. Internal migration
and economic downturn lead to narrowing of labour market and growing unemployment, which, in turn,
resulted in decrease in real wages of population.
After the reporting date, Ukrainian Hryvnia significantly devalued against main foreign currencies, e.g. at
26 June 2015 the exchange rate of UAH to USD increased to UAH 21.20 for USD 1 compared to UAH 15.77
to USD 1 as at 31 December 2014. Further devaluation of the hryvnia resulted in the significant losses for
the City because of the translation of borrowings denominated in the foreign currencies.
On 11 March 2015 the Executive Board of the International Monetary Fund approved an Extended Fund
Facility for Ukraine totalling over USD 17 billion for the period of four years. The first tranche of USD 5 billion
was drawn on 13 March 2015.
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LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE ANNUAL REPORT

















































ASC – Administrative Services Centre
BAS – Bortnytska aeration station
BDV – back-up data warehouse
CAF – collective accommodation facilities
CB – commercial bank
CJSC – closed joint-stock company
CPI – consumer price index
CPT – corporate profit tax
d – day
dept. – department
DSA – District State Administration
EBRD – European Bank for Reconstruction and
Development
EDRPOU – Unified state register of enterprises
and organisations of Ukraine
EIU – Economist Intelligence Unit
EUR – euro
FDI – foreign direct investment
FIE – foreign investment enterprise
FTE – full-time equivalent
Gcal – gigacalories
GDP – gross domestic product
GP – general practitioner
GRP – gross regional product
ha – hectare
HDN – hemolytic disease of the newborn
HEI – higher educational institutions
HoReCa – Hotel/Restaurant/Cafe
HPP – heating power plant
ISO – International Organization for
Standardization
IT – information technology
JSB – joint-stock bank
JSC – joint-stock company
JV – joint venture
KCSA – Kyiv City State Administration
km – kilometer
KTM – Kyivski teplovi merezhi
kW*h – kilowatt hour
LLC – limited liability company
m – meter
MCUE – municipal commercial unitary entity
ME – municipal entity
MSc – master of science
MW – megawatt
n/a – not available
NBU – National Bank of Ukraine
NEC – National energy company
NEFCO – Nordic Environment Finance
Corporation
NFA – no fixed abode
NGO – non-governmental organizations



























OJSC – open joint-stock company
p.a. – per annum
PEI – preschool educational institutions
PhD – Doctor of Philosophy
PJSC – public joint-stock company
pp – percentage point
PPE – property, plant and equipment
PrJSC – private joint-stock company
R&D – research and development
SE – state enterprise
SFC – State Fiscal Service
SFTC – state foreign trade company
SJSHC – state joint-stock holding company
SMC – scientific and manufacturing centre
SP – Standard & Poor’s
str. – street
SU – separate unit
t – ton
ths. – thousand
TRC – teleradiocompany
UAH – Ukrainian hryvnia
USD – United States dollar
VAT – value-added tax
VTEI – vocational training educational institutions
yoy – year-over-year
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Виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська
державна адміністрація)

2014

UK-UA
Reform Assistance

Місто Київ
Річний звіт

Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
Д. Луценко

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
Звернення Київського міського голови

….

15 липня 2015 року
Шановні кияни та гості столиці!
Я радий повідомити, що Київська міська державна адміністрація за
підтримки програми «UK-UA: Підтримка реформ в Україні» завершила
підготовку першого комплексного Річного звіту міста Києва.
2014 рік, за результатами якого підготовлено цей звіт, був для Києва, як і
для всієї України, найскладнішим за всю історію незалежності.
Погіршення загальнонаціональної економічної ситуації суттєво вплинуло
на життя міста. Головним завданням нової київської влади було, перш за
все, забезпечення життєдіяльності Києва шляхом підтримки стабільної
роботи комунальних підприємств та бюджетних установ міста.
Кличко Віталій
Володимирович
Київський міський голова

УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ
ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ
РІЧНОГО ЗВІТУ

Київська
міська
державна
адміністрація

На сьогоднішній день Київська міська державна адміністрація є активним
учасником процесу реалізації реформ в Україні, спрямованих на
реалізацію ідей прозорості, відкритості та підзвітності органів влади перед
громадянами України та іншими зацікавленими сторонами.
Підготовка першого комплексного Річного звіту міста Києва та
запровадження системи щорічного публічного звітування за прикладом
передових світових міст – лише один з кроків, який Київська міська
державна адміністрація має намір зробити на шляху до публічної
відкритості своєї діяльності та відповідності запитам сучасного
демократичного суспільства.
Під час підготовки першого Річного звіту ми ставили перед собою завдання
охопити всі найважливіші сфери життя міста, оцінити ефективність
реалізації запланованих ініціатив протягом звітного періоду та надати
громадянам України повну та вичерпну інформацію про результати
діяльності Київської міської державної адміністрації у 2014 році.
Мета публічного звітування міста Києва – надання всім зацікавленим
сторонам об’єктивної та зрозумілої інформації про:

Програма
«UK-UA:
Підтримка
реформ в
Україні»

 діяльність Київської міської державної адміністрації за звітний період;
 соціально-економічні показники розвитку міста на шляху реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
 результати виконання бюджету міста Києва за звітний період;
 фінансово-економічні результати діяльності комунальних підприємств
та бюджетних установ міста Києва за звітний період.

Київське
інвестиційне
агентство

Я переконаний, що цей Річний звіт закладе фундамент якісно нового типу
спілкування між міською владою, мешканцями міста Києва, національними
та іноземними інвесторами – спілкування, що передбачає максимальну
прозорість, чесність та відкритість до діалогу з усіма зацікавленими
сторонами.
Сподіваюся на Вашу підтримку! Лише спільними зусиллями ми зможемо
досягти нашої мети – зростання економічного добробуту та підвищення
комфорту життя усіх мешканців нашого міста!

В. Кличко
Київський міський голова
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Київ
найбільших та
та найдавніших
найстаріших міст
містЄвропи,
Європи,
Київ–– столиця
столиця України,
України, одне
одне зз найбільших
політичний,
та духовний
духовнийцентр
центрУкраїни.
України, який
політичний,економічний,
економічний, адміністративний
адміністративний та
має значний людський потенціал та вигідне географічне положення
Ключові факти про Київ:

ВРП
Частка економічно
активного населення

2

Співвідношення жіночого та
чоловічого населення

Постійне населення:

Середній рівень зарплати:

2.8 млн осіб

835.58 км2

СС2
1

124-те місце серед
140 міст світу1
54%/
46%

52%

Загальна площа міста:

S

Рейтинг
придатності
для життя

~ 109.4 тис.
грн/особу

5 376 грн/міс.

Са2

СС2

– За даними EIU Global Liveability Ranking 2014.
– Довгострокові кредитні рейтинги міста Києва за зобов’язаннями в іноземній валюті станом на 06.07.2015. Рейтингові
значення усіх агентств належать до спекулятивного класу та свідчать про труднощі з виконанням боргових зобов’язань.
Прогноз за всіма рейтингами – негативний.

Кількість годин перельоту з міста Києва до столиць та провідних міст країн світу:
Оттава

Москва

Лондон

Нью-Йорк

Париж

Рим

Каїр

Делі

Токіо

Пекін
Бангкок

Мехіко

Сідней

9½

3¼

19

1½

9¾

10

3¼

13¾

2½

6¼

10¾

8½

3
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ МІСТА КИЄВА ЗА 2014 РІК
Передумови підготовки першого Річного звіту міста Києва за 2014 рік:


Київський міський голова Кличко Віталій Володимирович визначив боротьбу з
корупцією, прозорість роботи та підзвітність перед громадянами одними з
ключових пріоритетів діяльності міської влади.



Інвестори та представники міжнародних фінансових організацій переконані, що
зазначені фактори є надзвичайно важливими для забезпечення сталого економічного
зростання та підвищення інвестиційної привабливості міста Києва.



Громадянське суспільство має потребу в повній та об’єктивній інформації про
результати діяльності органів влади та ключові показники розвитку міста Києва.



Річний звіт покликаний слугувати інструментом звітування перед суспільством та
іншими зацікавленими сторонами про результати досягнення соціальноекономічного прогресу та фінансові показники діяльності міста Києва за звітний
період.



Київська міська державна адміністрація націлена на запровадження системи
щорічного публічного звітування міста Києва за прикладом передових
європейських міст.



Річний звіт має відобразити зв'язок між процесом стратегічного планування
розвитку міста та результатами його операційної діяльності у напрямку
досягнення стратегічних цілей.

Відповідність цілей системи публічного звітування положенням Стратегії-2025:
Цілі запровадження системи
щорічного публічного звітування:
 Запровадження системи щорічного
публічного звітування покращить
контроль за досягненням ключових
положень Стратегії, що сприятиме
підвищенню рівня прозорості діяльності
органів міської влади та зростанню
довіри з боку інвесторів та
суспільства.
 Зростання відповідальності, підвищення
прозорості та посилення системи
зовнішнього контролю сприятиме
підвищенню якості управління в
органах міської влади.
 Інвестори позитивно оцінять можливість
отримання зрозумілої фінансової та
управлінської інформації.
 Регулярне та зрозуміле звітування
створить можливість для органів міської
влади більш чітко та своєчасно доносити
до суспільства інформацію про свої
досягнення та обґрунтовувати
непопулярні, але необхідні кроки.
 Річний звіт має комплексний характер та
покликаний відповідати інтересам
широкого кола користувачів.
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Стратегічні цілі розвитку міста Києва
згідно зі Стратегією до 2025 року:
Київ – місто, відкрите для бізнесу:


Максимальне використання позабюджетних
джерел фінансування завдяки співпраці з
приватними інвесторами через створення
зрозумілого, прозорого механізму взаємодії з
органами влади міста.



Стимулювання розвитку місцевого бізнесу,
малого та середнього підприємництва шляхом
спрощення муніципальних нормативів та дозвільних
процедур, створення єдиного зрозумілого механізму
взаємодії із службами міста.



Стабілізація фінансової позиції міста (бюджет,
рівень боргу).

Київ – зрозуміле місто, із
прозорим управлінням:


Забезпечення відкритості процесів міського
урядування, їх прозорості для громадськості та
бізнесу, регулярна звітність щодо досягнутого
прогресу.



Технологічний розвиток – підвищення рівня
автоматизації внутрішніх процесів і процесів
взаємодії влади з бізнесом і населенням.



Наявність і зрозумілість «правил гри» –
забезпечення доступності потрібної інформації
від органів міської влади.

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
I. Вступ

Річний
сфери життя
життя міста
міста та
та покликаний
покликанийдати
дати
Річнийзвіт
звіт охоплює
охоплює всі
всі ключові
ключові сфери
відповіді
широкого
кола
користувачів
відповідінанапитання
запитання
широкого
кола
користувачів.
Перелік ключових сторін, які зможуть знайти відповіді на свої запитання у Річному звіті:

Річний звіт міста Києва

Мешканці
Києва

«На скільки
відсотків зросли
ціни на продукти
харчування?»

Приватні
інвестори

«Я хотів би купити
облігації міста, де
я можу
ознайомитися з
фінансовими
результатами та
балансом
Києва?»

Бізнессередовище

«Я хочу
побудувати
індустріальний
парк, чи можу я
побачити
пріоритети
розвитку міста на
найближчий
період?»

Органи
державної
влади

Громадські
організації

«Які результати
виконання
бюджету міста
Києва за звітний
період?»

«Що було
зроблено для
покращення
демографічної
ситуації у місті?»

Міжнародні
фінансові
інститути та
донори

«Який рівень
зношеності
тепломереж міста
Києва? Ми
зацікавлені у
фінансуванні проекту
модернізації»

Річний звіт міста Києва відображає фактичні результати виконання
стратегічних цілей та завдань ключових міських програмних документів.

Стратегія розвитку міста
Києва до 2025 року

Бюджет міста Києва

Комплексний
Річний звіт міста
Києва

Програми розвитку
міста Києва

Генеральний план
розвитку міста Києва до
2025 року
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
I. Вступ

Стратегія
року –– головний
головний документ,
документ,який
який
Стратегіярозвитку
розвитку міста
міста Києва
Києва до
до 2025
2025 року
відображає
пріоритетирозвитку
розвитку
столиці.
Стратегія
була
відображає найважливіші
найважливіші пріоритети
столиці.
Стратегію
ухвалено
ухвалена
рішенням
міської
№ 824/7060
від№
15824/7060.
грудня 2011 року і
рішенням
КиївськоїКиївської
міської ради
від ради
15 грудня
2011 року
на даний момент часу є актуальним баченням основних ініціатив та завдань,
які стоять перед владою міста

КИЇВ 2025 – МІСТО МАЙБУТНЬОГО

ДИНАМІЧНЕ, СТИМУЛЮЄ
ІННОВАЦІЇ

УНІКАЛЬНЕ, ЗБЕРІГАЄ
ТА РОЗВИВАЄ СВОЮ
САМОБУТНІСТЬ

Інноваційний розвиток 2–3
кластерів, що забезпечують
унікальність і
конкурентоспроможність
міста, а також значний внесок
в економіку (не менше 10%
ВРП) і зайнятість (>40 тис.
місць).





Підтримка інноваційного
підприємництва на базі
розвиненого науководослідного комплексу міста.





Залучення й утримання
найкращих компаній та
професіоналів, що володіють
конкурентоздатними
знаннями і технологіями.





ВІДКРИТЕ ДЛЯ
БІЗНЕСУ






Максимальне використання
позабюджетних джерел
фінансування завдяки
співпраці із приватними
інвесторами через
створення зрозумілого,
прозорого механізму
взаємодії з органами влади.
Стимулювання розвитку
місцевого бізнесу, малого та
середнього підприємництва
шляхом спрощення
муніципальних нормативів
та дозвільних процедур,
створення єдиного
зрозумілого механізму
взаємодії зі службами міста.
Стабілізація фінансової
позиції міста (бюджет, рівень
боргу).
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Збереження культурноісторичної спадщини міста,
розвиток нових напрямків
культурного життя, що
забезпечить його
привабливість як для
мешканців, так і для
туристів.
Збереження і розвиток
історичного обличчя міста,
його екосистеми,
ландшафту, архітектури,
міського середовища,
історичних цінностей.

КОМФОРТНЕ,
ПІДВИЩУЄ ЯКІСТЬ
ЖИТТЯ


Забезпечення комфортних
умов життя і ведення
бізнесу.



Підтримка розвитку
людського капіталу:
забезпечення конкурентоздатності освіти у напрямках
найбільшого попиту на рівні
світових стандартів,
підвищення рівня здоров’я і
тривалості життя киян.



Екологічна стійкість –
економічне зростання без
підвищення навантаження
на довкілля.

Розвиток міста як
фінансово-ділового, а не
промислового центру.

ЗРОЗУМІЛЕ, З
ПРОЗОРИМ
УПРАВЛІННЯМ


Забезпечення відкритості
процесів міського
урядування, їх прозорості
для громадськості та
бізнесу, регулярна звітність
щодо досягнутого прогресу.



Технологічний розвиток –
підвищення рівня
автоматизації внутрішніх
процесів і процесів взаємодії
влади з бізнесом і
населенням.



Наявність і зрозумілість
«правил гри» –
забезпечення доступності
потрібної інформації від
органів міської влади.

ЗЕЛЕНЕ ТА
ЗБАЛАНСОВАНЕ


Мінімізація впливу розбудови
міста на екосистему,
збереження зелених
насаджень, унікальної
екосистеми Києва.



Розвиток у жорсткій
відповідності з планом
(зокрема генеральним
планом територіального
розвитку та фінансовим
планом – бюджетом).



Децентралізація активності
міста – створення кількох
нових центрів (діловий,
адміністративний, екологічнорекреаційний тощо).



Збалансоване зростання
агломерації (місто-область) –
координація розвитку
економіки, інфраструктури,
суміжних територій.

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
I. Вступ

До
Стратегії
розвитку
міста міста
КиєваКиєва
до 2025
широке
Дорозробки
розроблення
Стратегії
розвитку
дороку
2025було
рокузалучено
було залучено
коло
провідних
профільних
експертів,експертів,
аналітиків,
державних
діячів, активістів
широке
коло провідних
профільних
аналітиків,
державних
діячів,
таактивістів
громади міста
в
цілому,
якими
було
визначено,
що
можливість
вимірювання
та громади міста, які визначили можливість вимірювання
результатів
–
найважливіший принципом
принцип Стратегії
результатів найважливішим
Стратегії.
Ключові принципи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:
ВИМІРНІСТЬ

АМБІЦІЙНІСТЬ

Ключовий принцип – усі цілі Стратегії мають
чітке чисельне або якісне вираження, що дає
можливість відстежувати прогрес реалізації та
дисциплінує всіх виконавців.

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 р.
передбачає якісний прорив у розвитку міста та
наближення стандартів життя до показників
провідних східноєвропейських столиць.

СТАЛІСТЬ

ПРАГМАТИЧНІСТЬ / ПРАКТИЧНІСТЬ

Стратегія розвитку – це не програма
одноразового ривка-спринту, а марафон
довгострокового розвитку міста, який
ґрунтується на засадах сталого розвитку, що
дасть змогу передати місто прийдешнім
поколінням з ресурсною базою, яка
забезпечить подальше підвищення стандартів
життя.

Ініціативи Стратегії амбіційні, але водночас
реалістичні та спрямовані на поліпшення
конкретних параметрів якості життя киян.
Стратегічні ініціативи розвитку міста
сформульовані як конкретні завдання із
закріпленою відповідальністю, цілями та
термінами реалізації.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ВІДКРИТІСТЬ / ПРОЗОРІСТЬ

Стратегія розвитку орієнтована на залучення
всіх верств суспільства до соціальноекономічних процесів та забезпечення
належних умов життя для всіх мешканців.

Під час розроблення Стратегії враховано думку
всіх ключових зацікавлених сторін, і в першу
чергу мешканців міста.

Ключові припущення, використані під час розроблення Стратегії:
Спадкоємність у реалізації Стратегії:
1



Стратегія розвитку міста – програмний довгостроковий документ, який відображає бачення розвитку міста
громадськістю. Багато напрямків довгострокового розвитку потребують значної мобілізації ресурсів. Досягнення
поставлених перед містом цілей можливе за послідовної реалізації погодженої Стратегії незалежно від зміни влади у
місті.

Баланс повноважень державної влади й органів влади на місцях/місцевого
самоврядування:
2

3



Баланс повноважень національних і місцевих органів влади на сьогодні тяжіє до централізації. Повноваження
органів місцевого самоврядування за можливості мають бути розширені, щоб надати виконавцям Стратегії
необхідних важелів впливу на деякі ключові сфери життя міста (наприклад, місцеві органи контролю муніципальних
правил та норм, тарифоутворення та оподаткування).

Стабільність системи оподаткування та бюджетування в частині розподілу ресурсів між
місцевим і державним рівнем:


Реалізація Стратегії потребує вкладення певних ресурсів з урахуванням можливостей системи оподаткування та
бюджетування. Значні зміни цих систем можуть вплинути на швидкість та якість реалізації окремих ініціатив та
Стратегії в цілому.

Виконання цілей та завдань державних та регіональних програмних документів:
4



Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року в низці секторів спирається на національне регулювання. Розвиток
ситуації в Києві багато в чому залежатиме від курсу реформ національного рівня (наприклад, державне регулювання
в частині створення сприятливого інвестиційного клімату, реформа охорони здоров’я тощо).

Незмінність візового та міграційного регулювання:
5



Демографічна ситуація в Києві істотно залежить від міграції. Деякі стратегічні ініціативи розвитку міста ґрунтуються
на відкритості поточного візового режиму. Значні зміни в регулюванні цих сфер можуть мати істотні наслідки для
реалізації Стратегії.
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
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Основна стратегічна мета міста Києва – підвищення якості життя, що
Головна стратегічна мета міста Києва – підвищення якості життя, що
визначається економічним добробутом та комфортом життя у місті
визначається економічним добробутом та комфортом життя у місті.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ ДОБРОБУТ


КОМФОРТ ЖИТТЯ

Підвищення економічного добробуту
(вираженого валовим регіональним
продуктом на душу населення) міста в 2
рази з 2009 до 2025 року.



Середньорічне зростання реального
ВРП з 2010 до 2025 року – 6.5%.





Кардинальне поліпшення комфорту
життя мешканців (поліпшення індексу
комфорту життя в 1.8 рази за
2010-2025 роки.
Наближення до рівня комфорту життя
східноєвропейських столиць.

Наближення до рівня економічно
розвинених східноєвропейських
столиць.



Основним
інтегрованим
показником
економічного
добробуту міста є валовий регіональний продукт (ВРП)
в розрахунку на душу населення. Допоміжними
показниками є зайнятість населення, середня заробітна
плата/наявний дохід, а також коефіцієнт розподілу доходів
у суспільстві.

Для об’єктивної оцінки рівня комфорту життя у місті
порівняно з іншими містами і відстеження прогресу було
створено адаптовану методику розрахунку індексу
комфорту життя, який ґрунтується на 21 показнику, що
характеризують стан ключових сфер життєдіяльності міста.

ІНДЕКС КОМФОРТУ ЖИТТЯ
Базове
значення
(2009/10)
км/10 000 осіб
9.6
Довжина ліній громадського транспорту
Транспорт Щільність вулично-магістральної мережі
км/км2
2.1
осіб/км
2.3
Кількість постраждалих в аваріях
км/1 000 осіб
4.2
Довжина електророзподільних мереж
км/км2
13.9
Щільність електророзподільних мереж
км/1 000 осіб
1.5
Довжина водогонів
ЖКГ
км/км2
5.0
Щільність водогонів
км/1 000 осіб
0.9
Довжина каналізаційних мереж
км/км2
3.1
Щільність каналізаційних мереж
%
20
Частка втрат води від загального споживання
років
72.7
Охорона
Очікувана тривалість життя при народженні
здоров’я
випадків/1 000 осіб
966.6
Первинна захворюваність
т/км2/рік
333
Викиди шкідливих речовин
Екологія
%
5
Частка переробки ТПВ
коефіцієнт
10.0
Співвідношення учнів/учителів
Освіта
рейтинговий
64
Якість освіти (Newsweek)
злочинів/1 000 осіб
12.8
Кількість злочинів
Безпека
рейтинговий
70
Комплексний рейтинг безпеки EIU
відвідувань/мешканця
1.5
Кількість відвідувань музеїв
Культура Кількість відвідувань театрів
відвідувань/мешканця
0.4
галерей/100 000 осіб
1.42
Кількість галерей
Сектор

Індикатор стану

Індекс комфорту життя
1

Одиниці виміру

Поточне
значення
(2013/14)
8.5
2.0
1.3
4.6
15.6
1.5
5.0
0.9
3.2
22.5
74.4
874.2
256
6
11.4
---1
19.6
---1
1.1
0.4
1.00

100.0

101.6

Цільове
значення Результат
(2013/2014)
11.2
2.3
1.9
4.9
16.2
1.6
5.5
1.1
3.8
15.7
73.8
909.8
284
16
10.0
---1
67
11.3
---1
72
1.7
0.9
2.35
116.3

– Поточне значення показника відсутнє.
Поточне значення показника
відповідає запланованим темпам
зростання згідно зі Стратегією-2025
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Зростання значення показника відсутнє
або є нижчим, ніж заплановані темпи
зростання згідно зі Стратегією-2025

Поточне значення
показника є нижчим
за базовий рівень

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
I. Вступ

Стратегія
міста
КиєваКиєва
передбачає
реалізацію
9 ключових стратегічних
Стратегіярозвитку
розвитку
міста
до 2025
року передбачає
реалізацію
ініціатив,
кожна
з
яких
націлена
на
підвищення
економічного
добробуту
9 ключових стратегічних ініціатив, кожна з яких спрямована на підвищеннята
комфорту
життя мешканців
містата комфорту життя мешканців міста.
рівня економічного
добробуту
Стратегічні ініціативи міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
1. ПЕРШОКЛАСНА ІНФРАСТРУКТУРА
Модернізація транспортної та інженерної інфраструктури:





житлового та ліфтового господарства;
енергетичного господарства;
водоканалізаційного господарства, реконструкція очисних потужностей;
транспортної інфраструктури.

2. ОЩАДЛИВА ЕНЕРГЕТИКА
Підвищення енергоефективності міста:






енергоощадження комунального сектора;
енергоощадження житлового господарства;
генераційні та розподільні потужності;
альтернативна енергетика;
енергоефективні нормативи.

3. ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ
Стимулювання інновацій та конкурентних кластерів:





розроблення економічної програми розвитку;
створення бізнес-інкубаторів;
розроблення механізмів підтримки кластерів;
активне залучення інвесторів до обраних кластерів.

4. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД
Впровадження сучасних технологій міського управління:




система обслуговування громадян і бізнесу;
електронний документообіг;
інтеграція інформаційних реєстрів, функцій та служб міста.

5. КУЛЬТУРНА ВИСОЧИНА

КИЇВ
2025

Створення унікальної культурної атмосфери:





модернізація інфраструктури;
оновлення культурної пропозиції;
організація великих культурних подій;
популяризація культурної пропозиції.

6. ДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА
Збереження і розвиток прибережних територій Дніпра:



розроблення єдиної концепції розвитку;
забезпечення подальшої реалізації.

7. ЗДОРОВИЙ КИЯНИН
Систематичне пропагування здорового способу життя:







створення умов для фінансування та співфінансування базових спортивних споруд;
пропагування здорового способу життя;
створення сучасних спортивних комплексів;
поліпшення якості питної води столиці;
поліпшення системи охорони здоров’я;
популяризація немоторизованого транспорту як важливого компонента системи мобільності.

8. ЦЕНТР ПОРУЧ З ДОМОМ
Розвиток поліцентричності, створення нових міських центрів:







деталізація Генерального плану;
розроблення системи київських державних будівельних норм;
підготовка проекту «Київ-Сіті»;
розроблення механізмів преференцій та пільг для забудовників нових центрів;
формування комплексної містобудівної програми «Центр поруч з домом»;
поетапна децентралізація адміністративних функцій поза межами історичного центру.

9. МІЖНАРОДНА ГАВАНЬ ШТАБ-КВАРТИР
Залучення центральних та регіональних офісів міжнародних організацій:






створення нового високоякісного ділового центру міста («Київ-Сіті»);
розроблення програми заохочення міжнародного бізнесу;
спрощення нормативної бази для закордонних підприємств;
початок інформаційної кампанії для міжнародних корпорацій;
проведення інвестиційних форумів.
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ
РОЗДІЛІВ РІЧНОГО ЗВІТУ МІСТА КИЄВА ЗА 2014 РІК

В

РАМКАХ

ОСНОВНИХ

Загальна інформація про Київську
міську державну адміністрацію:

Соціально-економічний розвиток міста
Києва у 2014 році:

1) Робота КМДА ґрунтується на засадах законності,
персональної
відповідальності,
поєднання
загальнодержавних
інтересів
та
інтересів
територіальної громади міста Києва.

1) Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року –
головний документ, який відображає найважливіші
пріоритети розвитку столиці. Стратегію ухвалено
рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 824/7060.

2) До структури КМДА входять:
 апарат КМДА, що включає 20 управлінь / відділів;
 16 департаментів;
 3 управління;
 2 інших структурних підрозділи.
3) Керівництво КМДА здійснюється Київським міським
головою та його п’ятьма заступниками.
4) У 2014 році в місті Києві функціонували 1 853
комунальних
підприємства
та
бюджетних
установи.

2) Основна стратегічна мета міста Києва – підвищення
якості життя, що визначається економічним
добробутом та комфортом життя у місті.
3) У рамках Стратегії-2025:
 Економічний добробут виражений зростанням
валового регіонального продукту міста Києва. У
2013 р. (останні наявні дані) річне зростання
реального ВРП міста Києва становило 6.4%, при
плановому значенні 6.5% за рік.
 Комфорт життя у місті виражений зростанням
інтегрального показника – індексу комфорту
життя, який ґрунтується на 21 показнику, що
характеризують
стан
ключових
сфер
життєдіяльності міста. Базове значення індексу
комфорту життя у місті Києві (2009 р.) становило
100.0, поточне значення даного індексу склало
101.6, при цільовому значенні 116.3.

5) Обсяг фінансування бюджетних програм зі здійснення
структурними підрозділами КМДА керівництва й
управління у відповідних сферах у 2014 році зріс на
19 млн грн або на 8% порівняно з попереднім роком –
до 251 млн грн.
6) Загальна кількість штатних одиниць станом на
31.12.2014 становила 1 842 штатні одиниці без
урахування чисельності районних в місті Києві
державних адміністрацій (3 371 штатна одиниця) та
Державного архіву м. Києва (10 штатних одиниць).
7) Середні витрати на утримання однієї
штатної
одиниці
структурними
підрозділами КМДА
у 2014
році
становили 10 752 грн/міс.

Виконання бюджету міста
Києва у 2014 році:

4) Із 62 цільових показників Стратегії-2025:
 14 показників відповідають темпам Стратегії;

КИЇВ
2014

1) У 2014 році доходи бюджету міста Києва зросли на
38% – до 22 748 млн грн1 (95% плану),
з них:

 20 показників погіршилися порівняно з
базовими значеннями;
 21 показник прогресу не показав або
прогрес був недостатнім;
 7 показників не мали поточних значень.

Фінансово-економічні
результати діяльності міста
Києва у 2014 році2:

1) Всього активів/пасивів:
- на початок року – 74 781 млн грн;
- на кінець року – 77 469 млн грн;

 Власні доходи зросли на 7% – до 13 774 млн грн
(94% плану) внаслідок збільшення надходжень від:
податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку,
продажу землі.

з них:

 Трансферти з Державного бюджету зросли на
5 354 млн грн до 8 974 млн грн (96% плану).

 Запаси:
- на початок року – 5 347 млн грн;
- на кінець року – 6 295 млн грн;

 Основні засоби:
- на початок року – 61 939 млн грн;
- на кінець року – 63 554 млн грн;

2) Видатки зросли на 26% – до 22 182 млн грн1
(94% плану),

 Довгострокові та короткострокові запозичення:
- на початок року – (20 204) млн грн;
- на кінець року – (15 422) млн грн;

з них:
 Власні видатки зросли на 20% до 21 038 млн грн1
(93% плану) внаслідок зростанням видатків на
погашення заборгованості з різниці в тарифах (за
рахунок субвенції з Державного бюджету) та на
комунальні послуги.
 Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва
зросли з 8.8 млн грн до
1 144 млн грн (99.6%
плану).
3) У 2014 році профіцит бюджету становив 566 млн грн
(2.4% доходів).

2) Чисті активи:
- на початок року – (46 864) млн грн;
- на кінець року – (43 047) млн грн;
3) Всього доходів за 2014 рік: 27 681 млн грн;
4) Всього операційних витрат: (26 858) млн грн;
5) Всього фінансових витрат: (6 562) млн грн;
6) Інший сукупний дохід: 2 068 млн грн;
7) Сукупний збиток за період: (3 810) млн грн.
- Інформація представлена на основі консолідованої
звітності 1 853 комунальних підприємств та бюджетних
установ м. Києва.
2

- Без урахування негрошової операції з відображення
земельної ділянки на суму 1 047 млн грн.
1
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КЛЮЧОВІ ТЕЗИ РЕГЛАМЕНТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1

 Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка
паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення
виконавчої влади в місті Києві.

2

 Основні засади організації діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), його апарату та структурних підрозділів визначаються:
- Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ»;
- Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Законом України «Про місцеві державні адміністрації»;
- положеннями про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
- рішеннями Київської міської ради;
- розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
- Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

3

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) будує
свою роботу на засадах:
- законності;
- персональної відповідальності;
- поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів територіальної громади міста Києва.

4

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) підзвітний
і підконтрольний Київській міській раді з питань, віднесених до відання місцевого
самоврядування, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади –
Кабінету Міністрів України.

5

 Робота виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
його апарату та інших структурних підрозділів є відкритою і гласною за винятком розгляду
питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6

 Структура, загальна чисельність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), витрати на його утримання затверджує Київська міська
рада.

7

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) інформує
громадськість про свою діяльність, залучає громадян до підготовки і розгляду питань,
що належать до його компетенції.

8

 Робота виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а в разі
потреби – оперативними (місячними) планами, які затверджує Київський міський голова
за поданням керівника апарату виконавчого органу.

9

 Зміст звітності визначається питаннями, що вирішує виконавчий орган Київської міської
ради (Київська міська державна адміністрація) та його структурні підрозділи.

10

 Звіт про результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розміщується на офіційному веб-сайті Київської міської
державної адміністрації (єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва) та у
комунальних засобах масової інформації.
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СТРУКТУРА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
До складу Київської міської державної адміністрації входять:





апарат з 20 управлінь / відділів;
16 департаментів;
3 управління;
2 інші структурні підрозділи.

Блок-схема координації керівництвом Київської міської державної адміністрації діяльності
відповідних структурних підрозділів:

Департамент внутрішнього
фінансового контролю та
аудиту

Київський міський голова /
Голова КМДА

Управління організаційноаналітичного забезпечення
діяльності голови КМДА
(патронатна служба)

Кличко В.В.

Перший
заступник
голови КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Ніконов І.В.

Рябікін П.Б.

Старостенко Г.В.

Пантелеєв П.О.

Радуцький М.Б.

Апарат КМДА
керівник –
Бондаренко В.В.

Департамент
земельних
ресурсів

Департамент
культури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
охорони здоров’я

Департамент
суспільних
комунікацій

Департамент
містобудування та
архітектури

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища

Департамент
соціальної
політики

Департамент
економіки та
інвестицій

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Управління
охорони
культурної
спадщини

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Департамент
комунальної
власності м. Києва

Департамент
фінансів

Служба у справах
дітей

Департамент
транспортної
інфраструктури

Управління
туризму

Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни та
праці

Державний
архів міста
Києва
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Установи поза структурою

Дорадчі органи

(1 інспекція та 5 міських центрів)

(46 громадських координаційних рад, дорадчих
служб, комітетів, спілок тощо)
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Київський міський голова КЛИЧКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Обраний у травні 2014 р.

Середньомісячна
заробітна плата
під час роботи в
КМДА у 2014 р.

 тис. грн

 Освіта:

Ключові обов’язки:

- ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди». Кандидат
наук у галузі спорту та фізичного
виховання.
- Національна академія державного
управління при Президентові України.
Магістр за спеціальністю «Управління
суспільним розвитком».




 Професійна діяльність до роботи в
КМДА:
-

народний депутат України VII скликання;
лідер політичної партії «УДАР»;
депутат Київської міської ради;
професійний боксер.







Здійснює керівництво діяльністю КМДА.
Представляє КМДА у відносинах з центральними
органами виконавчої влади та політичними партіями.
Координує діяльність щодо фінансування
підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади міста.
Координує роботу з розроблення галузевих та
місцевих програм, організовує і забезпечує їх
виконання.
Координує роботу щодо розроблення програм
соціально-економічного та культурного розвитку
м. Києва, організовує і забезпечує їх виконання
відповідно до повноважень.
Здійснює координацію роботи щодо будівництва
особливо важливих об'єктів відповідних галузей
господарства міста.

Перший заступник голови КМДА НІКОНОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Призначений у липні 2014 р.
 Освіта:

Ключові обов’язки:

- Ленінградський інститут інженерів
залізничного транспорту. Спеціальність –
інженер-будівельник.



 Професійна діяльність до роботи в
КМДА:
Координує
Печерську та
Шевченківську
РДА в м. Києві
Середньомісячна
заробітна плата
під час роботи в
КМДА у 2014 р.

- президент ТОВ «К.А.Н.
ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
- з 1990 до 2000 року працював на
керівних посадах у корпораціях
«Республіка», АТЗТ «Інтергаз»,
ЗАТ «Газ-енерго».









5.3 тис. грн

У разі відсутності Київського міського голови виконує
його обов'язки як керівника КМДА.
Координує діяльність заступників голови КМДА,
керівників департаментів, управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів КМДА.
Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної,
консультативної та інформаційної підтримки
підприємництва.
Сприяє залученню іноземних інвестицій для
розвитку економічного потенціалу міста Києва.
Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам
промислових підприємств, установ та організацій.
Погоджує зовнішньоекономічні договори, що
укладають структурні підрозділи КМДА.
Координує роботу щодо здійснення державної
реєстрації іноземних інвестицій у місті Києві.
Координує діяльність управлінь економіки та
фінансових управлінь районних в місті Києві
державних адміністрацій.

Заступник голови КМДА РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ
Призначений у липні 2014 р.

Координує
Оболонську та
Подільську РДА
в м. Києві
Середньомісячна
заробітна плата
під час роботи в
КМДА у 2014 р.

r

4.8 тис. грн

 Освіта:

Ключові обов’язки:

- Київський національний університет імені
Т. Г. Шевченка. Спеціальність – юристміжнародник, референт-перекладач
німецької мови.



 Професійна діяльність до роботи в
КМДА:
- народний депутат України VII скликання,
член Комітету Верховної Ради України з
питань транспорту і зв’язку;
- заступник директора – начальник порту,
директор ТОВ «Рекреаційно-оздоровчий
центр «Зелений порт»;
- Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Королівстві Данія;
- заступник Міністра транспорту та зв’язку
України;
- народний депутат України IV скликання.








Подає пропозиції Київській міській раді і здійснює
відповідні заходи щодо реалізації її рішень про
приватизацію, надання, передачу і продаж,
вилучення (викуп) земельних ділянок.
Організовує підготовку і подає на розгляд Київській
міській раді проекти рішень із земельних питань.
В установленому порядку вносить пропозиції щодо
фінансування земельної реформи з місцевого
бюджету, фінансування інших заходів у сфері
земельних відносин.
Візує проекти договорів купівлі-продажу та оренди
земельних ділянок до передачі на розгляд
Київському міському голові, проекти державних актів
на право власності та право постійного
користування землею.
Здійснює керівництво комісією з вирішення
проблеми забезпечення житлом інвесторів, які
зазнали збитків внаслідок діяльності групи компаній
«Еліта-центр»; комісією з визначення черговості
укладання попередніх договорів з потерпілими від
діяльності групи компаній «Еліта- Центр».
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
III. Загальна інформація про Київську міську державну адміністрацію
Заступник голови КМДА СТАРОСТЕНКО ГАННА ВІКТОРІВНА
Призначена у вересні 2014 р.

Координує
Деснянську та
Дніпровську
РДА в м. Києві
Середньомісячна
заробітна плата
під час роботи в
КМДА у 2014 р.

 Освіта:

Ключові обов’язки:

- Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Т.Г. Шевченка. Магістр
міжнародних відносин, перекладач з
німецької мови.
 Професійна діяльність до роботи в
КМДА:



- депутат Київської міської ради VI та VII
скликань;
- помічник-консультант народного
депутата України;
- керівник благодійної організації «Фонд
братів Кличків»;
- менеджер у ТОВ «Північна Інвестиційна
Група».









7.3 тис. грн

Забезпечує виконання заходів щодо розвитку
фізичної культури і спорту.
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері
міжнаціональних відносин та міграційної політики.
Сприяє консолідації української нації, задоволенню
національно-культурних потреб і розвитку етнічної
самобутності українців за межами України.
Забезпечує у межах компетенції додержання
законодавства України про свободу совісті та
релігійні організації.
Забезпечує реалізацію політики у сфері освіти.
Координує роботу закладів культури, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва.
Координує роботу із будівництва об'єктів культури,
молодіжних центрів.
Сприяє взаємодії зі спілками, товариствами,
асоціаціями, об'єднаннями, які діють у галузі
туризму.

Заступник голови КМДА ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Призначений у вересні 2014 р.

Координує
Святошинську
та Солом’янську
РДА в м. Києві
Середньомісячна
заробітна плата
під час роботи в
КМДА у 2014 р.

 Освіта:

Ключові обов’язки:

- Київський державний технічний
університет будівництва і архітектури.
Спеціальність – теплогазопостачання,
вентиляція і охорона повітряного
басейну, інженер-будівельник.
 Професійна діяльність до роботи в
КМДА:



- голова Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації;
- працював у сфері житлово-комунального
господарства міста Києва;
- пройшов трудовий шлях від головного
інженера ЖЕК-1015 Шевченківського
району до заступника голови
Шевченківської районної у місті Києві
державної адміністрації.









Сприяє науково-технічному, науковоінформаційному забезпеченню використання
новітніх екологічно безпечних технологій.
Сприяє роботі відповідних науково-технічних
товариств та громадських організацій.
Сприяє реалізації програм благоустрою, озеленення
столиці.
Сприяє виконанню законів та реалізації державної
політики в галузі охорони праці у місті Києві.
Сприяє розробленню та здійсненню заходів щодо
реалізації екологічної політики.
Сприяє здійсненню контролю за дотриманням
природоохоронного законодавства, використанням і
охороною природних ресурсів загальнодержавного
та місцевого значення на території міста Києва.
Організовує роботу з розроблення та здійснення
заходів щодо подальшого розвитку науки і техніки,
впровадження нових технологій та підвищення
технічного рівня виробництва і якості продукції.

7.6 тис. грн

Заступник голови КМДА РАДУЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
Призначений у вересні 2014 р.
 Освіта:

Ключові обов’язки:

- Національний університет фізичного
виховання і спорту України. Магістр з
олімпійського та професійного спорту.




 Професійна діяльність до роботи в
КМДА:
Координує
Голосіївську та
Дарницьку РДА
в м. Києві
Середньомісячна
заробітна плата
під час роботи в
КМДА у 2014 р.

- президент ТОВ «Борис»;
- начальник відділу, директор
міжнародного туризму і благодійних
програм у виробничо-комерційній фірмі
«Ледань»;
- трудову діяльність розпочав
фельдшером Київської станції швидкої
медичної допомоги.







5.7 тис. грн
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Забезпечує реалізацію державної політики у сфері
охорони здоров'я.
Координує роботу закладів охорони здоров'я, що
належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, вживає заходів для їхнього
матеріального та фінансового забезпечення.
Забезпечує розроблення і організацію виконання
місцевих програм зайнятості населення.
Забезпечує організацію та ефективне
функціонування системи адміністрації праці.
Бере участь у веденні колективних переговорів та
укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні
колективних трудових спорів (конфліктів).
Організовує роботу з надання в межах повноважень
встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з
охороною материнства і дитинства.
Координує роботу з будівництва об'єктів соціального
захисту, молодіжних центрів.

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
III. Загальна інформація про Київську міську державну адміністрацію
Керівник апарату КМДА БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Призначений у серпні 2014 р.
 Освіта:

Ключові обов’язки:

- Після закінчення у 2002 році
середньої загальноосвітньої школи
здобув вищу юридичну освіту.



 Професійна діяльність до роботи в
КМДА:
Середньомісячна
заробітна плата
під час роботи в
КМДА у 2014 р.

6.1 тис. грн

- керуючий справами Київської міської
ради;
- помічник-консультант народного
депутата Кличка В.В.;
- помічник-консультант депутата
Київської міської ради Кличка В. В. на
громадських засадах;
- трудову діяльність розпочав технічним
працівником середньої
загальноосвітньої школи № 61
Шевченківського району міста Києва.









Забезпечує подання матеріалів, підготовлених
апаратом, на розгляд Київського міського голови.
Подає пропозиції до кадрового резерву апарату,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників апарату.
Організаційно забезпечує в установленому порядку
розгляд депутатських запитів, інформаційних запитів
та звернень з питань, що належать до повноважень
Київської міської державної адміністрації.
Розпоряджається коштами в межах затвердженого
кошторису витрат на утримання апарату.
Координує роботу із забезпечення структурних
підрозділів КМДА транспортом, приміщеннями,
інвентарем, вносить пропозиції Київському міському
голові із зазначених питань.
Контролює визначення актів КМДА, які підлягають
оприлюдненню в засобах масової інформації та
мають бути представлені на веб-сторінці Київської
міської державної адміністрації та у спеціалізованих
базах даних.

2014 році в містіструктурних
Києві функціонувало
1 853
комунальних
підприємства
та
У Упідпорядкуванні
підрозділів
КМДА
знаходяться
підприємства,
бюджетних
установи, включаючи
наступні
ключові власності
підприємства,
установи,
установи,
організації,
засновані на
комунальній
територіальної
організації,
на комунальній власності територіальної громади
громади
містазасновані
Києва
міста
Києва, повного
що знаходилися
у підпорядкуванні
структурних
підрозділів
(без
урахування
переліку закладів
культури, охорони
здоров’я, соціальної
сфери,
освіти,
фізичної
культури
та
спорту)
КМДА:
Ключові підприємства, установи, організації, засновані на комунальній власності
територіальної громади міста Києва, підпорядковані структурним підрозділам КМДА
1. Апарат КМДА
1.1.

КП «Автотранспортне підприємство КМДА»

1.2.

КП «Інформатика» КМДА

1.3.

КП «Дніпро»

2. Департамент суспільних комунікацій
2.1.

КП КМДА «Столиця»

2.2.

КП «Київреклама»

2.3.

КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»

2.4.

КП «Радіостанція «Голос Києва»

2.5.

КП Київської міської ради «Редакція газети «Українська столиця»

2.6.

КП «Редакція газети «Вечірній Київ»

2.7.

Редакції газети Київської міської ради «Хрещатик»

3. Департамент економіки та інвестицій
3.1.

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

3.2.

КП «Київсистемоменеджмент»

3.3.

КП «Київське інвестиційне агентство»

4. Департамент фінансів
4.1.

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

4.2.

КП КМДА «Київекспертиза»

5. Департамент транспортної інфраструктури
5.1.

КП «Київінформатика»

5.2.

СКП «Київтелесервіс»

5.3.

КП «Київпастранс»

5.4.

КП «Київський метрополітен»

5.5.

КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)
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5.6.

КП «Київдорсервіс»

5.7.

КП «Київтранспарксервіс»

5.8.

Комунальна судноплавна компанія «Київ»

5.9.

Комунальна служба перевезень

5.10.

Комунальна корпорація «Київавтодор»

5.11.

КП «ШЕУ Голосіївського району» м. Києва

5.12.

КП «ШЕУ Дарницького району»

5.13.

КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва

5.14.

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дніпровського району»

5.15.

КП «ШЕУ Оболонського району» м. Києва

5.16.

КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва

5.17.

КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва

5.18.

КП «ШЕУ Святошинського району» м. Києва

5.19.

КП «ШЕУ Солом'янського району» м. Києва

5.20.

КП «ШЕУ Шевченківського району» м. Києва

5.21.

КП «ШЕУ «Магістраль»

5.22.

КП «Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство будівельно-електромонтажних робіт»

5.23.

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

5.24.

Комунальне автотранспортне підприємство № 273901

5.25.

КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»

5.26.

КП «Учбово-курсовий комбінат»

5.27.

КП «Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»

5.28.

Комунальне автотранспортне підприємство № 273904 «КАТП-273904»

5.29.

КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

5.30.

КП «Автодорсервіс»

6. Департамент земельних ресурсів
6.1.

КП «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі»

6.2.

КП «Київський інститут земельних відносин»

7. Департамент містобудування та архітектури
7.1.

Комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва»

8. Департамент будівництва та житлового забезпечення
8.1.

КП «Фінансова компанія «Житло-інвест»

8.2.

КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс»

8.3.

КП «Спецжитлофонд»

8.4.

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

8.5.

КП «Житлоінвестпроект»

8.6.

КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт»

8.7.

КП «Інженерний центр»

9. Департамент культури
9.1.

КП «Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності»

9.2.

КП «Дирекція театрально-концертних та спортивно-видовищних кас»

9.3.

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

9.4.

Київська дитяча академія мистецтв

9.5.

Комунальний вищий навчальний заклад училище хореографічного мистецтва «Київська муніципальна українська
академія танцю імені Сержа Лифаря»

9.6.

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

9.7.

КП «Київкультурасервіс»

9.8.

КП «Київкінофільм»

9.9.

КП «Кінотеатр «Братислава»

9.10.

КП «Кінотеатр «Ленінград»
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9.11.

КП «Кінотеатр «Лейпциг»

9.12.

КП «Кінотеатр «Росія»

9.13.

КП «Кінотеатр «Екран»

9.14.

КП «Кінотеатр ім. Т. Шевченка»

9.15.

КП «Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна»

9.16.

КП «Кінотеатр «Київська Русь»

9.17.

КП «Кінотеатр «Загреб»

9.18.

КП «Кінотеатр «Флоренція»

9.19.

Заклади культури, підпорядковані Департаменту культури

10. Департамент освіти і науки, молоді та спорту
10.1.

Київський університет імені Бориса Грінченка

10.2.

КП «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»

10.3.

КП «Київський водний стадіон»

10.4.

КП «Спортивний комплекс»

10.5.

Комунальна установа «Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»

10.6.

Комунальна установа «Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»

10.7.

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

11. Департамент житлово-комунальної інфраструктури
11.1.

КП «Київська спадщина»

11.2.

КП «Київкомунсервіс»

11.3.

КП «Водно-інформаційний центр»

11.4.

КП «Київводфонд»

11.5.

КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

11.6.

КП «Київський міський туристично-інформаційний центр»

11.7.

Ритуальна служба СКП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»

11.8.

Ритуальна служба СКП «Київський крематорій»

11.9.

КП по переробці нерудних будівельних матеріалів

11.10. КП «Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737»
11.11. КП підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління
11.12. Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник
11.13. КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»
11.14. КП «Міськпаливо»
11.15. Державне КП «Київжитлотеплокомуненерго»
11.16. КП «Спеціалізоване управління протизсувних робіт»
11.17. КП «Київжитлоспецексплуатація»

12. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
12.1.

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

12.2.

КП «Плесо»

12.3.

КП «Київблагоустрій»

12.4.

КП «Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві – «Київ-112»

12.5.

Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку»

12.6.

КП «Київський міський Будинок природи»

12.7.

Комунальне об'єднання «Київзеленбуд»

12.8.

КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району

12.9.

КП по утриманню зелених насаджень Дарницького району

12.10. КП по утриманню зелених насаджень Деснянського району
12.11. КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району
12.12. КП по утриманню зелених насаджень Оболонського району
12.13. КП по утриманню зелених насаджень Печерського району
12.14. КП по утриманню зелених насаджень Подільського району
12.15. КП по утриманню зелених насаджень Солом'янського району
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12.16. КП по утриманню зелених насаджень Святошинського району
12.17. КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району
12.18. КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»
12.19. КП «Дарницьке лісопаркове господарство»
12.20. КП «Святошинське лісопаркове господарство»
12.21. КП «Лік»
12.22. КП «Притулок для тварин»
12.23. КП «Центр ідентифікації тварин»
12.24. КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

13. Департамент промисловості та розвитку підприємництва
13.1.

КП «Київський міський бізнес-центр»

13.2.

Київське комунальне науково-виробниче підприємство «Кавітрон»

13.3.

КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій»

13.4.

КП «Володимирський ринок»

13.5.

КП «Бессарабський ринок»

13.6.

КП «Житній ринок»

13.7.

КП «Київські ринки»

13.8.

КП «Домашній магазин»

13.9.

КП «Міський магазин»

13.10. КП «Київський іподром»
13.11. КП «Поділ-Нерухомість»
13.12. КП «Світоч» м. Києва
13.13. КП «Ріко»
13.14. КП «Печерськсервіс»

14. Департамент охорони здоров’я
14.1.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва

14.2.

Комунальна організація «Київмедспецтранс»

14.3.

КП «Профдезінфекція»

14.4.

КП «Стоматологія Дніпровського району м. Києва»

14.5.

КП «Стоматологія Святошинського району м. Києва»

14.6.

КП «Стоматологія Солом'янського району» м. Києва

14.7.

КП «Київська міська стоматологічна поліклініка»

14.8.

КП «Київський центр нових технологій в стоматології»

14.9.

КП «Молочна фабрика-кухня»

14.10. Заклади охорони здоров'я, підпорядковані Департаменту охорони здоров'я

15. Департамент соціальної політики
15.1.

Заклади соціальної сфери, підпорядковані Департаменту соціальної політики

16. Департамент комунальної власності м. Києва
16.1.

КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна»

16.2.

КП «Київжитлоспецексплуатація»

Примітка: частину закладів культури, охорони здоров’я, соціальної сфери, освіти, фізичної культури та спорту, що перебувають
у підпорядкуванні структурних підрозділів КМДА, згруповано за функціональною ознакою у профільні категорії, наприклад,
«Заклади охорони здоров’я, підпорядковані Департаменту охорони здоров’я»).
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Адміністративні послуги

У 2014 році функціонував веб-портал адміністративних послуг в місті Києві,
де вівся облік звернень щодо надання 144 послуг різних типів. Загалом за
рік органами Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) розглянуто
278 956 звернень щодо отримання адміністративних послуг.
Структура обліку звернень щодо
надання адміністративних послуг
у 2014 році
(одиниць)

Структура розгляду звернень щодо
надання адміністративних послуг
органами ЦНАП у 2014 році
(%)
22%

37

144
послуги

278 956
звернень
107

78%

Послуги міського рівня

Через районні у м.Києві ЦНАП

Послуги районного рівня

Через ЦНАП апарату КМДА

Нововведення у роботі Центру надання адміністративних послуг у 2014 році:

1

З 16.05.2014 в 5 Центрах надання адміністративних послуг розпочато надання
адміністративних послуг з первинної реєстрації речових прав на нерухоме майно:
- державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
- державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на
нерухоме майно;
- взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
- внесення запису про скасування державної реєстрації прав;
- скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2

 З 01.07.2014 в 11 Центрах розпочато надання адміністративних послуг з державної
реєстрації прав власності на земельні ділянки:
- видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
- видача переліку обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути;
- видача інформаційної довідки з державного реєстру земель;
- видача висновку про погодження документації із землеустрою;
- надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за
власниками земель, землекористувачами, угіддями.

3

 З 23.09.2014 у Центрі надання адміністративних послуг м. Києва запроваджено надання
адміністративних послуг з надання:
- витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4

 З 01.10.2014 розпочато надання послуг Державної міграційної служби України з
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

5

 З 17.10.2014 розпочато роботу з оформлення документів для осіб , які переміщуються з
районів проведення антитерористичної операції з Донецької та Луганської областей.
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Обсяг
зі здійснення
здійснення структурними
структурними
Обсяг фінансування
фінансування бюджетних
бюджетних програм
програм із
підрозділами
керівництва
й управління
у відповідних
сферах сферах
у 2014 році
підрозділамиКМДА
КМДА
керівництва
й управління
у відповідних
у
1
зріс
на
19
млн.
грн.
або
8%
2014 році зріс на 19 млн грн або 8%.
Фінансування бюджетних програм із
здійснення структурними підрозділами
КМДА керівництва й управління у
відповідних сферах
(тис. грн)

Загальна кількість штатних
одиниць структурних
підрозділів КМДА2
(штатних одиниць)

+8%

+1%
14

18 941
232 169

2013

∆ зміна

2013

251 110

1 828

2014

2013

2014 % зміна

51 538

60 358

+17%

Департамент фінансів1

16 193

17 290

Департамент земельних
ресурсів
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
Департамент благоустрою
та збереження природного
середовища

15 861

Департамент економіки та
інвестицій

12 439

13 674

+10%

Департамент соціальної
політики
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент будівництва
та житлового забезпечення
Департамент
містобудування та
архітектури

11 416

12 755

+12%

12 053

12 569

+4%

11 057

11 664

+5%

Департамент благоустрою
та збереження природного
середовища
Департамент соціальної
політики
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент будівництва
та житлового забезпечення

10 560

11 220

+6%

Департамент комунальної
власності м. Києва

Департамент комунальної
власності м. Києва

10 737

11 018

+3%

Департамент культури

10 078

10 922

+8%

Департамент охорони
здоров’я

9 572

9 594

0%

11 945

9 320

-22%

7 413

8 344

+13%

2014

∆ зміна

2013

Апарат виконавчого органу
КМР (КМДА)

Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва
Департамент суспільних
комунікацій
Департамент транспортної
інфраструктури
Управління охорони
культурної спадщини

1 842

2014 % зміна

Апарат виконавчого органу
КМР (КМДА)

345

345

0%

+7%

Департамент фінансів1

138

147

+7%

16 861

+6%

138

138

0%

13 379

14 469

+8%

Департамент земельних
ресурсів
Департамент житловокомунальної
інфраструктури

116

116

0%

12 393

13 663

+10%

Департамент економіки та
інвестицій

110

113

+3%

111

111

0%

103

103

0%

99

99

0%

87

87

0%

83

83

0%

82

82

0%

82

82

0%

70

72

+3%

Департамент суспільних
комунікацій

67

67

0%

Департамент культури

65

65

0%

Департамент транспортної
інфраструктури
Управління охорони
культурної спадщини

51

51

0%

24

24

0%

Управління туризму

23

23

0%

6 071

6 307

+4%

Департамент
містобудування та
архітектури
Департамент охорони
здоров’я
Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва

3 641

3 802

+4%

Управління туризму

1 398

3 087

+121%

Служба у справах дітей

2 546

2 306

-9%

Служба у справах дітей

18

18

0%

0%

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

16

16

0%

1 828

1 842

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

1 880

1 887

232 169 251 110

+8%

+1%

– З урахуванням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який було утворено рішенням КМР № 151/151
від 18.09.2014 «Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту».
2
– Без урахування чисельності районних в місті Києві державних адміністрацій (3 371 штатна одиниця) та Державного архіву
м. Києва (10 штатних одиниць) станом на 31.12.2014.
1
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
III. Загальна інформація про Київську міську державну адміністрацію

У У 2014
оплату енергоносіїв
енергоносіїв та
та комунальних
комунальних послуг
послуг
2014 році
році видатки
видатки на
на оплату
структурними
КМДА
були
зменшені на
на 10%,
тому щосукупна
сукупна
структурнимипідрозділами
підрозділами
КМДА
зменшено
10%, при
водночас
1
площа
площаопалювальних
опалювальнихприміщень
приміщеньзменшилася
зменшиласянана3%
3%.
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв
та комунальних послуг структурними
підрозділами КМДА
(тис. грн)

S

Площа опалюваних приміщень
структурних підрозділів КМДА
(кв. м)

-10%

-3%

- 598

- 1 222

5 711

2013

∆ зміна

2013
Департамент культури
Департамент
містобудування та
архітектури
Департамент благоустрою
та збереження природного
середовища
Апарат виконавчого органу
КМР (КМДА)
Департамент комунальної
власності м. Києва

938

5 113

43 508

2014

2013

2014 % зміна
654

-30%

Департамент культури

367

411

+12%

Департамент земельних
ресурсів

318

360

+13%

Департамент охорони
здоров’я
Департамент будівництва
та житлового забезпечення
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент соціальної
політики
Департамент суспільних
комунікацій
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва
Департамент транспортної
інфраструктури

331

289

-13%

276

279

+1%

262

246

-6%

351

226

-36%

234

210

-10%

Департамент
містобудування та
архітектури
Департамент благоустрою
та збереження природного
середовища
Департамент земельних
ресурсів
Департамент будівництва
та житлового забезпечення
Департамент житловокомунальної
інфраструктури
Апарат виконавчого органу
КМР (КМДА)
Департамент охорони
здоров’я
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент соціальної
політики
Департамент комунальної
власності м. Києва

742

528

-29%

407

496

+22%

80

422

+424%

42 286

2014

∆ зміна

2013

2014 % зміна

10 331

10 331

0%

4 056

4 056

0%

3 502

3 559

+2%

3 418

3 418

0%

3 454

3 274

-5%

2 913

2 913

0%

459

2 569

+459%

1 958

1 958

0%

2 121

1 810

-15%

1 757

1 757

0%

1 370

1 370

0%

1 606

963

-40%

257

199

-23%

Департамент суспільних
комунікацій

514

198

-62%

Департамент економіки та
інвестицій

896

896

0%

187

169

-10%

858

858

0%

Департамент економіки та
інвестицій

177

140

-21%

2 943

819

-72%

Управління охорони
культурної спадщини

Департамент транспортної
інфраструктури
Департамент
промисловості та розвитку
підприємництва

110

88

-20%

Управління туризму

467

467

0%

58

72

+25%

Департамент фінансів1

451

451

0%

Управління охорони
культурної спадщини

505

375

-26%

Департамент фінансів1
Управління туризму

25

52

+107%

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

32

41

+29%

Служба у справах дітей

257

257

0%

Служба у справах дітей

43

34

-22%

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

185

185

0%

5 711

5 113

43 508

42 286

-10%

-3%

– З урахуванням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який було утворено рішенням КМР № 151/151
від 18.09.2014 «Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту».
1

- 27 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
III. Загальна інформація про Київську міську державну адміністрацію

Згідно
звітів
про виконання
паспортів
бюджетних
за 2014
р. середні
Середні
витрати
на утримання
однієї
штатноїпрограм
одиниці
структурними
витрати
на утримання
штатної
одиниці
10 946 грн./місяць
підрозділами
КМДА уоднієї
2014 році
становили
10склали
752 грн/місяць.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці відповідними структурними
підрозділами КМДА у 2014 році
(грн/міс.)
Середній рівень – 10 752 грн/міс.
Управління охорони культурної
спадщини

13 201

Апарат КМДА

11 975

Департамент містобудування та
архітектури

11 403

Департамент будівництва та
житлового забезпечення
Департамент комунальної власності
м. Києва

11 172
11 062

Управління туризму

10 995

Служба у справах дітей

10 932

Департамент промисловості та
розвитку підприємництва

10 787

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту

10 580

Департамент фінансів1

10 441

Департамент суспільних комунікацій

10 417

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

10 395

Департамент соціальної політики

10 319

Департамент транспортної
інфраструктури

10 306

Департамент благоустрою та
збереження природного середовища

10 258

Департамент земельних ресурсів

10 182

Департамент економіки та інвестицій

10 084

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці

9 825

Департамент охорони здоров’я

9 750

Департамент культури2

9 102

– З урахуванням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який було утворено рішенням КМР № 151/151
від 18.09.2014 «Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту».
2
– З урахуванням 35 штатних одиниць обслуговуючого персоналу, який утримується за рахунок спеціального фонду.
1
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

IV.

Демографічна
ситуація

Економічний
розвиток

Інфраструктура

Охорона
здоров’я

Соціальний
захист та
безпека

Освіта

Туризм

Культура

Наука,
технології та
інновації

Екологія та
безпека
довкілля
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва у 2014 році

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КМДА У НАПРЯМКУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЬОВИХ
ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 РОКУ
Процес реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у всіх секторах діяльності міста
відстежується за цільовими показниками (індикаторами розвитку), розробленими у 2011 році
відповідно до стратегічних ініціатив і секторів міського господарства.
Моніторинг реалізації стратегічних ініціатив проводиться на щорічній основі, що забезпечує
дисциплінованість у виконанні Стратегії і дозволяє оцінити ефективність заходів, вжитих владою
міста у напрямку її реалізації.
Ключова проблема, що не сприяла повноцінному виконанню стратегічних проектів та програм у
2014 році – різка зміна політичної та економічної ситуації в Україні. Впродовж 2014 року завдання
збереження цілісності та життєздатності країни, необхідність забезпечення безпеки та
цивільного захисту населення усіх її регіонів та міст вийшли на перший план.
Це відобразилось у неповному фінансовому забезпеченні запланованих на 2014 рік заходів та
проектів Стратегії і, відповідно, вплинуло на поточні значення цільових показників за 2014 рік.

ЦІЛЬОВІ ТА ПОТОЧНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЇ-2025:
Поточне значення показника
відповідає запланованим темпам
зростання згідно зі Стратегією-2025

Зростання значення показника відсутнє
або є нижчим, ніж заплановані темпи
зростання згідно зі Стратегією-2025

Поточне значення
показника є нижчим
за базовий рівень

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:
№

Індикатор

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2013/2014)

Цільове
значення
(2013/2014)

Цільове
значення
(2025)

% / рік

5.71

6.45

6.57

6.52

інтегрований
індекс

100.03

101.610

116.3

181

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2013/2014)

Цільове
значення
(2013/2014)11

Цільове
значення
(2025)

млн осіб

2.723

2.856

2.848

3.11

тис. га

843

846

848

84

Результат

Стратегічні цілі
1

Середнє щорічне зростання
реального ВРП

2

Індекс комфорту життя

ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ СТРАТЕГІЇ:
№

Індикатор
Загальні

1

Постійне населення

2

Площа міста
Економічний розвиток

3

Номінальний ВРП на душу
населення

тис. грн /
мешканця

61.94

109.45

111.17

401.9

4

Кумулятивні прямі іноземні
інвестиції на 1 мешкануя

тис. євро /
мешканця

5.64

6.16

12.18

30.8

5

Капітальні інвестиції на рік на
1 мешканця

тис. грн /
мешканця

5.24

21.66

9.68

16.8

6

Частка малих підприємств у
реалізованій продукції міста

%

15.04

16.26

18.98

35.0

%

5.84

6.76

4.88

3.0

Ринок праці
7

Рівень безробіття населення
віком 15–70 років
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Результат

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

№
8

9

10

Індикатор
Рівень середньої заробітної
плати

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2013/2014)

Цільове
значення
(2013/2014)11

Цільове
значення
(2025)

євро / особу

3154

3436

4928

>1 100

1.34

1.45

1.17

1.0

%

164

–––9

118

<5

Співвідношення рівня
безробіття серед економічно
активних чоловіків до рівня
коефіцієнт
безробіття серед економічно
активних жінок
Інфраструктура: Житлове будівництво
Частина будинків, зношених
більш ніж на 40%

Результат

–––9

Інфраструктура: Електроенергетика
11

Довжина електричних
розподільних мереж

км / 1 000 осіб

4.23

4.66

4.98

9.4

12

Щільність електричних
розподільних мереж

км / кв. км

13.93

15.66

16.28

40.0

414

226

288

<10

524

636

338

<15

13

14

Ступінь зношеності
електричних
%
трансформаторних підстанцій
Інфраструктура: Теплопостачання
Ступінь зношеності
тепломереж

%

Інфраструктура: Водопостачання та каналізаційне господарство
15

Довжина водогонів

км / 1 000 осіб

1.53

1.55

1.67

3.6

16

Щільність водогонів

км / кв. км

5.03

5.05

5.57

15.3

17

Довжина каналізаційних
мереж

км / 1 000 осіб

0.93

0.96

1.18

3

18

Щільність каналізаційних
мереж

км / кв. км

3.13

3.26

3.88

12.8

19

Частка втрат води від
загального споживання

%

20.03

22.56

15.78

5.0

20

Ступінь зношеності
Деснянської і Дніпровської
водозабірних станцій

%

754

786

508

<10

км / 10 000 осіб

9.63

8.56

11.28

16.1

км / кв. км

2.13

2.06

2.38

2.8

осіб / км

2.33

1.36

1.98

1.2

частка
громадського /
приватного /
альтернативного

52/48/04

62/38/06

52/46/28

50/40/10

км / год

234

166

288

40

%

854

906

708

<15

років

72.73

74.45

73.87

79.8

випадків / 1 000
мешканців

966.63

874.26

909.88

777.3

Інфраструктура: Транспорт
21

Довжина ліній громадського
транспорту

22

Щільність вуличномагістральної мережі

23

Кількість постраждалих в
аваріях

24

Розподіл пасажиропотоку за
видами транспорту

25

Середня швидкість руху
наземного громадського та
автомобільного транспорту в
години пік

26

Площа доріг, що потребує
ремонту
Охорона здоров’я

27

Очікувана тривалість життя
при народженні

28

Первинна захворюваність
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№
29
30
31

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2013/2014)

Цільове
значення
(2013/2014)11

Цільове
значення
(2025)

випадків / 1 000
мешканців

3.73

3.55

3.47

2.6

%

8–103

15.66

16.88

20–30

так / ні

ні3

так6

так8

так

Індикатор
Смертність у працездатному
віці
Частка видатків на первинну
допомогу в загальних видатках
на охорону здоров`я
Впровадження договірних
відносин, зміна підходу до
фінансування

Результат

32

Середня кількість днів роботи
ліжка стаціонарів на рік

днів

2973

3056

3088

330

33

Середні строки лікування на
ліжках стаціонарів

днів

11.03

10.76

9.38

6.0

34

Смертність дітей віком до 1
року

випадків / 1 000
народжених

7.53

7.16

6.28

4.0

–

0.414

0.325

0.397

0.33

%

2304

4586

1638

100

злочинів / 1 000
осіб

12.83

19.66

11.38

8.5

місць

04

–––9

1508

500

–––9

рейтинговий

70.03

–––9

72.38

78.9

–––9

коефіцієнт

10.03

11.46

10.08

8.0

коефіцієнт

9.04

9.36

9.08

7.0

коефіцієнт

214

7.16

208

18

%

1124

1256

1028

92

Соціальний захист та безпека
35

36

Міжнародний коефіцієнт
нерівності доходів
домогосподарств
Загальна кількість осіб без
постійного місця мешкання до
числа місць у закладах для
перебування осіб без
постійного місця мешкання

37

Кількість злочинів

38

Кількість робочих місць для
осіб без постійного місця
мешкання

39

Комплексний рейтинг безпеки
Economist Intelligence Unit
Освіта

40
41

42

43

Співвідношення учнів/учителів
у школах
Співвідношення дітей
дошкільних навчальних
закладів / педагогів
Співвідношення учнів
професійно–технічних
навчальних закладів /
педагогів
Кількість дітей у дитячих
навчальних закладах / місць у
ДНЗ

44

Заробітна плата вчителя /
середня заробітна плата

%

744

686

878

100

45

Коефіцієнт плинності
педагогічного персоналу

%

124

126

78

3

46

Кількість навчальних закладів,
що потребують капітального
ремонту

одиниць

3774

2576

2278

40

47

Частка працевлаштованих
випускників ПТНЗ

%

874

746

928

95

48

Якість освіти (Newsweek)

рейтинговий

643

–––9

678

78

млн осіб

1.03

1.86

1.48

2.6

днів

2.13

2.46

2.88

3.0

тис. од.

10.03

12.06

12.48

18.0

Туризм
49

Кількість в’їзних туристів

50

Середня тривалість
перебування

51

Кількість номерів у готелях

- 32 -

–––9

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

№

Індикатор

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2013/2014)

Цільове
значення
(2013/2014)11

Цільове
значення
(2025)

52

Середньорічне завантаження
номерного фонду

%

333

266

518

68

53

Частка доходів від туризму в
ВРП

%

0.74

3.75

1.57

мін. 2.5

Результат

Культура
54

Кількість відвідувань музеїв на відвідувачів /
1 мешканця
мешканців міста

1.53

1.16

1.78

2.8

55

Кількість відвідувань театрів
на 1 мешканця

відвідувачів /
мешканців міста

0.43

0.46

0.98

1.2

56

Кількість галерей

галерей /
100 000 осіб

1.423

1.006

2.358

3.22

Екологія та безпека довкілля
57

Викиди шкідливих речовин

т / кв. км / рік

3333

2566

2848

250

58

Частка переробки твердих
побутових відходів

%

53

66

168

40

164

226

188

20

154

–––9

368

75

–––9

59

60

Забезпеченість зеленими
зонами загального
кв. м / мешканця
користування
Частка переобладнаних
систем екологічно
%
небезпечних каналізаційних та
очисних споруд

61

Відсоток регенерованих
забруднених територій12

%

04

–––9

488

100

–––9

62

Частка підприємств, які
використовують процедури
екологічного і соціального
управління (ISO 14000)

%

44

–––9

288

50

–––9

– Середньорічне зростання за період 2004–2009 рр.
– Середньорічне зростання за період 2010–2025 рр.
3
– Базове значення показника за 2009 р.
4
– Базове значення показника за 2010 р.
5
– Поточне значення показника за 2013 р. (останні дані).
6
– Поточне значення показника за 2014 р.
7
– Цільове значення показника на 2013 р.
8
– Цільове значення показника на 2014 р.
9
– Поточне значення показника відсутнє.
10
– Розрахункове значення інтегрованого індексу за останніми наявними даними (2013/2014 рр.). Показники, які входять до
складу інтегрованого індексу комфорту життя (21 показник Стратегії – див. сторінку 10), та поточні значення яких були відсутні
на момент проведення аналізу, виключено з розрахунку, а їх вагові коефіцієнти пропорційно розподілено між іншими
показниками відповідного сектору.
11
– Цільове значення показників на 2013/2014 рр. було розраховано на базі сукупного середньорічного темпу зростання з
2009/2010 рр. до 2015 р.
12
– Цільове значення показника на 2014 р. розраховано з урахуванням припущення про його рівномірне зростання в 2010–2015 рр.

1

2
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Перелік міських цільових програм, що передбачалися до реалізації у 2014 році
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2014 рік:
№

Найменування діючих міських цільових програм у 2014 році

Документ, яким затверджено
програму

Демографічна ситуація
1

Міська цільова програма підтримки сім’ї та молоді на 2012–2016 роки

2

Міська комплексна програма «Репродуктивне здоров'я населення міста Києва на
2008–2015 роки»

Рішення Київської міської ради
від 20.09.2012 № 5/8289
Рішення Київської міської ради
від 13.03.2008 № 90/4562

Економічний розвиток
3

Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва на 2013–2014 роки

4

Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року

Рішення Київської міської ради
від 22.05.2013 № 324/9381
Рішення Київської міської ради
від 02.10.2013 № 27/9615

Інфраструктура: Житлове будівництво
5

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2013–2015 роки

6

Програма розвитку соціального житла у місті Києві на 2010–2015 роки

7

Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010–2017 рр.

8

Міська цільова програма створення та впровадження Містобудівного кадастру міста
Києва на 2013–2015 роки

Рішення Київської міської ради
від 17.04.2013 № 146/9203
Рішення Київської міської ради
від 15.07.2010 № 1274/4712
Рішення Київської міської ради
від 16.09.2010 № 30/4842
Рішення Київської міської ради
від 20.09.2012 № 70/8354

Інфраструктура: Електроенергетика
9
10

Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011–2015 роки для міста
Києва
Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва «Яскраве місто» до
2014 року

Рішення Київської міської ради
від 27.10.2011 № 387/6603
Рішення Київської міської ради
від 05.04.2012 № 385/7722

Інфраструктура: Теплопостачання
11

Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики та системи
теплопостачання м. Києва на 2011–2015 роки

12

Міська цільова програма «Гаряча вода у місті Києві на 2011–2015 роки»

Рішення Київської міської ради
від 29.12.2011 № 1007/7243
Рішення Київської міської ради
від 25.05.2011 № 200/5587

Інфраструктура: Водопостачання та каналізаційне господарство
13
14

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва Рішення Київської міської ради
на 2010–2014 роки
від 16.09.2010 № 12/4824
Рішення Київської міської ради
Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011–2020 роки»
від 04.11.2010 № 220/5032
Інфраструктура: Транспорт

15

Програма розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради
від 22.05.2013 № 326/9383

Охорона здоров’я
16
17
18
19
20

Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки
Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до
2018 року
Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на
2013–2016 роки
Міська цільова Програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я
міста Києва на 2011–2017 роки
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: 2011–2015 роки»

Рішення Київської міської ради
від 15.03.2012 № 208/7545
Рішення Київської міської ради
від 03.07.2014 № 21/21
Рішення Київської міської ради
від 13.11.2013 № 446/9934
Рішення Київської міської ради
від 17.02.2011 № 9/5396
Рішення Київської міської ради
від 17.02.2011 № 7/5394

Соціальний захист та безпека
21

Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2011–2015 роки

22

Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2011–2015 роки

23

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті
Києві «Безпечна столиця» на 2012–2015 роки

24

Міська цільова програма «Діти столиці» на 2011–2015 роки
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Рішення Київської міської ради
від 17.02.2011 № 19/5406
Рішення Київської міської ради
від 17.02.2011 № 23/5410
Рішення Київської міської ради
від 26.01.2012 № 16/7353
Рішення Київської міської ради
від 17.02.2011 № 20/5407
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№

Найменування діючих міських цільових програм у 2014 році

Документ, яким затверджено
програму

Освіта
25

Програма «Освіта Києва. 2011–2015 рр.»

26

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012–2016 роки

Рішення Київської міської ради
від 25.05.2011 № 196/5583
Рішення Київської міської ради
від 29.12.2011 № 1005/7241

Туризм
27

Міська цільова програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради
від 01.11.2012 № 221/8505

Культура
28

Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011–2015 роки»

29

Міська цільова програма «Київ: державно-церковні відносини на 2012–2015 роки»

30

Міська цільова програма «Київ етнічний» на 2012–2015 роки

Рішення Київської міської ради
від 23.12.2010 № 414/5226
Рішення Київської міської ради
від 24.05.2012 № 578/7915
Рішення Київської міської ради
від 05.04.2012 № 387/7724

Наука, технології та інновації
31

Міська цільова програма інформатизації міста Києва на 2013–2015 роки

Рішення Київської міської ради
від 23.10.2013 № 237/9725

Екологія та безпека довкілля
32

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція
формування зелених насаджень в центральній частині міста

33

Програма поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010–2015 роки

34

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012–2016 роки

35

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011–2015 роки

Рішення Київської міської ради
від 19.07.2005 № 806/338
Рішення Київської міської ради
від 08.07.2010 № 996/4434
Рішення Київської міської ради
від 05.04.2012 № 382/7719
Рішення Київської міської ради
від 17.02.2011 № 32/5419

Інші міські цільові програми
36

Міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на
2011–2014 роки

37

Міська цільова програма на 2011–2015 роки «Київ інформаційний»

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на
період 2011–2015 років
Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального
розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на
2012–2016 роки
Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки
до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військовопатріотичного виховання молоді на 2011–2015 роки
Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної
юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011–2015 роки
Програма інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань
оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби у м. Києві на
2012–2014 роки

Рішення Київської міської ради
від 10.11.2011 № 602/6838
Рішення Київської міської ради
від 15.12.2011 № 841/7077
Рішення Київської міської ради
від 22.09.2011 № 22/6238
Рішення Київської міської ради
від 26.01.2012 № 21/7358
Рішення Київської міської ради
від 17.02.2011 № 16/5403
Рішення Київської міської ради
від 25.05.2011 № 199/5586
Рішення Київської міської ради
від 26.04.2012 № 467/7804

Рішення Київської міської ради
від 01.11.2012 № 226/8510
Міська комплексна програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
Рішення Київської міської ради
громадянського суспільства у м. Києві на 2012–2016 роки
від 15.12.2011 № 842/7078
Рішення Київської міської ради
Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009–2014 роки
від 18.06.2009 № 628/1684
Рішення Київської міської ради
Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012–2014 рр.
від 10.11.2011 № 601/6837
Міська цільова програма «Нагороди» на 2012–2016 роки
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Демографічна ситуація
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
2.84 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Постійне
населення,
млн осіб



3.11
2.85

2.72
2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

Чисельність постійного населення міста Києва у 2014 році зросла на 19 тис.
осіб – до 2.85 млн, що відповідає запланованим темпам зростання згідно зі
Стратегією-2025, однак темпи міграційного та природного приросту
уповільнилися порівняно з 2013 роком.
Динаміка чисельності постійного населення
(тис. осіб)

6.7%

19.3

постійного
населення
України у
2014 р.

2 846.7

2 827.4

2013

2014

∆ зміна

Внесок
міграційного
приросту

19.3 тис.
осіб

Внесок
природного
приросту

25%
75%

Коефіцієнти міграційного приросту
(на 1000 осіб наявного населення)
2013
2014
19.8

17.1

Прибуття

13.4

12.1

Вибуття

6.4

Коефіцієнти природного приросту
(на 1000 осіб наявного населення)
- позитивна
динаміка
- негативна
динаміка

2013
2014
11.7

12.1

5.0

Міграційний
приріст

Незважаючи на уповільнення темпів
вибуття населення (з 13.4 до 12.1),
коефіцієнт міграційного приросту також
зменшився (з 6.4 до 5.0), що свідчить про
уповільнення
темпів
міграційного
приросту населення м. Києва порівняно з
2013 роком.

Народжуваність

9.8

10.4

1.9

1.7

Смертність Природний
приріст

Коефіцієнт народжуваності продемонстрував
позитивну динаміку у 2014 році, проте в той
же час загальний коефіцієнт природного
приросту зменшився з 1.9 до 1.7, що свідчить
про уповільнення темпів природного
приросту населення порівняно з 2013 роком.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У 2014
РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ У СТОЛИЦІ: Результати
виконання міських цільових програм міста Києва у 2014 році, що
Ефективність заходів, передбачених міськими цільовими програмами на
2014 рік у напрямку покращення демографічної ситуації у місті Києві, була
впливають
демографічну
ситуацію
у столиці
низькою уна
зв’язку
з недостатнім
рівнем
фінансування.
Міська цільова програма підтримки сім`ї та молоді на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного
розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого
народження і виховання дітей.
 Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, а також забезпечення рівних прав та
можливостей чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми в м. Києві.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проведено ряд інформаційно-просвітницьких, освітньо-виховних програм, семінарів, лекцій,
тренінгів, інших заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення
рівня її готовності до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини, підвищення престижу
сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство, попередження насильства в
сім’ї, запобігання торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 Створено умови для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості,
забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та
формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді.
 Підвищено рівень поінформованості дітей, батьків, молоді стосовно послуг, що надаються
державними установами та організаціями на території міста Києва, про їх соціальні гарантії.
 Проведено роботу з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, та надано їм
адресну допомогу.
 Активізовано роботу з формування мережі установ та закладів, які надають послуги для сімей,
дітей та молоді, удосконалення їх діяльності та зміцнення матеріально-технічного і фінансового
забезпечення.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






Факт:

0 тис. грн
3 033.10 тис. грн
0 тис. грн
3 033.10 тис. грн






% виконання:

0 тис. грн
1 058.94 тис. грн
0 тис. грн
1 058.94 тис. грн






0%
34.9%
0%
34.9%

Міська комплексна програма «Репродуктивне здоров’я населення міста
Києва на 2008–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення умов безпечного материнства.
 Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді.
 Удосконалення системи планування сім'ї.
 Збереження репродуктивного здоров'я населення.
 Лікування безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологій.
 Забезпечення ефективного управління з питань реалізації програми.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Забезпечено лікувальні заклади антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній
хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу.
 Забезпечено лікувальні
новонароджених.

заклади

препаратами

План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

для

лікування

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

дихальних

розладів

% виконання:





0%
0%
0%
0%

Примітка: заходи Програми виконувалися в межах реалізації Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки. Це
пояснюється тим, що Програма «Здоров’я киян» була затверджена пізніше, виконується як комплексна та передбачає
реалізацію заходів за багатьма напрямками, одним з яких є репродуктивне здоров’я населення.
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Валовий регіональний продукт (ВРП) та ціни
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
Номінальний
ВРП, тис. грн /
мешканця

111.1 – прогнозне значення на 2013 р. згідно
з темпами виконання Стратегії-2025

Кумулятивні
прямі іноземні
інвестиції, тис.
євро / мешканця

61.9

109.4

2010 (факт)

2013 (останні дані)

12.1 – прогнозне значення на 2014 р. згідно
з темпами виконання Стратегії-2025

Капітальні
інвестиції на
рік, тис. грн /
мешканця

5.6

6.1

2010 (факт)

2014 (факт)



401.9
2025 (план)



30.8
2025 (план)

9.6 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
5.2
2010 (факт)

Частка мікро- та
малих
підприємств в
реалізованій
продукції міста, %

21.6

16.8

2014 (факт)

2025 (план)

18.9 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
15.0

16.2

2010 (факт)

2014 (факт)




35.0
2025 (план)

Номінальний ВРП міста Києва у 2013 році зріс до 313 млрд грн, що
становило 1/5 частину ВВП України.
Номінальний валовий регіональний
продукт міста Києва1
(млрд грн)
+13%

21%

37
313

276

2012
1

∆ зміна

ВВП
України у
2013 році

2013

Номінальний валовий регіональний
продукт на мешканця у 2013 р.1
(тис. грн / мешканця)
тис)

109.4

33.5

Україна

Київ

у

3 рази

перевищив
середньоукраїнський
рівень у
2013 році

– За останніми даними станом на 06.07.2015.

Індекс споживчих цін на товари та послуги у місті Києві
(коефіцієнт)
Категорія товарів / послуг

2013

2014

Продукти харчування та безалкогольні напої
Алкогольні напої, тютюнові вироби
Одяг і взуття
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
Охорона здоров’я
Транспорт
Зв’язок
Відпочинок і культура
Освіта
Ресторани та готелі
Різні товари та послуги
Індекс споживчих цін

1.024
1.097
0.925
1.001
0.978
1.016
1.003
1.007
0.990
1.028
1.017
1.058
1.015

1.258
1.264
1.278
1.334
1.289
1.297
1.382
1.013
1.368
1.057
1.137
1.182
1.258
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Прямі іноземні інвестиції
Обсяг кумулятивних прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіці міста
Києва скоротився на 21% у 2014 році – до 22.7 млрд дол. США, що становило
50% загальноукраїнського обсягу кумулятивних прямих іноземних
інвестицій України станом на 31 грудня 2014 року.
Кумулятивні прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіці м. Києва
(на 31 грудня, млн дол. США)
-21%

50%

- 5 960
28 693

кумулятивних ПІІ України
станом на 31.12.2014

22 733

2013

∆ зміна

2014

Частка ТОП-5 країн-інвесторів в
економіку м. Києва на 31.12.2014
(млн дол. США)

%

ТОП-

Кумулятивні ПІІ на одного
мешканця на 31.12.20141
(дол. США / мешканця)

67%

5

15 267

у

6 824

Кіпр
Нідерланди
Росія

2 917

8 013
2 385
1 072

Австрія
Велика
Британія

Х%

2 015

перевищили
середньоукраїнський
рівень у 2014
році

Київ

1 127

- частка «ТОП-5» країн-інвесторів в загальному
обсязі кумулятивних прямих іноземних
інвестицій в економіці міста Києва станом на
31.12.2014

Протягом 2014 року всі ТОП-5 країнінвесторів продемонстрували скорочення
кумулятивних ПІІ в економіку міста Києва.
Найбільше скоротилися кумулятивні ПІІ з
Російської Федерації – з 3 356 до 2 385 млн
дол. США (на 29%), а найменше – з
Нідерландів – з 3 041 до 2 917 (на 4%).
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Україна

7.5 разів

1

– Для конвертації в євро кумулятивних ПІІ на 1
постійного жителя з метою розрахунку цільового
показника Стратегії-2025 використано середньорічний
обмінний курс за 2014 р. на рівні 1.32 дол. США/євро.

Кумулятивні ПІІ на одного мешканця міста
Києва у 2014 році скоротилися більшою
мірою, ніж в Україні загалом – на 19% та
17% відповідно, однак значно перевищили
загальноукраїнський рівень – більш ніж у 7
разів.
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Капітальні інвестиції
Обсяг капітальних інвестицій в місті Києві протягом 2014 року скоротився на
5% – до 60.7 млрд грн та становив 30% обсягу сукупних капітальних
інвестицій в Україні.
Капітальні інвестиції на
мешканця у 2014 р.
(грн / мешканця)

Капітальні інвестиції в місті Києві
(млн грн)
-5%

30%

-3 385
64 072

2013

60 687

)

капітальних
інвестицій в
Україні у
2014 році

у

Україна

4.5 разів

перевищили
середньоукраїнський
рівень у 2014
році

4 749

2014

∆ зміна

21 554

Київ

За видами економічної діяльності капітальні інвестиції у промисловість
міста Києва займали найбільшу частку (27%) у 2014 році. У той же час за
джерелами фінансування власні кошти підприємств становили 78% від
сукупного обсягу капітальних інвестицій у 2014 році.
Капітальні інвестиції за видами економічної
діяльності у 2014 році
(млн грн)
16 550

Промисловість
Оптова та
роздрібна
торгівля / ремонт
авто-/ мотозасобів

Фінансова та
страхова
діяльність

4 804

Транспорт,
складське
господарство,
доставка

4 651

Кредити
банків та інші
позики

6 701

9 164

7 081

Власні кошти
підприємств
та організацій

47 268

11 705

Будівництво

Інформація та
телекомунікації

Капітальні інвестиції за джерелами
фінансування у 2014 році
(млн грн)

3 606

60 687
млн. грн

капітальних
інвестицій у
2014 році

1 332

565

Кошти населення
на будівництво
власних квартир
Інші джерела
фінансування
Кошти
місцевих
бюджетів

541

Кошти
державного
бюджету
Кошти
іноземних
інвесторів

Операції з
нерухомим
майном

3 179

387

Інше

3 554

Кошти населення
288 на індивідуальне
житлове
будівництво
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ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ
ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ КМДА У 2014 РОЦІ

ДЕПАРТАМЕНТОМ



Інвестиційний договір від 08.01.2014 № 050-13/і/133 «Про облаштування мотузкового парку пригод на території
парку «Сирецький гай» на вул. Білицькій у Подільському районі».



Інвестиційний договір від 07.02.2014 № 050-13/і/134 «Про реалізацію інвестиційного проекту будівництва
наземного паркінгу з об'єктами транспортної інфраструктури та будівлею громадського призначення по
вул. Святошинській - просп. Перемоги та пл. Героїв Бреста у Святошинському районі».

3



Інвестиційний договір від 17.02.2014 № 050-13/і/135 «Про здійснення заходів з облаштування спортивнорекреаційного комплексу на острові Долобецький, 1».

4



Інвестиційний договір від 05.06.2014 № 050-13/і/136 «Про будівництво торговельного комплексу по
вул. Полярній, 20 в Оболонському районі».



Інвестиційний договір від 06.06.2014 № 050-13/і/137 «Про реалізацію інвестиційного проекту будівництва
багаторівневого паркінгу з об'єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно-офісного та
соціально побутового призначення на проспекті Оболонському (навпроти будинку № 20) в Оболонському районі».



Інвестиційний договір від 06.06.2014 № 050-13/і/138 «Про реалізацію інвестиційного проекту будівництва
підземного паркінгу, громадських будівель та споруд із заїздами та гостьовою автостоянкою на
проспекті Академіка Глушкова, 1 (станція метро «Виставковий Центр») у Голосіївському районі».



Інвестиційний договір від 11.06.2014 № 050-13/і/139 «Про реалізацію інвестиційного проекту будівництва
багаторівневого паркінгу з об'єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно-офісного та
соціально-побутового призначення на проспекті Оболонському, 6 в Оболонському районі».



Інвестиційний договір від 10.07.2014 № 050-13//і/140 «Про будівництво офісно-адміністративного комплексу на
вул. Ярославській, 3/1 у Подільському районі».



Інвестиційний договір від 14.07.2014 № 050-13/і/141 «Про реалізацію інвестиційного проекту будівництва
багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно-офісного та
соціально-побутового призначення на перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Костянтина Данькевича у
Деснянському районі міста Києва».



Інвестиційний договір від 16.07.2014 № 050-13/і/142 «Про реалізацію інвестиційного проекту по влаштуванню та
експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури/дорожнього сервісу на перетині
вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі».

11



Інвестиційний договір від 02.12.2014 № 050-13/і/143 «Про будівництво Wi-Fi мережі в Київському метрополітені
для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста».

12



Інвестиційні договори від 24.12.2014 № 050-13/і/144-147 «Про створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та
хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (Лоти 1-4)».



Інвестиційний договір від 30.12.2014 № 050-13/і/148 «Про будівництво житлового будинку з об'єктами
господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир
для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на земельній ділянці на вул. Милославській у Деснянському
районі м. Києва».

1

2

5

6

7

8

9

10

13

 Інвестиційний договір від 30.12.2014 № 050-13/і/149 «Про будівництво житлового будинку з об'єктами
14

господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир
для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на земельній ділянці на вул. Здолбунівській (перетин вул.
Тепловозної) в Дарницькому районі м. Києва».
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Промислове виробництво
Промислове виробництво в місті Києві скорочується другий рік поспіль – у
2013 році промислове виробництво в місті Києві скоротилося на 10%, а в
2014 році – на 14%.
Динаміка виробництва промислової продукції в місті Києві за основними видами діяльності
(% по відношенню до попереднього року)
Основні види діяльності

2013

2014

-10%

-14%

-10%

-15%

-14%

-16%

8%

1%

-7%

-14%

-16%

-27%

3%

-9%

-12%

-14%

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-10%

-3%

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів

-16%

4%

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-13%

-8%

Промисловість
Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
поліграфічна діяльність
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
виробів, крім виробництва машин і устаткування

ж

Прискорення
темпів падіння

!
!
!
!
!
!

У грошовому вимірі обсяг реалізованої промислової продукції у місті Києві у
2014 році зріс на 15 млрд грн, при цьому 80% у його структурі становила
переробна промисловість.
Обсяг реалізованої промислової продукції в місті Києві за основними
видами діяльності
(млн грн)
14 847

2013

обсягу реалізованої
промислової продукції
в Україні у 2014 р.

88 106

73 259

2014

∆ зміна

Продукція, реалізована ТОП-5 переробними галузями міста Києва у 2014 році
(млн грн)
70 767

Переробна промисловість
40 179

Харчова промисловість та тютюн
Фармацевтична промисловість

7 599

Гумова та пластмасова промисловість

6 742

Машинобудування
Вироби з деревини, папір, поліграфія

- 46 -

5 522
5 072

7%

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
МІСТА КИЄВА У 2014 РОЦІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(млн грн)

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»
ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»
АТ «УКРЕКСІМБАНК»
АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
ПАТ «УКРСОЦБАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «ОЩАДБАНК»
АБ «УКРГАЗБАНК»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ ЗСУ
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ
УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
УПР. ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РДА
УПР. СПРАВАМИ ВРУ
УПР. ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА
СВЯТОШИНСЬКЕ РУОМС
УПР. ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА
УПР. ОСВІТИ СОЛОМ`ЯНСЬКОЇ РДА
ПЕРЕРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Сплачено у
2014 р.
51.1
47.4
44.8
42.7
37.1
34.4
31.9
21.9
21.4
20.9
Сплачено у
2014 р.
51.8

ІНФОРМАЦІЯ ТА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Сплачено у
2014 р.

ПрАТ «КИЇВСТАР»
ПрАТ «МТС УКРАЇНА»
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
ТОВ «АСТЕЛІТ»
ПрАТ «ММЦ-СТБ»
ТОВ «САП УКРАЇНА»
«1+1 ПРОДАКШН»
ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»
ТРК «СТУДІЯ 1+1»
ТОВ «Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.»

60.7
33.4
20.2
18.9
12.8
8.0
7.9
6.8
6.6
6.2

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА
ТОРГІВЛЯ

21.6
21.1
20.8
20.2
19.9
18.9
16.4

ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
ТОВ «САМСУНГ ЕЛЕКТРОНІКС
УКРАЇНА КОМПАНІ»
АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»
ТОВ «БАЙЄР»
ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ»
ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»
ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»
ПЗІІ «ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА»
ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА»
ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ»

Сплачено у
2014 р.

ЕНЕРГЕТИКА

43.0
21.7

Сплачено у
2014 р.
35.7
33.8
19.8
16.9
15.0
13.0
11.8
11.4
11.0
10.3
Сплачено у
2014 р.

ПАТ «ОБОЛОНЬ»
ПАТ «ФАРМАК»
АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ
УКРАЇНА»
ДАХК «АРТЕМ»
ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС»
ПОЛІГРАФКОМБІНАТ «УКРАЇНА»
ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»
АТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН
УКРАЇНА»
ПАТ «ЗЗБК ІМ.КОВАЛЬСЬКОЇ»

39.9
30.0

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
ПАТ «КИЇВГАЗ»

88.3
10.0

16.5

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

9.5

12.7
12.3
10.0
10.0

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
ДП «УКРАВТОГАЗ»
ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

8.9
7.0
4.0
2.4

9.5

ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

2.2

9.5

1.0

ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

9.4

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО»
«КРИМСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА
СИСТЕМА» ДП «УКРЕНЕРГО»

0.7

ПЕРЕЛІК ТОП-10 БОРЖНИКІВ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
МІСТА КИЄВА СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2014 РОКУ
(млн грн)

КОД ЄДРПОУ

ПЛАТНИК

37815939
14308569
00240112
32862717
31776030
01386326
32203226
32670499
14310520
03150071

ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»
ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК»
ПрАТ «АТЕК»
ТОВ «ФАКТОР КОММЕРС»
КП «ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС»
ПАТ «МОСТОБУД»
ТОВ «ЦЕК»
ТОВ «МЕГАГРАД»
ДП ЗАВОД «АРСЕНАЛ»
ПАТ «КИЇВПОРТ»

Податковий борг на
31.12.2014
35.4
27.7
24.5
20.4
19.8
18.3
13.1
11.6
9.1
8.1
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У 2014
РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ У
СТОЛИЦІ:
Протягом 2014 року проведено ряд заходів у напрямку підвищення
підприємницької
активності
у
місті
Києві,
але
ускладнення
загальноекономічної ситуації та незначні обсяги фінансування значно
знизили ефективність реалізації програми і не сприяли підвищенню ділової
активності в столиці.
Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва на 2013–2014 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва.
 Зростання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва.
 Підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва.
 Збільшення внеску малого та середнього підприємництва у забезпечення усталеного
соціально-економічного зростання.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики.
 Удосконалення умов започаткування бізнесу.
 Оптимізація сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності.
 Забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів.
 Інформаційно-консультативна, ресурсна та освітня підтримка суб’єктів малого і середнього
підприємництва, удосконалення її інфраструктури.
 Підтримка підприємницької ініціативи громадян.
 Сприяння співпраці великого, малого та середнього підприємництва, інноваційному розвитку,
підтримка експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.
 З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів та
залучення підприємців та їх об’єднань до процесу дерегуляції бізнесової діяльності всі проекти
регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення
розміщувались
єдиному
веб-порталі
територіальної
громади
міста
Києва
(https://kievcity.gov.ua/). Протягом 2014 року оприлюднено 48 проектів регуляторних актів
Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради.
 Відстеження результативності регуляторних актів здійснювалось згідно з Графіком відстежень
результативності регуляторних актів Київської міської державної адміністрації на 2014 рік.
Протягом 2014 року підготовлено та оприлюднено 19 звітів про проведення відстежень
результативності регуляторних актів, з них: 9 базових, 8 періодичних та 2 повторних
відстеження.
 Оприлюднено Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на єдиному веб-порталі територіальної громади
міста Києва (https://kievcity.gov.ua/).
 Функціонування Міського дозвільного центру, діяльність якого спрямована на збільшення
прозорості у роботі органів виконавчої влади, усунення підґрунтя для корупційних проявів,
скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру. У 2014
році у Міському дозвільному центрі розглянуто 42.4 тис. звернень, що у 1.3 рази більше
порівняно з попереднім роком, видано 23.8 тис. документів дозвільного характеру.
 Всього у столиці станом на 31.12.2014 налічувалось 5 579 об’єктів інфраструктури підтримки
підприємництва, в т.ч.: 125 бізнес-центрів, 11 бізнес-інкубаторів, 28 технопарків, 303 лізингові
компанії, 342 кредитні спілки, 72 фонди підтримки підприємництва, 1 310 інвестиційних фондів і
компаній, 351 інноваційний фонд і компанія, 972 інформаційно-консультативні установи, 313
громадських об’єднань підприємців, 149 бірж, 1 109 страхових організацій, 494 аудиторські
фірми. З початку 2014 року відбулось збільшення кількості бізнес-центрів – на 7 од., бізнесінкубаторів – на 1 од., технопарків – на 8 од., фондів підтримки підприємництва – на 6 од.,
громадських об’єднань підприємців – на 25 од., бірж – на 10 од.
 Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх навчання основам
підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних програм та
інтенсивних модульних технологій. Протягом 2014 року таке навчання проходив 1 101
безробітний, закінчили його 988 осіб, 887 безробітних зареєструвалися як суб’єкти
підприємництва.
 У 2014 році надано одноразову виплату допомоги по безробіттю
підприємницької діяльності 1 033 безробітним на суму 23.4 млн грн.
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В результаті реалізації програми:
 Загальна кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, станом на
31.12.2014 становила 476.5 тис., в тому числі кількість юридичних осіб – 206.6 тис., кількість
фізичних осіб-підприємців – 269.9 тис. осіб (за оперативними даними Головного управління
Державної фіскальної служби у м. Києві).
 Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що сплачували податки, зросла порівняно з 2013
роком на 0.6% та становила 335.2 тис. (70.4% від загальної кількості зареєстрованих), в тому
числі кількість юридичних осіб зросла на 16.1% та становила 116.2 тис. (56.2% від загальної
кількості зареєстрованих), кількість фізичних осіб-підприємців зменшилась на 6.1% та
становила 219 тис. (81.1% від загальної кількості зареєстрованих).
 Збільшились надходження податків і зборів від суб’єктів підприємництва до Зведеного бюджету:
протягом 2014 року надійшло 96.8 млрд грн, що на 3.5% більше порівняно з попереднім роком.
Надходження до бюджету міста становили 9.4 млрд грн.
 Збільшилась порівняно з 2013 роком на 8.9% кількість новостворених суб’єктів господарювання
та становила 31.6 тис., в тому числі кількість юридичних осіб - на 13.4% та становила 17.3 тис.,
фізичних осіб-підприємців – на 4%, зареєстровано 14.3 тис. осіб.
План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
55 000.00 тис. грн
2 065 093.00 тис. грн
2 120 093.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
23 352.90 тис. грн
23 352.90 тис. грн

% виконання:





0%
0%
1.1%
1.1%
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Ринок праці
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
4.8 – прогнозне значення на 2014 р.
згідно з темпами виконання
Стратегії-2025

Рівень
безробіття
населення у віці
15-70 років, %

5.8

6.7

2010 (факт)

2014 (факт)

3.0
2025 (план)

492 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Рівень середньої
заробітної плати,
євро / особу
Співвідношення
рівня безробіття
серед економічно
активних
чоловіків до рівня
серед жінок,
коефіцієнт

315

343

2010 (факт)

2014 (факт)

1100
2025 (план)



1.1 – прогнозне значення на 2013 р.
згідно з темпами виконання
Стратегії-2025
1.3

1.4

2010 (факт)

2013 (останні дані)

1.0
2025 (план)

Чисельність економічно активного населення міста Києва у 2014 році
зменшилася на 24 тис. осіб – до 1.47 млн осіб і склала 52% постійного
населення міста Києва у 2014 році.
Економічно активне населення м. Києва у віці 15–70 років
(тис. осіб)

52%

-2%

- 24
1 491

постійного населення
м. Києва у 2014 р.

1 467

2013

2014

∆ зміна

Зайняте населення м. Києва (15–70 р.)
(тис. осіб)

Безробітне населення м. Києва (15–70 р.)
(тис. осіб)
5.2%

-3%
1 413

1 368

2013

2014

Х%

-6%
+7%

5 007

Х%

5 376

Х
2013
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2014

+27%
98.7

77.5

2013

Номінальна середньомісячна заробітна плата
(грн / місяць)
+8%

- рівень
безробіття

6.7%

2014

Кількість зареєстрованих безробітних
(тис. осіб, в середньому за період)
- зміна реальної
заробітної плати
по відношенню до
попереднього року
- зареєстрованих
безробітних на
одне вільне
робоче місце

1.2
9.5

2013

2.3
+34%
12.7

2014
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ НА РИНКУ ПРАЦІ СТОЛИЦІ:
Незважаючи на низку проведених заходів щодо покращення ситуації на
ринку праці та фінансування програми на рівні 72%, динаміка показників
зайнятості у місті Києві у 2014 році залишалася негативною, що
пояснюється погіршенням загальної соціально-економічної ситуації в
державі.
Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року
Відповідальний
виконавець:

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

Проведення регіональної політики розширення можливостей реалізації права громадян на гідну
працю шляхом:
 створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення незайнятої частини
громадян працездатного віку до економічно активної діяльності;
 стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;
 збереження та розвитку трудового потенціалу;
 підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на ринку праці учасників соціального
діалогу (об'єднань організацій роботодавців та професійних спілок).

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Київським молодіжним центром праці спільно з адміністрацією Університету економіки та права
«Крок» впроваджено освітній проект «Криза - час для нових можливостей» Київським
молодіжним центром праці спільно з адміністрацією Університету економіки та права «Крок», в
рамках якого проведено професійні спеціалізовані майстер-класи для студентів старших курсів
з питань започаткування власної справи в умовах нестабільної економічної ситуацію за участю
більше 100 осіб.
 Під час проведення семінарів та розміщення інформації у просторових інформаційних секторах
проводилась робота щодо інформування населення про можливості отримання ваучера
особами старше 45 років для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці.
 Підвищено рівень виплати заробітної плати по 18 916 суб’єктах господарювання.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
0 тис. грн
53 562.60 тис. грн
53 562.60 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
38 618.40 тис. грн
38 618.40 тис. грн

% виконання:





0%
0%
72.1%
72.1%

Примітка: програма не фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування відбувається за рахунок Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
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Зовнішня торгівля
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі міста Києва протягом 2014 року
скоротилося з 13.5 до 7.7 млрд дол. за рахунок падіння імпорту на 24%.
Експорт з м. Києва
(млн дол.)

Імпорт до м. Києва
(млн дол.)

-7 696

-8%

млн дол.

16 356

15 040

2013

2014

-24%

29 813

22 736

сальдо зовнішньої
торгівлі м. Києва у
2014 році

2013

2014

Товари
Експорт товарів з м. Києва
(млн дол.)

Імпорт товарів до м. Києва
(млн дол.)

-7%

12 337

11 470

2013

2014

ТОП-5 експортованих
товарів у 2014 р.
(млн дол.)
ТОП-5

75%

4 512

Жири
та олії

ТОП-5 країн експорту
товарів у 2014 р.
(млн дол.)

34%

Росія

1 823

Готові харчові
продукти
Продукція
хімічної
промисловості
Недорогоцінні
метали та
вироби

716
674

71%

52%

14 373

795

Мінеральні
продукти

670
640

Туреччина
Китай

549

Росія

3 270
2 544

Китай

3 570

Полімерні
матеріали,
пластмаси

2 003

Білорусь

1 317

Транспорт

10 499

ТОП-5

Машини,
обладнання,4 313
механізми
Продукція
3 970
хімічної
промислов.

1216

Єгипет

2014

ТОП-5 імпортованих ТОП-5 країн імпорту
товарів у 2014 р.
товарів у 2014 р.
(млн дол.)
(млн дол.)
ТОП-5

3 871

Індія

841

20 180

2013

ТОП-5

8 566

Продукти
рослинного
походження

-24%

26 680

- Частка «ТОП-5» в
загальному обсязі
відповідного
показника

Х%

1 684

Німеччина

997

1 204 Польща

Послуги
Імпорт послуг до м. Києва
(млн дол.)

Експорт послуг з м. Києва
(млн дол.)
4 019

-11%

2013
ТОП-5 експортованих
послуг у 2014 р.
(млн дол.)
92%
ТОП-5

3 299

Ділові
послуги
Переробка
матеріальних
ресурсів
Послуги,
пов’язані з
подорожами

3 133

2014

2013

ТОП-5 країн експорту
послуг у 2014 р.
(млн дол.)
58%

2 071

ТОП-5

Телекомун,
комп, інформ. 1 110
послуги
Транспортні
послуги

3 570

Росія

1 042

США
Велика
Британія

853
215

Швейцарія

79

Німеччина

85%

Послуги,
пов’язані з
подорожами
Транспортні
послуги

440
334
316
302

Ділові
послуги
Телекомун,
комп, інформ.
послуги
Роялті, плата
за інтелект.
власність

2 556

2014

ТОП-5 імпортованих
послуг у 2014 р.
(млн дол.)
2 173

ТОП-5

679

-18%

ТОП-5 країн імпорту
послуг у 2014 р.
(млн дол.)

53%

1 346

ТОП-5

561

Росія

523

Кіпр
Велика
Британія

422
376
291

424
308
261

Швейцарія

195

Німеччина

158
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Житлове будівництво
Обсяги введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери в місті Києві
протягом 2014 року зменшилися за усіма типами, при цьому найбільше
скорочення відбулося в сегменті охорони здоров’я – на 70–80%.
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери:
ОБ’ЄКТИ

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

2013

2014

% зміна

тис. м2 загальної площі

1 509

1 442

-4%

учнівських місць

1 125

720

-36%

Дошкільні навчальні заклади

місць

826

466

-44%

Лікарні

ліжок

80

15

-81%

відвідувань за зміну

818

230

-72%

Житлові будівлі

Загальноосвітні навчальні заклади

Амбулаторно-поліклінічні заклади

Хоча кількість об’єктів незавершеного будівництва за 2014 рік залишалася
незмінною, обсяг виконаних будівельних робіт зменшився на 10%.
Обсяг виконаних будівельних робіт
(млн грн)
12 025

-10%

Кількість будівель та інженерних споруд
незавершеного будівництва на кінець року
(одиниць)

10 775

0%

734

2013

2014

2013

2013

2014

% зміна

8 847

8 001

-10%

Житлові

4 013

4 321

+8%

Нежитлові

4 834

3 680

-24%

3 178

2 773

-13%

12 025

10 775

Будівлі

Інженерні
споруди

Обсяг виконаних будівельних робіт в місті
Києві протягом 2014 року зменшився на
10% – до 10.8 млрд грн, що становило 21 %
загальноукраїнського обсягу.

735

2014

2013

2014

% зміна

Будівлі

641

645

+1%

Інженерні
споруди

93

90

-3%

734

735

Кількість
будівель
незавершеного
будівництва в місті Києві залишилася
незмінною, в той час як в сегменті інженерних
споруд відбулося зменшення відповідного
показника на 3%.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО
БУДІВНИЦТВА СТОЛИЦІ:
Обсяги фінансування міських цільових програм у сфері житлового
будівництва у 2014 році були недостатніми та не відповідали потребам
мешканців
столиці,
що
підтверджується
негативною
динамікою
статистичних показників.
Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2013–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Формування взаємопов'язаних завдань та заходів, реалізація яких забезпечить вирішення
питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа.
 Підвищення рівня захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, та
створення умов для реалізації їх конституційні права на отримання житла.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 На адресу Міністерства соціальної політики Київською міською державною адміністрацією були
направлені звернення з метою виділення коштів.
 Коштів міського бюджету на реалізацію програми, незважаючи на неодноразові звернення, не
було виділено.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






23 836.80 тис. грн
23 836.80 тис. грн
0 тис. грн
47 673.60 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%

Програма розвитку соціального житла у місті Києві на 2010–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення механізму формування житлового фонду соціального призначення, визначення і
реалізації заходів як у короткостроковій, так і у середньостроковій перспективі, які дадуть змогу
забезпечити фінансування та будівництво необхідного обсягу житлового фонду соціального
призначення.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Завершено проведення інвентаризації черги квартирного обліку та сформовано чергу на
отримання соціального житла. Станом на кінець 2014 року на черзі соціального житла
перебуває 153 сім’ї.
 Сформовано та затверджено Реєстр жилих приміщень житлового фонду соціального
призначення, який включає 62 квартири загальною площею 2 745.30 кв. м.
 Сформовано за рахунок нового будівництва житловий фонд соціального призначення, який
складає 40% від загальної потреби в соціальному житлі.
 Опрацьовано механізм фінансування будівництва соціального житла на умовах
співфінансування з Державного та місцевого бюджетів із розрахунку 50% – кошти Державного
бюджету та 50% – кошти міського бюджету. На 2014 рік виділення коштів не передбачалося.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






40 768.75 тис. грн
37 248.75 тис. грн
0 тис. грн
78 017.50 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%
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Програма будівництва (придбання) доступного житла в м. Києві на 2010–2017 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Прискорення забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов
відповідно до законодавства, шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового
ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання)
доступного житла із залученням коштів населення.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями міста, за програмою 70/30 завершено
будівництво будинку на вул. Милославській (за програмою у будинку профінансовано 8
квартир), виконано інженерно-вишукувальні та проектні роботи по житловому будинку в
пров. Моторному, 3-А,4,6,8 (ІІ черга) та розпочато будівельні роботи на вул. Теремківській.

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

План:
Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






444 200.00 тис. грн
170 000.00 тис. грн
1 433 200.00 тис. грн
2 047 400.00 тис. грн

Факт:





% виконання:

0 тис. грн
1 119.50 тис. грн
4 136.50 тис. грн
5 256.00 тис. грн






0%
0.70%
0.30%
0.30%

Міська цільова програма створення та впровадження Містобудівного кадастру
міста Києва на 2013–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення на базі сучасних геоінформаційних технологій містобудівного банку даних у форматі
Містобудівного кадастру міста Києва як складової державної системи зберігання та
використання геопросторових даних.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Розроблено структуру бази даних будівель і споруд та
розпоряджаються інформацією про параметри будівель та споруд.

визначено

суб’єктів,

що

 Створено реєстр адрес житлових одноквартирних та багатоквартирних будинків та будинків для
колективного проживання.
 Створено аналітичну систему містобудівного моніторингу та налагодження інформаційної
взаємодії з суб’єктами містобудівної діяльності.
 Сформовано вимоги до системи захисту та розробки Технічного завдання на комплексну
систему захисту інформації в інформаційно-аналітичній системі містобудівного кадастру.
 Виконуються роботи зі створення єдиної цифрової топографічної основи міста, як
інформаційного ресурсу міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної
діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва».
 Виконано роботи з формування бази даних геопросторових растрових моделей топографічних
матеріалів, як обов’язкової складової автоматизації впровадження комплексної схеми
тимчасових споруд.
 Налагоджено автоматизацію процесів опрацювання документів через систему електронного
документообігу.
 Видаються витяги з міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної
діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва», що характеризують діючі на території міста Києва
містобудівні регламенти та інші умови провадження містобудівної діяльності.
 Розпочато прийом заяв від власників тимчасових споруд щодо сплати пайової участі через
портал містобудівного кадастру.
 Прийнято рішення Київської міської ради «Про особливості застосування Порядку розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві».
 Ведуться роботи з розробки веб-порталу комплексної схеми розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження
підприємницької діяльності.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
23 620.00 тис. грн
0 тис. грн
23 620.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
2 278.80 тис. грн
0 тис. грн
2 278.80 тис. грн

% виконання:





0%
9.6%
0%
9.6%
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Електроенергетика
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
Довжина
електричних
розподільних мереж,
км / 1000 осіб

4.9 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Щільність
електричних
розподільних
мереж, км / кв. км

4.2

4.6

2009 (факт)

2014 (факт)




9.4

2025 (план)

16.2 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

40.0

15.6

13.9
2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

28 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Ступінь зношеності
електричних
трансформаторних
підстанцій, %

41

22

2010 (факт)



10

2014 (факт)

2025 (план)

У 2014 році сукупне виробництво електроенергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
зменшилося на 12% до 2.9 млрд кВт*год, при цьому зменшення обсягів
виробництва електроенергії відбулося як на ТЕЦ-5 (на 14%), так і на ТЕЦ-6
(на 9%).
Виробництво електроенергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(млн кВт*год)

4

ТЕЦ-5

700

блоки

1 702

2013

2014

МВт

2

ТЕЦ-6

-14%
1 976

1 349

500

блоки

-9%
1 221

МВт

2013

2014

Протяжність електричних розподільчих мереж протягом 2014 року зросла на
228 км – до 13 тис. км за рахунок збільшення довжини кабельних ліній
електропередачі на 230 км.
Протяжність електричних розподільчих мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(км)
+2%

11 435

11 205

Протяжність електричних розподільчих мереж
(км)

2013

+2%

0%
1 572

Кабельні лінії

2014
1 569

0%

Повітряні лінії
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ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» постачає електричну енергію юридичним особам та
населенню міста Києва. Станом на 31.12.2014 загальна кількість споживачів
електричної енергії становила 1 085 334 одиниць, яким у 2014 році відпущено
8.8 млрд кВт*год електроенергії.
Кількість споживачів електроенергії, що
обслуговуються ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(одиниць)
+2%

2013
2014
1 050
391
Кількість
споживачів
електроенергії, що
1 032
214
обслуговуються ПАТ "Київенерго"
(одиниць)
+2%
-5%

36 628

Побутові

34 943

-5%
Юридичні

Корисний відпуск е/е (нетто)
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(млн кВт*год)
Корисний відпуск

8 766

Населення

3 193
Корисний відпуск
е/е (нетто) ПАТ

Ком.-побут. споживачі
"Київенерго"
Корисний відпуск
(млн. кВт*год)
Промисловість

2 338

1 371

Інші непром. споживачі

1 206

Транспорт

412

Будівництво

239

С/г споживачі

7

Протягом
2014
року
загальна
дебіторська
заборгованість
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за спожиту електроенергію збільшилася на 20% та
становила 727 млн грн. Заборгованість зросла за усіма групами ключових
споживачів, окрім побутових, де відбулося скорочення показника на 2%.
Дебіторська заборгованість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за спожиту електроенергію на кінець 2014 року
(млн грн)
ПАТ «АК «Київводоканал»
(млн.
грн)
Побутові
споживачі
ЖБК, УЖГ, відомчі ЖКО
Інші споживачі

2013
236
132
60
179
607

2014
269
129
93
236
727

% зміна
+14%
-2%
+56%
+32%
+20%

Найбільшим боржником ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» є ПАТ «АК
«Київводоканал», частка якого
в структурі загальної
дебіторської заборгованості
склала 37%.

Вартість основних засобів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які перебувають у власності
територіальної громади міста Києва протягом 2014 року зросла на 30% до
2.3 млрд грн, що становило 50.21% вартості усіх основних засобів ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО».
Вартість основних засобів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
які перебували у власності територіальної
громади міста Києва
(млн грн)
Х%

- частка основних засобів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
що перебуває у власності територіальної
громади міста Києва

43.73%
1 750

2013
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50.21%

2 267

2014

Рівень зносу основних засобів ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО», які перебували у власності
територіальної громади міста Києва у 2014 р.
(млн грн)
Філіал / підрозділ
СВП «Київські ТЕЦ»
СВП «Київські
теплові мережі»
СВП «Київські
електричні мережі»
Філіал «Завод
«Енергія»
Апарат управління
СВП
«Автотранспорт»
«Енергосервіс»
СВП «Контроль та
діагностика»

Первісна
569

Залишкова
421

Знос %
26%

1 478

1 175

21%

287

254

11%

46

32

30%

396

355

10%

11

5

55%

33

25

26%

0

0

62%

2 821

2 267

20%
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ:
Фінансування міських цільових програм у галузі електроенергетики
недостатнє для комплексної реалізації заходів у напрямку підвищення
енергоефективності столиці.
Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011–2015 роки для міста Києва
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов для зниження енергоємності валової доданої вартості, створеної в місті Києві,
за термін дії Програми не менше ніж на 20% порівняно з 2010 роком.
 Зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, наданих послуг.
 Оптимізація структури та складових паливно-енергетичного балансу міста Києва шляхом
зменшення частки імпортованого природного газу та заміщення його іншими видами
енергоресурсів.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Встановлення енергозберігаючих вікон у лікувальних, навчальних та інших комунальних
закладах столиці.
 Оновлення рухомого складу КП «Київпастранс».
 Перекладення та реконструкція ділянок теплових мереж, теплових розподільчих мереж та
теплопунктів із використанням попередньо-ізольованих труб.
 Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії та опалення у житлових будинках
комунальної власності.
 Виконання організаційно-технічних заходів із зниження ТВЕ в електромережах.
 Ремонт та заміна систем ЦО та ГВП, ХВП та відновлення циркуляційних мереж.
 Ремонт покрівель в житлових будинках комунальної власності.
 Встановлення лічильників електричної енергії замість викрадених та заміна на лічильники
підвищеного класу точності.
 Проведення енергетичного аудиту на предмет ремонту та заміни комплектуючих складових
25 ЦТП і ІТП та ремонту міжбудинкових теплових мереж в будівлях комунальної власності.
 Реконструкція насосної водопровідної станції «Колекторна» із заміною насосного парку та
впровадженням перетворювача частоти.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






382.00 тис. грн
164 865.92 тис. грн
423 684.57 тис. грн
588 932.49 тис. грн

Факт:





380.00 тис. грн
44 082.36 тис. грн
271 681.28 тис. грн
316 143.63 тис. грн

% виконання:





99.5%
26.7%
64.1%
53.7%

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва «Яскраве місто» до 2014 року
Відповідальний
виконавець:

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва «Київміськсвітло»

Мета програми:

 Створення соціальних, економічних та організаційних умов для туристичної привабливості
міста.
 Приведення рівня освітлення прибудинкових територій та вулиць приватної забудови до вимог
нормативних документів.
 Впровадження енергозберігаючого обладнання.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 У 2014 році програма не виконувалася у зв’язку з відсутністю фінансування.

План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
48 222.50 тис. грн
0 тис. грн
48 222.50 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%
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Теплопостачання
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
Ступінь
зношеності
тепломереж, %

33 – прогнозне значення на 2014 р.
згідно з темпами виконання
Стратегії-2025
63

52

15

2010 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

На кінець 2014 року встановлена теплова потужність ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
становила 8 815 Гкал/год (92% наявної потужності). Загальний відпуск тепла
по тепломережах у 2014 році зменшився на 18% – до 12 246 млн Гкал, а
найбільше скорочення обсягів відпуску відбулося на ТЕЦ-6 – на 24%.
Встановлена теплова потужність та виробництво теплової енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(тис. Гкал)
СВП "КТМ" ТЕЦ-5 ТЕЦ-6

1 874

ТЕЦ-5

14 897

Гкал/год

12 246

3 353

1 740

ТЕЦ-6

-18%

2 534
4 193

Гкал/год

3 555

5 097

Теплоджерела

Гкал/год

Завод
«Енергія»

Гкал/год

7 351

104

6 157

2013

2014

У 2014 році довжина теплових мереж та мереж гарячого водопостачання
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зросла на 15% порівняно з попереднім роком.
Довжина теплових мереж та мереж
гарячого водопостачання ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» у двотрубному вимірі
(км)
+15%
2 627

2 275

Структура теплових мереж та мереж
гарячого водопостачання СВП
«КТМ» у 2014 році
(%)
СВП "КТМ"
21%

2013

2014

558

+2%

33%

2 627 км
0%
5

СВП "КТМ"

861

5

Завод "Енергія"
0%

Довжина теплових мереж та мереж гарячого
водопостачання у двотрубному вимірі ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» протягом 2014 року зросла
на 352 км (15%) та на кінець 2014 року
становила 2 632 км.

46%

1 208

Розподільчі

Магістральні

ГВП

На СВП «КТМ» приходиться 99.8% теплових
мереж та мереж гарячого водопостачання
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», з яких 33% складають
розподільчі
теплові
мережі,
46%
–
магістральні, 21% – ГВП.
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Корисний відпуск теплової енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2014 році зменшився
за усіма категоріями споживачів, а сукупне зменшення становило 2 млн Гкал
або 17%. У структурі споживання найбільша частка приходиться на житлові
будинки – 67% та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) / житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) – 13%.
Корисний відпуск теплової енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за категоріями споживачів
(тис. Гкал)
Категорії споживачів теплової енергії

2013

2014

% зміна

Житлові будинки

8 033

6 746

-16%

ОСББ, ЖБК

1 618

1 345

-17%

Інші споживачі

917

760

-17%

Установи та організації держбюджету

655

528

-19%

Районний бюджет

628

499

-21%

Установи та організації місцевого бюджету

208

167

-20%

31

24

-23%

ГБК, майстерні творчих працівників

2

2

-5%

Теплично-парникові господарства

0

0

-26%

Житлово-комунальні господарства

0

0

-57%

12 093

10 071

-17%

Промисловість

У 2014 році дебіторська заборгованість за спожиту теплову енергію зросла
на 271 млн грн до 2 млрд грн, при цьому житлово-експлуатаційні
підприємства всіх форм власності (управління житлового господарства,
відомчі житлові організації, ЖБК, ОСББ) сукупно заборгували 958 млн грн
(або 48% загальної дебіторської заборгованості по місту).
Ключові боржники ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за спожиту теплову енергію станом на 31.12.2014
(млн грн)
2 015

550

450

Управління За комунальні
Всього (з
житлового
послуги з ЦО
урахуванням
та ГВП
боргів минулих господарства
років)
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326

Державний
бюджет

264

210

144

71

Відомчі ЖКО

Районний
бюджет

ЖБК, ОСББ

Міський
бюджет

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ:
Фінансування міських цільових програм з модернізації комунальної
теплоенергетики та системи теплопостачання в місті Києві було недостатнім
у 2014 році, що підтверджується зростанням зношеності тепломереж міста
Києва до рівня 63%.

Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання
м. Києва на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Суттєве зменшення обсягів споживання природного газу й інших традиційних видів палива та
заміщення їх альтернативними видами палива, зниження енергоємності виробництва.
 Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики шляхом
реконструкції та модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, магістральних та
розподільних мереж.
 Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.
 Реконструкція діючого та встановлення нового (на базі сучасних технологій) обладнання та
приладів, індивідуальних теплових пунктів.
 Зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного
навантаження на навколишнє природне середовище.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Основним заходом реалізації Програми була реконструкція котельні на вул. Котельникова 7/13,
яка склала більше 85% від обсягів фактичного фінансування.
 Реконструкція систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень
на модульні.
 Оплата кредиторської заборгованості за роботи з реконструкції котелень за попередні періоди.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
12 419.90 тис. грн
0 тис. грн
12 419.90 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
6 422.00 тис. грн
0 тис. грн
6 422.00 тис. грн

% виконання:





0%
51.7%
0%
51.7%

Міська цільова програма «Гаряча вода у місті Києві на 2011–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Надання високоякісної послуги з централізованого гарячого водопостачання та задоволення
потреб споживачів у гарячій воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних
документів.
 Підвищення ефективності і надійності в роботі циркуляційної мережі гарячого водопостачання
та зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні.
 Впровадження нових технологічних процесів і матеріалів та економне використання паливноенергетичних ресурсів.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Розроблено 5 проектів з реконструкції систем централізованого гарячого водопостачання та
опалення.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
59.00 тис. грн
0 тис. грн
59.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
58.80 тис. грн
0 тис. грн
58.80 тис. грн

% виконання:





0%
99.7%
0%
99.7%
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Водопостачання та каналізаційне господарство

Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
1.6 – прогнозне значення на 2013 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Довжина
водогонів,
км / 1000 осіб

Щільність
водогонів,
км / кв. км

Довжина
каналізаційних
мереж,
км / 1000 осіб

Щільність
каналізаційних
мереж,
км / кв. км

Частка втрат
води від
загального
споживання, %

1.5

1.5

2009 (факт)

2013 (останні дані)

5.5 – прогнозне значення на 2013 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
5.0

5.0

2009 (факт)

2013 (останні дані)

1.1 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
0.9

0.9

2009 (факт)

2014 (факт)

3.8 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
3.1

3.2

2009 (факт)

2014 (факт)



2025 (план)

15.3



2025 (план)

3.0



2025 (план)

12.8



2025 (план)

15.7 – прогнозне значення на
2014 р. згідно з темпами
виконання Стратегії-2025
20.0

22.5
5.0

2009 (факт)

Ступінь
зношеності
Деснянської і
Дніпровської
водозабірних
станцій, %

3.6

2014 (факт)

2025 (план)

50 – прогнозне значення на
2014 р. згідно з темпами
виконання Стратегії-2025
75

78

2010 (факт)

2014 (факт)

10
2025 (план)
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У 2014 році водопостачання у місті Києві забезпечували Дніпровський,
Деснянський та Артезіанський водозабори, загальною проектною
потужністю 2 100 тис. м3/добу. Середньодобова подача води у водопровідні
мережі міста у 2014 році становила 750 тис. м3, при цьому втрати та
необліковані витрати води у 2014 році становили 23%.
Проектна
потужність
(тис. м3/добу)

Водопостачання
Дніпровський
водозабір

Деснянський
водозабір

81%

Середньодобова Водопровідні Протяжність мереж
подача води
насосні
централізованого
станції
водопостачання
(тис. м3)
(одиниць)
(км)

600
39%

74%

1 080

750

71

тис. м3

4 178
22.5%

Артезіанський
водозабір
Х%

420

- ступінь зношеності у 2014 р.

Х%

- втрати та необліковані витрати води з системи її подачі та розподілу

Водовідведення у місті Києві забезпечується 34 насосними станціями та
каналізаційною мережею, зношеність якої становила 32%, та загальною
протяжністю понад 2 600 км. Фактичні обсяги очищення стічних вод
Бортницькою станцією аерації (БСА) у 2014 році становили 292 млн м3.
Кількість
насосів
(одиниць)

Водовідведення

Протяжність
каналізаційних мереж
(км)

Проектна
потужність БСА
(млн. м3/добу)

32%

34

126

каналізаційні
насосні станції

2 638

БСА

1.8

Протягом 2014 року обсяг відпуску води та відведення стічних вод
ПАТ «АК «Київводоканал» зменшився на 11 та 9% відповідно, а чистий дохід
від реалізації та собівартість продукції зросли на 22 та 3% відповідно.
Загальний обсяг відпуску води
(млн м3)
235

-11%

2013

Чистий дохід від реалізації продукції
(млн грн)
209

2014

Загальний обсяг відведення стічних вод
(млн м3)
247

2013
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-9%

829

2013

+22%

+2%

1 008

2014

Собівартість реалізованої продукції
(млн грн)

225

1 158

2014

2013

+3%

+2%

1 187

2014
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА:
Міські цільові програми у сфері модернізації житлово-комунальної
інфраструктури були профінансовані у достатньому обсязі протягом
2014 року, але ступінь зношеності основних засобів залишився високим.
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва
на 2010–2014 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Формування міської житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на
ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів
застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах.
 Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ.
 Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників
використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання)
житлово-комунальних послуг.
 Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими
організаціями.
 Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування ЖКГ.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Виконувалися роботи з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із
застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, у тому числі велися роботи з
модернізації ліфтів та оснащення житлового фонду засобами обліку витрат та регулювання
споживання комунальних послуг.
 Проводилася реконструкція дамб мулових полів № 1, 2 Бортницької станції аерації.
 Проводилася реконструкція і перекладка 23 вуличних водопровідних мереж в 10 районах міста
Києва.
 Виконувалися роботи з будівництва та введення в експлуатацію магістральних каналізаційних
колекторів.
 Виконувалися роботи з технічного переоснащення та вирішення проблем полігону ТПВ № 5.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






109 000.00 тис. грн
221 439.80 тис. грн
345.60 тис. грн
330 785.40 тис. грн

Факт:





4 518.80 тис. грн
383 096.80 тис. грн
52 312.00 тис. грн
439 927.60 тис. грн

% виконання:





4.1%
173.0%
15 136.6%
133.0%

Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011–2020 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Задоволення потреб споживачів у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних
нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною.
 Забезпечення сталого збалансованого розвитку систем централізованого і децентралізованого
питного водопостачання м. Києва.
 Підвищення рівня безпеки об'єктів водопостачання, а також раціональне використання,
збереження та охорона навколишнього природного середовища.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проводилася реконструкція резервуару чистої води на насосній станції «Оболонь-2».
 Проводилися роботи з реконструкції та перекладки вуличних водопровідних мереж.
 Придбано лабораторне обладнання для потреб Деснянської та Дніпровської водопровідних
станцій.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
1 035.20 тис. грн
9 946.92 тис. грн
10 982.12 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
1 035.20 тис. грн
9 946.92 тис. грн
10 982.12 тис. грн

% виконання:





0%
100.0%
100.0%
100.0%
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Транспорт
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
Довжина ліній
громадського
транспорту,
км / 10 000 осіб

Щільність
вуличномагістральної
мережі,
км / кв. км

Кількість
постраждалих
в аваріях,
осіб / км

11.2 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
16.1

9.6

8.5

2009 (факт)

2014 (факт)

2.3 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

2.1

2.0

2009 (факт)

2014 (факт)

Середня
швидкість руху
наземного
громадського та
автомобільного
транспорту в
години пік,
км / год

2.8

2025 (план)

1.9 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
2.3

2009 (факт)

Громадський

Розподіл
пасажиропотоку
за видами
транспорту, %

2025 (план)

1.3

1.2

2014 (факт)

2025 (план)

Приватний



Альтернативний
10%

48%

38%

52%

62%

50%

2010 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

40%

28 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
23
2010 (факт)

40
16
2014 (факт)

2025 (план)

70 – прогнозне значення на 2014 р.
згідно з темпами виконання
Стратегії-2025

Площа доріг,
що потребує
ремонту, %

85

90

2010 (факт)

2014 (факт)

15
2025 (план)
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Незважаючи на погіршення зовнішніх економічних умов, вантажні та
пасажирські перевезення в місті Києві залишилися відносно стабільними,
змінилися на +2 та -1% відповідно.
Вантажні перевезення в місті Києві
(тис. т)
+2%

49 761

50 943

1 535
10 511

1 984
10 486

Пасажирські перевезення в місті Києві
(млн пасажирів)
Метрополітен

Автомобільний
Водний та
авіаційний¹

38 473

Тролейбусний
Трамвайний

407

398

536

504

2013

2014

Водний та
авіаційний¹

2014

1 428
5
130
161
229

Залізничний

2013

-1%

6
136
155
200

Автомобільний

Залізничний

37 715

1 439

Протягом 2014 року вантажооборот у місті Києві зріс на 3%, в той час як
пасажирооборот скоротився на 9%.
Вантажооборот в місті Києві
(млн ткм)

+3%

51 484
Залізничний,
водний,
авіаційний¹
Автомобільний

Пасажирооборот в місті Києві
(млн пас. км)
-9%
36 557

52 834

3 023

3 101

48 461

49 733

Залізничний

727
1 278
4 000
4 397

Водний та
авіаційний¹
Метрополітен

33 334
759
1 463
3 898
4 132

10 080

9 616

Автомобільний
Тролейбусний

16 076

13 466

2013

2014

Трамвайний

2013
1

2014

– Абсолютні значення за окремими видами транспорту конфіденційні відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) і потерпілих у ДТП
зменшилася на 14 та 9% відповідно, однак відношення кількості потерпілих
до кількості ДТП зросло із 0.051 до 0.054.
Кількість потерпілих у ДТП у місті Києві
(осіб)

Кількість ДТП у місті Києві
(одиниць)
46 090

0.051

-14%
39 814

Х

2 353

Коефіцієнт
потерпілості
у ДТП
Загинуло

0.054

-9%

138

2 141

2 215

1 950

2013

2014

191

Поранено

2013

2014

Зношеність транспорту міста Києва протягом 2014 року зросла майже за
усіма основними видами транспорту.
Зношеність
за видами
транспорту
(%)
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2013
16.0

2014
21.0

Тролейбусний

84.7
35.0

39.0

Автомобільний

49.7

85.0

89.0

89.0

50.8

Метрополітен

Залізничний

Трамвайний
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ:
Відповідальним виконавцем не надано звіт про виконання міської цільової
програми.
Програма розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року
Відповідальний
виконавець:

КП «Київтранспарксервіс»

Мета програми:

 Розвиток паркувального простору міста.
 Забезпечення зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста.
 Покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування.
 Введення нових інноваційних технологій при наданні послуг з паркування.
 Підвищення рівня надання послуг з паркування.
 Створення організаційних і економічних умов для розвитку паркування, що забезпечить значний
внесок у соціально-економічний розвиток міста, шляхом збільшення дохідної частини бюджету
Києва за рахунок податкових надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих
місць.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Звіт про виконання програми не надано відповідальним виконавцем.

План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%

Примітка: загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, складає 690.60 млн грн. Фінансування
передбачено за рахунок коштів приватних інвесторів та КП «Київтранспарксервіс» рішенням Київської міської ради від
26.06.2007 № 930/1591 «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві».
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Охорона здоров’я
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
Очікувана
тривалість
життя при
народженні,
років
Первинна
захворюваність,
випадків / 1000
мешканців
Смертність у
працездатному
віці, випадків /
1000 мешканців
Частка видатків
на первинну
допомогу в
загальних
видатках на
охорону
здоров’я, %
Впровадження
договірних
відносин, зміна
підходу до
фінансування
Середня
кількість днів
роботи ліжка
стаціонарів на
рік, днів
Середні строки
лікування на
ліжках
стаціонарів,
днів
Смертність дітей
віком до 1 року,
випадків / 1000
народжених

73.8 – прогнозне значення на 2013 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
72.7

74.4

2009 (факт)

2013 (останні дані)

79.8
2025 (план)

909.8 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
966.6

874.2

777.3

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

3.4 – прогнозне значення на 2013 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
3.7

3.5

2009 (факт)

2013 (останні дані)

2.6
2025 (план)

16.8 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
15.6

20.0

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

Ні

Так

Так

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

8.0

308 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
297

305

2009 (факт)

2014 (факт)

330

10.7

2009 (факт)

2014 (факт)

6.0
2025 (план)

6.2 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
7.5

7.1

2009 (факт)

2014 (факт)







2025 (план)

9.3 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
11.0



4.0




2025 (план)
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На кінець 2014 року в місті Києві функціонувало 158 закладів охорони
здоров’я, з них 115 у підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я
Київської міської державної адміністрації.

115 закладів охорони здоров’я

43 заклади охорони здоров’я

158

у підпорядкуванні
Департаменту охорони
здоров’я КМДА

закладів

у підпорядкуванні
районних управлінь
охорони здоров’я
міста Києва

охорони здоров’я
у 2014 році

На кінець 2014 року в лікарняних закладах системи Департаменту охорони
здоров'я нараховувалося 18 114 ліжок різного профілю, в тому числі для
обслуговування дорослого населення – 15 479 ліжок, дітей – 2 635 ліжок.

18 114

15 479 лікарняних ліжок

ліжок

у закладах, що
підпорядковані
Департаменту
охорони здоров’я

для обслуговування
дорослого населення

2 635 лікарняних ліжок

для обслуговування
дітей

На кінець 2014 року медичну допомогу населенню міста Києва надавали
12 361 лікар та 19 458 молодших спеціалістів з медичною освітою.
Укомплектованість штатних посад галузі фізичними особами як лікарів, так і
молодших спеціалістів з медичною освітою становила 80%.
Працівники, що надавали медичну допомогу населенню Києва
(осіб)
Лікарі
Молодші спеціалісти
80%

19 384

12 318

Х%

штатних посад

19 458

12 361

2013

- укомплектованість

2014

На кінець 2014 року в Києві працювало 194 бригади екстреної медичної
допомоги в денний час та 114 бригад в нічний час. Число виїздів на
1000 мешканців зменшилося і становило 135.2 проти 144.3 за 2013 рік.
Кількість бригад екстреної медичної допомоги
(одиниць)
2013
+28%
194

152

+15%
114

99

Денний час
- 76 -

2014

Кількість виїздів
(виїздів/1 000 мешканців)

Нічний час

144.3

135.2

2013

2014
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IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:
Протягом 2014 року було проведено ряд заходів, що посприяли покращенню
низки значень ключових індикаторів Стратегії у галузі охорони здоров’я,
проте рівень обслуговування мешканців міста залишився на низькому рівні
через відсутність структурних реформ у системі охорони здоров’я.
Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів м. Києва незалежно від їх
віку, статі, соціального статусу.
 Зміцнення і охорона здоров'я киян протягом усього їх життя.
 Зниження розповсюдженості і зменшення страждань, викликаних основними хворобами,
травмами та інвалідністю.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Програма реалізувалася за різними розділами:
 «Репродуктивне здоров’я населення»;
 «Охорона дитинства»;
 «Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини»;
 «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань»;
 «Нефрологія і замісна ниркова терапія»;
 «Впровадження інших сучасних технологій»;
 «Розвиток донорства крові та її компонентів»;
 «Кращі можливості для інвалідів та інших незахищених верств»;
 «Розвиток паліативної та хоспісної допомоги»;
 «Зменшення поширеності інфекційних хвороб»;
 «Боротьба із захворюванням на туберкульоз та його профілактика»;
 «Ендокринні захворювання»;
 «Боротьба з онкологічними захворюваннями».
 Розподілено лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму 116 795.80 тис. грн,
що становить 91% від очікуваного обсягу постачання.
 Проводилося будівництво та реконструкція закладів охорони здоров’я, зокрема інфекційних
закладів. Проводилася реконструкція з розширенням будівель центру термічних уражень,
відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2. Проведено
капітальний ремонт Київського міського онкологічного центру.
 Проводилися заходи із капітального ремонту харчоблоків, приймальних, паталогоанатомічних
відділень закладів охорони здоров’я столиці.
 Проводилися заходи із забезпечення створення ґрунт-імунітету щодо захворювань, керованих
засобами специфічної профілактики згідно з Календарем щеплень та екстреної
імунопрофілактики серед дитячого та дорослого населення.
 Проводилися заходи із забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в
групах епідемічного ризику.
 Проводилися заходи з надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, закупівлі
ендопротезів, лікування хворих на гемофілію, розвитку донорства крові та її компонентів.
 Надавалася допомога хворим громадянам України, що переміщені з території проведення
антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






128 654.80 тис. грн
239 725.10 тис. грн
76 664.20 тис. грн
445 044.10 тис. грн

Факт:





115 515.00 тис. грн
198 197.60 тис. грн
117 926.90 тис. грн
431 639.50 тис. грн

% виконання:





89.8%
82.7%
153.8%
97.0%
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Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Реалізація одного з найважливіших завдань у соціальній сфері захисту дітей – права на
оздоровлення та відпочинок.
 Створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей.
 Підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення дітей м. Києва.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проводилися заходи із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.
 Отримали відпочинок 7 223 дитини в 95 таборах з денним перебуванням на базі навчальних
закладів міста.
 Організовано відпочинок та оздоровлення близько 30 тис. дітей за кошти підприємств,
організацій та установ усіх форм власності.
 Проведено моніторинг оздоровлення та відпочинку дітей навчальними закладами столиці.
 Проводилися заходи підтримки позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
«Зміна» (Київська область, с. Пилиповичі).
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
64 689.80 тис. грн
218 140.00 тис. грн
282 829.80 тис. грн

Факт:





5 518.20 тис. грн
24 485.50 тис. грн
223 545.60 тис. грн
253 549.30 тис. грн

% виконання:






37.9%
102.5%
89.6%

Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва
на 2013–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення необхідних умов для стабільного кадрового забезпечення, підвищення рівня
укомплектованості лікарями та молодшими медичними спеціалістами.
 Підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників комунальних закладів
охорони здоров'я, що сприятиме забезпеченню медичних закладів міста лікарями, поліпшенню
стану здоров'я населення, підготовка лікарів та середнього медичного персоналу для
задоволення потреб у них усієї мережі охорони здоров'я.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Встановлення
та виплата працівникам
амбулаторно-поліклінічних та
лікувальнопрофілактичних закладів муніципальної надбавки (надбавки за інтенсивність та напруженість)
до посадового окладу гарантовано на рівні 20% (з наступним щорічним підвищенням на 5%).
 Встановлення та виплата працівникам швидкої медичної допомоги та відділень паліативної
(хоспіс) допомоги – до 50%.
 Компенсація проїзду в робочі дні в міському транспорті в рамках проекту «Картка киянина»
медичним працівникам, в тому числі дільничним лікарям терапевтам, педіатрам, лікарям
загальної практики-сімейної медицини, медичним сестрам (компенсація проїзду забезпечена в
повному обсязі за рахунок коштів Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
354 878.80 тис. грн
0 тис. грн
354 878.80 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
211 574.70 тис. грн
0 тис. грн
211 574.70 тис. грн

% виконання:





0%
59.6%
0%
59.6%
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Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста
Києва на 2011–2017 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов для забезпечення закладів охорони здоров’я, що засновані на комунальній
власності територіальної громади міста Києва, кваліфікованими лікарськими медичними
кадрами, в першу чергу закладів первинної медико-санітарної допомоги.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Станом на грудень 2014 року 53 студенти Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця продовжує навчатися за рахунок коштів програми.
 У червні 2014 року закінчили навчання за програмою 12 випускників (8 – педіатричного, 4 –
лікувального факультету), які направлені для проходження інтернатури з подальшим
працевлаштуванням у закладах охорони здоров’я первинної ланки.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
1 453.50 тис. грн
0 тис. грн
1 453.50 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
1 159.20 тис. грн
0 тис. грн
1 159.20 тис. грн

% виконання:





0%
79.8%
0%
79.8%

Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: 2011–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту.
 Вдосконалення управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту.
 Забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям столиці.
 Створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проводилися заходи із забезпечення виконання Єдиного календарного плану міських та
Всеукраїнських змагань.
 Проведено 197 змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту як міського, так і
міжнародного рівня, в яких взяло участь 28 036 спортсменів.
 Проведено навчально-тренувальні збори збірних команд міста з видів спорту з підготовки до
Всеукраїнських змагань, в яких прийняли учать 865 спортсменів.
 Проведено фізкультурно-масові заходи оздоровчого характеру, спартакіади «Тато, мама, я –
спортивна сім’я».
 Проведено капітальний ремонт спортивних споруд, зокрема футбольного поля Спортивного
комплексу «Атлет», приміщень для тренувань КДЮСШ «Ринг» з кікбоксингу, спортивного
майданчика синтетичної трави з установкою дренажної системи КДЮСШ «Чемпіон»,
капітальний ремонт роздягалень, душових приміщень, вхідної групи та системи очистки ШВСМ
м. Києва.
 Встановлено винагороди переможцям та призерам Олімпійських, Паралімпійських,
Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту та
їх тренерів. У 2014 році виплачено 40 стипендій видатним спортсменам та 20 стипендій
видатним спортсменам-інвалідам.
 Проведено заходи для збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та недопущення їх
закриття, перепрофілювання чи злиття. У 2014 році в Києві функціонували 94 спортивних
школи, з них 65 – ДЮСШ.
 Київським міським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» проведено 20
міських змагань за участю 250 спортсменів-киян.
 Підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської
державної адміністрації «Про будівництво спортивної споруди з льодовим центром на
вул. Тростянецькій, 60».
 Надано земельну ділянку у постійне користування під будівництво, експлуатацію та
обслуговування спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна у Деснянському районі.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
273 319.75 тис. грн
0 тис. грн
273 319.75 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
106 018.10 тис. грн
0 тис. грн
106 018.10 тис. грн

% виконання:





0%
38.8%
0%
38.8%
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Соціальний захист та безпека
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
0.39 – прогнозне значення на 2013 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Міжнародний
коефіцієнт
нерівності
доходів
домогосподарств

0.41

2010 (факт)

Загальна кількість
осіб без постійного
місця мешкання до
числа місць у
закладах для
перебування осіб
без постійного
місця мешкання, %

Кількість
злочинів,
злочинів/
1000 осіб

0.32

0.33

2013 (останні дані)

2025 (план)

163 – прогнозне значення на
2014 р. згідно з темпами
виконання Стратегії-2025

458
230
2010 (факт)

12.8
2009 (факт)



100
2014 (факт)

19.6

2025 (план)

11.3 – прогнозне значення на 2014 р.
згідно з темпами виконання
Стратегії-2025
8.5

2014 (факт)

2025 (план)

Протягом 2014 року кількість пенсіонерів у місті Києві зросла на 5%, в той
час як місячний фонд на виплату пенсій та соціальної допомоги зріс на 15%.
Чисельність пенсіонерів у місті
Києві на кінець року
(осіб)

Місячний фонд на виплату пенсій та
соціальної допомоги в місті Києві
(млн грн)
+15%

+5%

750 316

784 665

1 575

2013

2014

2013

Категорії пенсіонерів міста Києва, осіб:
За віком
За інвалідністю
Міністерства оборони України
У разі втрати годувальника
Міністерства внутрішніх справ України
За вислугою років
Інші відомства
Служби безпеки України
Отримують соціальні пенсії
Довічне грошове утримання суддів

1 813

2014

2013

2014

% зміна

578 003
68 750
34 539
21 670
18 882
10 714
5 907
5 672
5 960
219

606 321
70 711
32 295
24 056
20 221
12 069
6 728
6 180
5 853
231

5%
3%
-6%
11%
7%
13%
14%
9%
-2%
5%
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На кінець 2014 року 139 тисяч киян отримували державну допомогу, основна
частка якої була спрямована на підтримку сімей з дітьми.
Кількість отримувачів державної
допомоги в місті Києві у 2014 році
(тис. осіб)

12%

Розмір державної соціальної
допомоги при народженні дитини
(грн, загальна виплата)

допомога сім'ям з
дітьми

3%
2%

139

тис. осіб
83%

до 30.06.2014

з 01.07.2014

допомога інвалідам
з дитинства та
дітям-інвалідам

Перша дитина

30 960

41 280

допомога
малозабезпеченим
сім'ям

Друга дитина

61 920

41 280

Третя дитина

123 840

41 280

інші

У 2014 році в місті Києві проживало 527 тисяч громадян, які мали право на
отримання пільг за соціальною ознакою, при цьому фактично такі пільги
отримувало 479 тисяч осіб на загальну суму 584 млн грн.
Чисельність осіб, що отримували пільги
за соціальною ознакою в 2014 році
(тис. осіб)
Категорії пільговиків за соціальною ознакою
ЗУ «Про соціальний захист дітей війни»
ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
ЗУ «Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших
осіб та їх соціальний захист»
ЗУ «Про охорону дитинства»
ЗУ «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про службу
безпеки України», «Про пожежну безпеку», «Про
міліцію», «Про прокуратуру», «Про статус суддів»
Всього:

201
107

Структура коштів, нарахованих за
пільгами в 2014 р.
(%)

34%

47

584

млн грн

73

61%

5%

37
житлово-комунальні послуги
14

послуги зв'язку

479

компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян

Протягом 2014 року продовжувалося виконання робіт з реєстрації громадян
та видачі їм карток киянина. У той же час, у зв’язку з проведенням АТО,
надано допомогу учасникам АТО більш ніж на 8 млн грн.
Чисельність учасників проекту
«Картка киянина»
(тис. осіб)

Матеріальна допомога
учасникам АТО
(тис. грн)

Загальна кількість осіб, зареєстрованих в
системі «Картка киянина»

533

Передбачений обсяг матеріальної допомоги
учасникам АТО на 2014 р.

14 500

у т.ч. кількість осіб, що зареєструвалися
у 2014 році

150

Виділено матеріальну допомогу на суму

8 127

511

Отримано допомогу на суму

8 127

180

Кредиторська заборгованість

4 132

Загальна кількість осіб, що є власниками
картки «Картка киянина»
у т.ч. кількість осіб, що отримали картку
у 2014 році
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У 2014 році загальна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у місті Києві зменшилася на 25 осіб. При цьому
чисельність дітей, всиновлених як громадянами, так і іноземними
громадянами, у 2014 році становила 160 осіб.
2013

2014

Абсолютна зміна

2 409

2 384

-25

161

160

-1

142

146

4

з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

64

76

12

з числа дітей, які проживають з одним із батьків і усиновлені
вітчимом (мачухою)

78

70

-8

19

14

-5

13

9

-4

6

5

-1

Загальна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування на кінець року
Чисельність дітей, усиновлених протягом року, з них:
громадянами України

іноземними громадянами
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
з числа дітей, які проживають з одним із батьків і усиновлені
вітчимом (мачухою)

За 2014 рік 1 336 особам без постійного місця мешкання надано
соціально-побутові та інформаційні послуги, отримали реєстрацію – 1 037
осіб, взято на облік – 644 особи та поновлено документи – 251 особі.
Чисельність осіб без постійного
місця мешкання, яким було
надано послуги у 2014 році
(осіб)

Надано соціально-побутові
та інформаційні послуги

251
644

3 268

1 336

осіб

Отримали реєстрацію

Взято на облік

1 037

Поновлено документи

За 2014 рік відбулося погіршення криміногенної ситуації у місті Києві, про що
свідчить зростання кількості виявлених злочинів на 18% та зменшення
кількості виявлених осіб, які вчинили ці злочини.
Кількість виявлених
злочинів
(одиниць)
+18%

47 389

2013

Кількість виявлених осіб,
які вчинили злочини
(осіб)
-1%

55 806

5 737

2014

2013

5 682

Кількість засуджених
(осіб)
-26%

5 949
4 374

2014

2013

2014
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТА БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ:
Обсяги фінансування міських цільових програм у сфері соціального захисту
та безпеки були недостатніми для їх ефективної реалізації, що
підтверджується негативною динамікою статистичних показників та
індикаторів Стратегії-2025.
Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення
адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки
громадян для забезпечення їм гідного існування.
 Вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового
характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки
незаможним верствам населення.
 Надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими
фізичними можливостями.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Надано матеріальну допомогу:
 киянам-учасникам АТО – 3 137 особам;
 членам сімей загиблих киян під час проведення АТО – 81 особі;
 на поховання киян-учасників бойових дій АТО.
 Надано матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в
складних життєвих обставинах – 222 особам.
 Надано безкоштовну правову допомогу:
 первинну – 10 658 особам;
 вторинну з представленням інтересів у судах різних інстанцій – 169 особам.
 Забезпечення інвалідів, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами,
засобами пересування, реабілітації, засобами особистої гігієни та складного пересування, в
тому числі першочергового протезування киян, інвалідність яких пов’язана з участю в АТО.
 Забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 Забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених
одиноких громадян та інших верств населення міста Києва.
 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту,
створеними за рішенням місцевих органів влади.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
117 182.00 тис. грн
0 тис. грн
117 182.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
55 568.10 тис. грн
0 тис. грн
55 568.10 тис. грн

% виконання:





0%
47.4%
0%
47.4%
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Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Поширення і розвиток соціального партнерства між виконавчим органом Київської міської ради,
районними державними у місті Києві адміністраціями і громадою через громадські і благодійні
організації жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей
війни м. Києва.
 Забезпечення надання соціальних послуг громадськими організаціями, Київським міським
Центром роботи з жінками, Притулком для жінок, які зазнали насильства в сім'ї.
 Здійснення найважливіших соціальних заходів в умовах удосконалення організації управління
районами м. Києва.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Управлінням у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці:
 надано фінансову допомогу громадським організаціям інвалідів на суму 2 212.90 тис. грн;
 надано фінансову допомогу громадським організаціям ветеранів війни та праці на суму
1 047.20 тис. грн;
 надано фінансову підтримку 2 міським організаціям жінок та багатодітних сімей на оплату
комунальних послуг, оренди приміщення та на виконання статутних завдань на суму
70.00 тис. грн.
 Районними в місті Києві державним адміністраціям:
 профінансовано підтримку громадським організаціям інвалідів на суму 998.70 тис. грн;
 профінансовано підтримку громадським організаціям ветеранів війни та праці на суму
2 811.30 тис. грн;
 профінансовано підтримку організаціям жінок на оплату комунальних послуг, оренди
приміщення та виконання статутних завдань на суму 6.70 тис. грн.
 Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






Факт:

0 тис. грн
28 938.80 тис. грн
200.00 тис. грн
29 138.80 тис. грн






% виконання:

0 тис. грн
10 975.10 тис. грн
0 тис. грн
10 975.10 тис. грн






0%
37.9%
0%
37.7%

r

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві
«Безпечна столиця» на 2012–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

Мета програми:

 Забезпечення ефективної реалізації державної політики на пріоритетному напрямку розвитку
держави, а саме у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів,
спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження
дієвої співпраці з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого
самоврядування.
 Сприяння стабільному соціально-економічному розвитку міста, покращенню інвестиційного
клімату.
 Створення системи соціальної
нетерпимості до злочинів.

профілактики

правопорушень,

атмосфери

суспільної

 Підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення міста Києва, гостей столиці,
туристів.
Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Здійснювалося необхідне фінансування громадського формування з охорони правопорядку і
державного кордону та забезпечення його належними умовами для роботи.
 За звітний період на кількість членів формування 14 чоловік було отримано доручень, листів,
звернень, заяв та скарг 5 247 штук (109.3% від запланованого показника за відповідний звітний
період).
 На основі аналізу кількісних та якісних показників, досягнутих в результаті виконання завдань і
заходів за звітний період, ефективність бюджетної програми є високою.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
720.00 тис. грн
0 тис. грн
720.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
714.79 тис. грн
0 тис. грн
714.79 тис. грн

% виконання:





0%
99.3%
0%
99.3%
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Міська цільова програма «Діти столиці» на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, які опинилися
в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.
 Запровадження у м. Києві нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні
соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування.
 Забезпечення нових підходів у роботі закладів для дітей-сиріт, які ґрунтуються на засадах
індивідуального підходу з врахуванням найкращих інтересів дитини.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми (застосування
інноваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів закладів
соціального захисту дітей.
 Виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз’яснювальної роботи з метою
формування у населення активної громадської позиції, направленої на захист прав та інтересів
дітей.
 Робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 Проведення рейдів «Діти вулиці», Всеукраїнського рейду «Урок» з метою забезпечення
своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей.
 Надання додаткових соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах,
установами, створеними за рішеннями місцевих органів влади.
 «Ні» - шкідливим звичкам.
 Організація загальноміських заходів серед дітей та підлітків «Даруємо радість дітям».
 Надання соціальних послуг щодо соціально-психологічної допомоги сім’ям, які взяли на
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу.
 Оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які
перебувають на обліку в Службі у справах дітей як такі, що опинилися в складних життєвих
обставинах.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
7 074.40 тис. грн
0 тис. грн
7 074.40 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
6 552.40 тис. грн
0 тис. грн
6 552.40 тис. грн

% виконання:





0%
92.6%
0%
92.6%
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Освіта
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
Співвідношення
учнів/учителів у
школах

Співвідношення
дітей дошкільних
навчальних
z закладів (ДНЗ)/
педагогів
Співвідношення
учнів професійнотехнічних
навчальних
закладів
(ПТНЗ)/педагогів

10.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
10.0

11.4

2009 (факт)

2014 (факт)

8.0
2025 (план)

9.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
9.0

9.3

2010 (факт)

2014 (факт)

7.0
2025 (план)

20.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
21.0
2010 (факт)

18.0

7.1
2014 (факт)

2025 (план)



102.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Кількість дітей
у ДНЗ/місць у
ДНЗ, %

Заробітна плата
вчителя/середня
ЗП, %

Коефіцієнт
плинності
педагогічного
персоналу, %
Кількість
навчальних
закладів, що
потребують
капітального
ремонту
Частка
працевлаштованих
випускників ПТНЗ,
%

112.0

125.0

92.0

2010 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

87.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
74.0

68.0

100.0

2010 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

7.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
12.0

12.0

2010 (факт)

2014 (факт)

3.0
2025 (план)

227.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
377.0
2010 (факт)

257.0
2014 (факт)

40.0




2025 (план)

92.0 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

87.0

74.0

2010 (факт)

2014 (факт)

95.0

2025 (план)
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Дошкільні навчальні заклади
Кількість ДНЗ у м. Києві протягом 2014 року зменшилася на 10% –
до 620 одиниць, при цьому кількість дітей у ДНЗ зросла на 5% та становила
110 044 осіб. Ці фактори призвели до зростання рівня завантаженості ДНЗ
міста Києва з 122% у 2013 році до 125% у 2014 році.
Кількість місць у ДНЗ м. Києва
(одиниць)

Кількість ДНЗ у м. Києві
(одиниць)
-10%

691

+2%

2013

+2%

620 1

86 030

2014

2013

+2%

87 953

2014

– Враховуючи 27 закладів, які не працювали, та не враховуючи 73 заклади, які не мають статусу юридичної особи та не
включені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
1

Кількість дітей у ДНЗ м. Києва
(осіб)

Рівень завантаженості ДНЗ м. Києва
(%)

+5%

105 160

+2%

2013

110 044

2014

122%

125%

2013

2014

Загальноосвітні навчальні заклади
У 2014 році зросла кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗНЗ) за фактично незмінної кількості вчителів. Така тенденція призвела до
зростання коефіцієнта навантаження вчителів до рівня 11.4 учнів на одного
вчителя.
Кількість учнів та вчителів у ЗНЗ
(тис. осіб)

Кількість учнів на одного учителя
(коефіцієнт)

254.5

241.1

2014

22.4

22.3

2013
Кількість учнів
у ЗНЗ

- 90 -

11.4

2014
Кількість вчителів
у ЗНЗ

2013

10.8
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Професійно-технічні навчальні заклади
У 2014 році зменшилося навантаження викладачів професійно-технічних
навчальних закладів (ПТНЗ) до значення 7 учнів на одного педагога, однак
це було досягнуто не за рахунок зростання кількості педагогів, а за рахунок
зменшення вступників ПТНЗ у 2014 році на 10%.
Динаміка вступу та випуску учнів ПТНЗ
(тис. осіб)

29

9.4

29
9.4

9.2

Динаміка кількості учнів та вчителів у
ПТНЗ
(тис. осіб)

18.3

8.6

8.3

7.1
16.9

2.4

1.9

2013
Прийнято учнів
х

2013
Кількість учнів

2014
Випущено фахівців
х

- кількість ПТНЗ у м. Києві

2014
Кількість педагогів

- кількість учнів на одного педагога у ПТНЗ

Вищі навчальні заклади
У 2014 році кількість вищих навчальних закладів (ВНЗ) міста Києва
зменшилася на 5% – до 107 ВНЗ, половину з яких складають державні ВНЗ, а
решту – приватні (40%) та комунальні (10%).
Динаміка кількості ВНЗ міста Києва
(одиниці)
113

-5%

Структура ВНЗ міста Києва у 2014 році
(%)

107

40%

72

71

107 ВНЗ

41

36

10%

2013

2014

I-II рівень акредитації

Державні

Комунальні

50%

Приватні

III-IV рівень акредитації
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ:
Незважаючи на значну кількість проведених заходів у рамках цільових
програм, ключові проблеми галузі освіти залишилися не вирішеними
протягом року, що підтверджується негативною динамікою цільових
показників Стратегії-2025 в галузі освіти.
Програма «Освіта Києва. 2011–2015 рр.»
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти м. Києва для
задоволення соціально-економічних і духовних запитів суспільства й особистості.
 Створення умов для рівного доступу до високоякісної освіти.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Збереження наявної мережі дошкільних навчальних закладів та забезпечення харчування дітей
дошкільного віку відповідно до норм, визначених чинним законодавством.
 Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1–4 -х класів.
 Збереження та розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
 Зміцнення матеріально-технічної бази шкільних бібліотек.
 Оптимізація мережі шкіл-інтернатів та дитячих будинків.
 Збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів.
 Розвиток мережі шкільних фізкультурно-спортивних гуртків, секцій.
 3абезпечення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів сучасною комп'ютерною
технікою.
 Забезпечення відкриття дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних
закладів міста для дітей, які залишаються на канікулах в місті.
 Приведення мережі професійно-технічних навчальних закладів до потреб забезпечення
держави і суспільства у кваліфікованих робітничих кадрах.
 Укладення двосторонніх договорів з підприємствами-замовниками освітніх послуг у сфері
професійно-технічної освіти.
 Підготовка кадрів на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.
 Опрацювання питання встановлення надбавок для працівників освіти міста Києва.
 Розробка електронних паспортів навчальних закладів для розміщення на електронній освітній
карті столиці.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
4 849 156.00 тис. грн
436 722.40 тис. грн
5 285 878.40 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
4 454 294.50 тис. грн
338 172.20 тис. грн
4 792 466.70 тис. грн

% виконання:





0%
91.9%
77.4%
90.7%

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

Мета програми:

 Підвищення загального рівня правової культури.
 Вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня
правових знань, формування у них поваги до права.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Відповідальним виконавцем звіт не надано.

План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%
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Туризм
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:



1.4 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Кількість в’їзних
туристів,
млн осіб
Середня
тривалість
перебування,
днів

1.0

1.8

2.6

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)




2.8 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
2.1

2.4

3.0

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

12.4 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Кількість
номерів у
готелях,
тис. од.

10.0

12.0

2009 (факт)

2014 (факт)

18.0
2025 (план)

51 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Середньорічне
навантаження
номерного
фонду, %

33

26

2009 (факт)

2014 (факт)

68
2025 (план)

1.5 – прогнозне значення на 2013 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Частка доходів
від туризму у
ВРП, %

3.7
2010 (факт)



2.5

0.7
2013 (останні дані)

2025 (план)

У 2014 році туристичні потоки до міста Києва скоротилися на 25%, в першу
чергу за рахунок зменшення кількості іноземних туристів на 40%.
Туристичні потоки до міста Києва
(млн осіб)

2.43

Динаміка кількості іноземних туристів
(млн осіб)
1.59

-42%

0.92

-25%
1.82

2013

2014

Динаміка кількості внутрішніх туристів
(млн осіб)
0.83

2013

+8%

0.90

2014
2013

2014
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За даними Головного управління статистики у м. Києві кількість туристів,
обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України у 2014 році
скоротилася на 15% – до 1.85 млн осіб, а кількість екскурсантів зменшилася
на 38% – до 26.7 тис. осіб.
Кількість туристів, обслугованих
суб'єктами туристичної діяльності України
(тис. осіб)

2 143

Кількість екскурсантів
(тис. осіб)
-38%

42.8

-14%
1 850

2013

26.7

2014

2013

2014

Кількість колективних засобів розміщування (КЗР)1 у Києві протягом
2014 року зросла на 10% – до 194, 81% з яких складали готелі та аналогічні
засоби розміщування.
Кількість КЗР у місті Києві
(одиниць)
177

+10%

2013

Структура КЗР міста Києва за
типами у 2014 р.
(%)
19%

194

81%

2014

– Засоби розміщування, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи
іншому приміщенні, у яких число місць повинно перевищувати певний
мінімум для груп осіб, більших, ніж одна сім'я, а всі місця підлягають
єдиному керівництву й оплаті відповідно до встановлених цін.
1

Готелі та аналогічні засоби розміщування
Спеціалізовані засоби розміщування

Кількість місць у КЗР у 2014 році зросла на 12%, при цьому кількість осіб,
що були в них розміщені, скоротилася на 24%. У результаті цього коефіцієнт
розміщення на одне місце у КЗР скоротився із 48 до 32 осіб на одне місце.
Кількість місць в КЗР
(одиниць)

Кількість осіб, розміщених у КЗР
(тис. осіб)
48

+12%
24 448

27 454

1 164
Х

-24%

32
890

кількість
розміщених
за рік на 1
місце у КЗР

2013
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2014

2013

2014
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ:
Ускладнення політичної та загальної економічної ситуації в Україні протягом
2014 року, а також недостатній обсяг фінансування програми розвитку
туризму у м. Києві, зменшили ефективність реалізації заходів в рамках
цільової
програми,
що
підтверджується
негативною
динамікою
статистичних даних.
Міська цільова програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року
Відповідальний
виконавець:

Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Мета програми:

 Перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить
значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини
бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій,
збільшення кількості робочих місць.
 Створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров'я мешканців і гостей міста за
умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини
Києва.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проведено роботу щодо залучення інвесторів, партнерів, міжнародних організацій для
реалізації спільних заходів з розвитку туризму в столиці.
 Реалізовано проект картка гостя м. Києва – Kyiv City Card, що спрощує умови перебування
туристів у столиці.
 Видано 124 дозволи на право здійснення туристичного супроводу.
 Проведено роботу щодо інвентаризації об’єктів туристично-рекреаційної сфери міста Києва.
 Розроблено схеми місць зупинок і стоянок туристично-екскурсійного транспорту та їх
облаштування відповідними інформаційними знаками.
 Тривала робота з туроператорами та екскурсійними компаніями щодо запровадження системи
знижок, безкоштовних екскурсій, розробки спеціальних пакетів шкільних екскурсій, особливо під
час шкільних канікул для розвитку дитячого туризму.
 Налагоджено тісну співпрацю з європейськими організаціями такими, як Німецьке товариство
міжнародного співробітництва (GIZ), Європейська Бізнес Асоціація (EBA), Всесвітня туристична
організація (UNWTO), Американсько-Українська бізнесова рада (USUBC).
 Спрямовано на розвиток туризму міжнародну технічну допомогу, зокрема, на:
 представлення туристичного потенціалу м. Києва на Міжнародній туристичній виставці ITB
Berlin 2014;
 організацію семінарів, промо-акцій, прес-конференцій з питань розвитку туризму та
маркетингу міста Києва;
 розробку, підтримку та функціонування туристичного порталу м. Києва www.kyivcity.travel;
 друк рекламно-промоційної продукції та інші.
 Розпочато роботу щодо розробки спеціальних акцій для прихильників шоппінг туризму.
 Відпрацьовано питання щодо забезпечення проведення постійних історичних освітніх екскурсій
«Відкритий урок пам’яті» для школярів, вихованців професійно-технічних навчальних закладів
та студентів перших курсів вищих навчальних закладів.
 Продовжувалася робота щодо облаштування та ребрендингу туристично-інформаційних
центрів (ТІЦ) в єдиному стилі з використанням логотипу «Київ, місто, де все починається».
 Відкрито туристично-інформаційну довідку «Київ туристичний» в міжнародному аеропорту
«Київ» (Жуляни).
 Проводилася робота щодо розробки уніфікованої форми для збору інформації (анкет) щодо
відвідувачів м. Києва за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
План:

Фінансування заходів
програм з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
6 711.00 тис. грн
466 880.00 тис. грн
473 591.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
100.00 тис. грн
810.00 тис. грн
910.00 тис. грн

% виконання:





0%
1.5%
0.2%
0.2%

Примітка: програма переважно фінансується за рахунок коштів приватних інвесторів та міжнародної технічної допомоги.
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Культура
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
Кількість
відвідувань
музеїв на
мешканця,
відвідувачів /
мешканців міста
Кількість
відвідувань
театрів на
мешканця,
відвідувачів /
мешканців міста

1.7 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
2.8

1.5

1.1

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)



0.9 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
1.2
0.4

0.4

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

2.35 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Кількість
галерей,
галерей /
100 000 осіб

3.22
1.42

1.00

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

У 2014 році при незмінній кількості музеїв комунальної власності у
підпорядкуванні Департаменту культури КМДА, кількість відвідувачів
знизилася на 9% порівняно з попереднім роком – до 789 тис. осіб.
Кількість музеїв у підпорядкуванні
Департаменту культури КМДА
(одиниць)
13

0%

13

Кількість відвідувачів музеїв
комунальної власності м. Києва
(тис. осіб)
868

-9%
789

2013

2014

2013

2014

Відвідування театрів у місті Києві протягом 2014 року зменшилося на 7% –
до 1 190 тис. відвідувачів на рік, що вплинуло на невиконання цільового
показника Стратегії-2025.
Кількість театрів державної та
комунальної власності у м. Києві
(одиниць)
24

0%

24

Кількість відвідувачів театрів
(тис. осіб)
1 278

-7%
1 190

2013

2014

2013

2014
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У 2014 році при незмінній кількості організацій, що займаються концертною
діяльністю, кількість слухачів на концертах у місті Києві зросла на 16%
порівняно з попереднім роком.
Кількість концертних організацій у
місті Києві
(одиниць)
24

0%

2013

Кількість слухачів на концертах
(тис. осіб)

24

555

2014

2013

+16%

646

2014

За 2014 рік відвідуваність сеансів у кінотеатрах міста Києва знизилася на
22% – до 1 013 тис. глядачів. При цьому кількість суб’єктів, які здійснюють
публічний показ фільмів, залишилася незмінною.
Кількість суб’єктів, які здійснюють
публічний показ фільмів
(одиниць)
16

0%

2013

Кількість глядачів на сеансах
(тис. осіб)

16

1 300

2014

2013

-22%
1 013

2014

Книговидавнича діяльність у місті Києві протягом 2014 року суттєво
скоротилася – кількість видань у друкованих одиницях зменшилася на 17%,
а тираж скоротився на 33% – до 20 150 тис. примірників.
Кількість видань у місті Києві
(друкованих одиниць)
7 653

#

-17%

Тираж видань
(тис. примірників)
29 974

-33%
20 150

6 381

2013

2014

2013

2014

Випуск газет у місті Києві суттєво не змінився протягом 2014 року, а
середній разовий тираж становив 17 860 тис. примірників.
Кількість газет у місті Києві
(друкованих одиниць)
368

2013
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+1%

372

2014

#

Середній разовий тираж
(тис. примірників)
18 156

2013

-2%

17 860

2014
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ:
Значне перевищення плану фінансування міської цільової програми
«Столична культура і мистецтво» було спричинене зарахуванням вартості
земельної ділянки на баланс Національного історико-архітектурного музею
«Київська фортеця» на суму 1 047 338.8 тис. грн.
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Цілі програми:

 Збереження національно-культурної спадщини.
 Зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці.
 Відродження духовних традицій.
 Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і
широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань.
 Сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проведено роботу з підтримки функціонування закладів культури столиці, зокрема, театрів,
філармоній, музичних колективів та ансамблів, бібліотек, музеїв, будинків культури, а також
інших культурно-освітніх закладів столиці.
 Продовжено співпрацю з культурними місіями іноземних держав в Україні.
 Проведено близько 2000 культурно-мистецьких заходів у музеях комунальної власності та
центральних міських бібліотеках.
 Організовано цикл заходів до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
 За підтримки КМДА та Департаменту культури проведено міжнародні фестивалі:
 XXIV Міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону»;
 Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»;
 XVI Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння»;
 II Міжнародний фестиваль «O-FEST»;
 Міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST»;
 Міжнародний фестиваль «Парад культур».
 Здійснено на партнерських засадах близько 30 мистецьких проектів, серед яких:
 міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГогольFest»;
 творчі проекти PinchukArtCentr, профінансовані благодійним фондом «Сучасне мистецтво в
Україні»;
 концерти у рамках Міжнародного проекту «Елітні вечори камерної музики Євгенії Басалаєвої»;
 проект «Новий рік на Софії» та встановлення головної новорічної ялинки з ГО «Столичні
ініціативи» та ГО «Країна мрій».
 Проведено спільно із творчими спілками столиці щорічне вручення Мистецької премії «Київ» та
Театральної премії «Київська пектораль». Здійснено підтримку видатних діячів української
культури і мистецтва шляхом виплати щорічних та довічних стипендій.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
305 972.12 тис. грн
6 055.60 тис. грн
312 027.72 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
273 331.60 тис. грн
1 056 961.88 тис. грн
1 330 293.48 тис. грн

% виконання:





0%
89.3%
17 454.3%
426.3%

Примітка: значне перевищення плану фінансування міської цільової програми «Столична культура і мистецтво» було
спричинене зарахуванням вартості земельної ділянки на баланс Національного історико-архітектурного музею «Київська
фортеця» на суму 1 047 338.80 тис. грн, та передачею в оперативне користування приміщення по вул. Гончара, 33 філії музею
історії міста Києва «Музей шістдесятництва» на загальну суму 2 451.80 тис. грн.
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Міська цільова програма «Київ: державно-церковні відносини на 2012–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Цілі програми:

 Створення умов для забезпечення конституційного права мешканців столиці на свободу
світогляду і віросповідання.
 Остаточне подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо
релігії.
 Забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів
релігійних організацій, подальшого процесу їх морально-політичної реабілітації.
 Поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Організаційне та методичне сприяння релігійним організаціям різних конфесій в межах
дозволених законодавством України у вирішенні їх статутних завдань.
 Поширення соціальної реклами в столиці, спрямованої на піднесення та зміцнення духовноморальних цінностей суспільства.
 Забезпечення проведення святкування релігійних свят.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
267.80тис. грн
0 тис. грн
267.80 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
70.00 тис. грн
0 тис. грн
70.00 тис. грн

% виконання:





0%
26.0%
0%
26.0%

Міська цільова програма «Київ етнічний» на 2012–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Цілі програми:

 Створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та
мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних меншин і
проживають у м. Києві.
 Підтримка українців, які проживають за межами України.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Сприяння діяльності національно-культурних товариств національних меншин.
 Проведення культурних, освітніх та інших заходів, спрямованих на задоволення гуманітарних
потреб осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві.
 Інтеграція осіб, які належать до національних меншин в українське суспільство. Сприяння у
забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин на задоволення освітніх потреб
рідною мовою, належного опанування державної мови.
 Проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання проявів ксенофобії, расизму та
антисемітизму.
 Підтримка друкованих видань за пропозиціями національно-культурних товариств.
 Інформаційне забезпечення.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
129.60 тис. грн
0 тис. грн
129.60 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%
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Наука, технології та інновації
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями у місті Києві, протягом
2014 року скоротилася з 25.6 до 21.7%, при цьому частка реалізованої
інноваційної продукції в обсязі промислової зменшилася до 2%.
Питома вага підприємств, що
займалися інноваціями
(%)
25.6%

Частка реалізованої інноваційної
продукції в обсязі промислової
(%)
4.4%

21.7%

2013

2.0%

2013

2014

2014

Зниження інноваційної активності було спричинене значним скороченням
витрат інноваційно активних промислових підприємств, що пов’язані з
впровадженням у виробництво нових технологій та інновацій, на 32%.
Загальна сума витрат інноваційно активних промислових підприємств
(млрд грн)
-32%

1.92

1.31

2013

2014

Структура витрат інноваційно
активних промислових підприємств
у 2014 році за напрямками
(%)

Придбання
машин та
обладнання

19%

1.31
23%

млрд
грн

Структура витрат інноваційно
активних промислових підприємств у
2014 році за джерелами фінансування
(%)
5%

1.31

Дослідження і
розробки

58%

Власні кошти

млрд
грн

Кошти вітчизняних
та іноземних
інвесторів, кредитні
та інші кошти

95%

Інші витрати

У 2014 році обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт у
місті Києва зріс на 4% – до 5.13 млрд грн, основну частину з яких становили
розробки (33%) та фундаментальні дослідження (30%).
Обсяг виконаних наукових та науковотехнічних робіт
(млрд грн)
4%

4.93

Структура виконаних наукових та
науково-технічних робіт у 2014 році
(%)
Розробки

16%

5.13

21%

5.13
млрд
грн

30%

2013

33%

Фундаментальні
дослідження
Прикладні
Науково-технічні
послуги

2014
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2014 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ІННОВАЦІЙ:
Недостатній обсяг фінансування міської цільової програми інформатизації
міста Києва як за рахунок коштів міського бюджету, так і за рахунок коштів
інших інвесторів, не дозволив реалізувати у повному обсязі заплановані
заходи за програмою у 2014 році.
Міська цільова програма інформатизації міста Києва на 2013–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Цілі програми:

 Забезпечення інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень щодо
підвищення якості життя населення.
 Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав
громадян, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організацій,
громадських об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних
технологій.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проведено інвестиційний конкурс та укладено відповідний договір з переможцем конкурсу
ТОВ «Фідомобайл» стосовно будівництва Wi-Fi мережі в Київському метрополітені для надання
якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста Києва.
 Проведено інвестиційний конкурс та укладено відповідний договір з переможцем конкурсу
ТОВ «ЕСУ» стосовно будівництва інфраструктури рухомого (мобільного) зв’язку в київському
метрополітені. Завершено перший етап проекту – якісний мобільний зв'язок існує на станціях
«Політехнічний інститут» та «Вокзальна», а також на перегоні між ними.
 Проведено інвестиційний конкурс та укладено відповідний договір з переможцем конкурсу
ТОВ «Сінергія-Телеком» стосовно будівництва мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури міста Києва.
 Проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю товарів для оновлення парку комп’ютерів в
структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), укладено відповідний договір з переможцем конкурсу ТОВ «Енглєр» та здійснено
поставку комп'ютерної техніки за 2-ма етапам. На дату написання звіту про виконання міських
цільових програм у 2014 році призупинено виконання умов договору і велася претензійна
робота.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
8 248.00 тис. грн
190 000.00 тис. грн
198 248.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
1 509.40 тис. грн
0 тис. грн
1 509.40 тис. грн

% виконання:





0%
18.3%
0%
0.8%

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

- 107 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва у 2014 році

- 108 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

Екологія та безпека довкілля
Індикатори розвитку міста Києва згідно зі Стратегією-2025:
284 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025

Викиди
шкідливих
речовин,
т/кв.км/рік
Частка переробки
твердих
побутових
відходів,
%

333

256

250

2009 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)

16 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
5
2009 (факт)

Забезпеченість
зеленими
зонами
загального
користування,
кв. м/мешканця

40

6
2014(факт)




2025 (план)

18 – прогнозне значення на 2014 р. згідно з
темпами виконання Стратегії-2025
16

22

20

2010 (факт)

2014 (факт)

2025 (план)



Протягом 2014 року викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в
атмосферне повітря зменшилися на 14% та 13% відповідно, що суттєво
покращило значення цільового показника Стратегії-2025 до рівня
256 т/кв.км/рік у 2014 році. При цьому 85% відсотків в структурі викидів
забруднюючих речовин займали викиди від роботи двигунів транспортних
засобів та виробничої техніки, а в структурі викидів діоксиду вуглецю – 71%
викиди від стаціонарних джерел.
Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
(тис. т)
-14%

Структура викидів забруднюючих
речовин за джерелами у 2014 році
(%)

Викиди від
роботи двигунів
транспорту та
виробничої
техніки

15%
247.7

214.2
тис. т

214.2

85%

2013

2014

діоксиду вуглецю
CO2 Викиди
(тис. т)
-13%

Структура викидів діоксиду
вуглецю за джерелами у 2014 році
(%)
29%

9 174

7 985

Викиди від
стаціонарних
джерел

7 985
тис. т
71%

2013

Викиди від
стаціонарних
джерел

2014

Викиди від
роботи двигунів
транспорту та
виробничої
техніки
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За 2014 рік обсяг викидів діоксиду сірки у місті Києві скоротився на 14% – до
11.5 тис. т, 85% з яких склали викиди від стаціонарних джерел, а решту –
викиди від роботи двигунів транспортних засобів та виробничої техніки.
Обсяг викидів діоксиду сірки

SO2 (тис. т)

-14%

Структура викидів діоксиду сірки
за джерелами у 2014 році
(%)

Викиди від
стаціонарних
джерел

15%
13.3

11.5
тис. т

11.5

85%

2013

2014

Викиди від
роботи двигунів
транспорту та
виробничої
техніки

У 2014 році обсяг викидів оксидів азоту (у перерахунку на NO2) у місті Києві
скоротився на 14% – з 29.8 до 25.5 тис. т, 69% з яких склали викиди
транспортних засобів та виробничої техніки, а решту – викиди організованих
та неорганізованих стаціонарних джерел.
Обсяг викидів оксидів азоту

Структура викидів оксиду азоту
за джерелами у 2014 році
(%)

NO2 (тис. т)

-14%

31%
29.8

25.5

Викиди від
роботи двигунів
транспорту та
виробничої
техніки

25.5
тис. т
69%

2013

Викиди від
стаціонарних
джерел

2014

За даними Головного управління статистики в м. Києві протягом 2014 року в
місті Києві було утворено на 59% більше відходів ніж у попередньому році, з
яких більшу частку (69%) накопичено у місцях видалення відходів.
Динаміка обсягу утворення відходів1
(тис. т)

Структура поводження з відходами
у 2014 році
(%)
1%

+59%

10%
572
1 548

976

2013
1

∆ зміна

2014

– Відображаються дані відходів I-IV класів небезпеки.
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20%

1 548
тис. т
69%

Накопичено
Видалено
Спалено
Утилізовано
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА
БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ МІСТА КИЄВА У 2014 РОЦІ:
Фінансування програми поводження з побутовими відходами у м. Києві у
2014 році було недостатнім, що стримало процес досягнення ключових
показників Стратегії-2025.
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепція формувань
зелених насаджень в центральній частині міста (продовжена на період з 2010 до 2015 року)
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Визначення містобудівних параметрів формування, функціонування і розвитку мережі
озеленених територій міста та організаційно-технічних заходів щодо їх досягнення.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Забезпечення видалення аварійних та сухостійких дерев. У процесі виконаня заходу відбулося
219 виїздів аварійно-диспетчерської служби та укладено 1 138 актів обстеження.
 Забезпечення оновлення зеленої зони міста Києва. У процесі виконання заходу було закуплено
4 126 дерев та кущів, 7 560 т ґрунту рослинного та 37 995 одиниць квіткової продукції.
 Забезпечення проведення заходів захисту та підживлення зелених насаджень.
 Створення квіткових композицій.
 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
20 215.20 тис. грн
0 тис. грн
20 215.20 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
16 084.62 тис. грн
0 тис. грн
16 084.62 тис. грн

% виконання:





0%
79.6%
0%
79.6%

Програма поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та
захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище та здоров'я людини.
 Розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та захоронення
побутових відходів, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Впровадження двохконтейнерної технологічної схеми роздільного збирання побутових відходів:
 контейнери для збирання ресурсоцінних складових («сухі» відходи);
 контейнери для збирання решти змішаних відходів («мокрі» відходи).
 Придбано за власні кошти приватними підприємствами-перевізниками 10 одиниць техніки
(сміттєвозів) на загальну суму 3 747.50 тис. грн
 Розповсюджено поліграфічні рекламні та методичні матеріали з питань роздільного збору
відходів: інформаційні буклети у кількості 1 050 одиниць та розміщено рекламу в метрополітені
(лайт-бокси) у кількості 350 одиниць.
 Проведено 152 спеціальних тренінги для різних вікових груп у 38 навчальних закладах з метою
підвищення екологічної культури, підвищення рівня обізнаності щодо поводження з відходами.
 Продовжено роботу Школи волонтерів, яка проводить інформаційні уроки з питань поводження
з відходами.
 Проведено екологічну ініціативу «Перший Всеукраїнський флеш-моб» спільно з громадськими
активістами.
 Налагоджено систему систематичного інформування друкованих видань та Інтернет-порталів
щодо діяльності КП «Київкомунсервіс», а також з інших питань, пов’язаних з поводженням з
відходами у столиці.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
16 540.00 тис. грн
920 467.00 тис. грн
937 007.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
9 986.00 тис. грн
3 747.50 тис. грн
13 733.50 тис. грн

% виконання:





0%
60.37%
0.004%
0.015%
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Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження навколишнього середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин, які мають власників, у
м. Києві.
 Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами.
 Впровадження прийнятих рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912
Положень про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві і про функціонування
майданчиків для дресирування собак.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Забезпечення громадського порядку та дотримання ветеринарно-санітарних вимог.
 Розгляд звернень та скарг мешканців міста щодо фактів порушення норм чинного
законодавства, що стосується правил утримання домашніх тварин.
 Забезпечення системи контролю щодо жорстокого поводження з тваринами та контроль за
дотриманням правил утримання тварин.
 Проведення профілактики зоонозних захворювань домашніх тварин (щеплення).
 Створення та модернізація електронних баз даних непродуктивних домашніх тварин.
 Вдосконалення та введення системи пошуку загублених домашніх тварин.
 Створення та облаштування належним чином місць та зон для вигулу та дресирування собак.
 Виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації щодо питань, пов’язаних з
дотриманням правил утримання тварин в місті Києві, пропагування стерилізації тварин, які
мають власника.
 Провадження безстрокової акції щодо влаштування безпритульних тварин.
 Ведення системи обліку безпритульних тварин.
 Забезпечення вилову,
безпритульних тварин.

карантинування,

стерилізації

План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
11 715.50 тис. грн
383.20 тис. грн
12 098.70 тис. грн

та

післяопераційного

Факт:





0 тис. грн
11 715.50 тис. грн
215.86 тис. грн
11 931.36 тис. грн

утримування
% виконання:





0%
100.0%
56.3%
98.6%

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів і збільшенні на цій основі
щорічних надходжень до міського бюджету від використання земель з 2.3 млрд грн у 2010 році
до 3.4 млрд грн у 2015 році.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Проведення комплексу землевпорядних та землеоціночних робіт та велась робота з
містобудівною документацією з підготовки ділянок до продажу.
 Проведення заходів з нормативно-методичного й технічного формування ринку землі.
 Проведення роботи з утримання та розвитку автоматизованої системи ведення земельного
кадастру.
 Здійснення геодезичних робіт при здійсненні контролю за землекористуванням.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
750.70 тис. грн
0 тис. грн
750.70 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
549.10 тис. грн
0 тис. грн
549.10 тис. грн

% виконання:





0%
73.1%
0%
73.1%
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ІНШИХ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, ЩО
ПЕРЕДБАЧАЛИСЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2014 РОЦІ ПРОГРАМОЮ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2014 РІК:
Міська цільова програма електронного урядування в місті Києві на 2011–2014 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
Управління електронного урядування та захисту інформації

Мета програми:

 Розвиток на регіональному рівні електронної демократії задля досягнення європейських
стандартів якості електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади міста
для громадян, громадських організацій та бізнесу.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для громадян, спрощення процедур
та скорочення адміністративних витрат.
 Підвищення якості адміністративних та управлінських процесів.
 Забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів влади та місцевого
урядування з одночасним забезпеченням належного рівня безпеки.
 Забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до цієї інформації.
 Надання можливості безпосередньої участі громадян і інститутів громадського суспільства у
процесах підготовки рішень, які приймаються.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
7 550.00 тис. грн
0 тис. грн
7 550.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
4 427.80 тис. грн
0 тис. грн
4 427.80 тис. грн

% виконання:





0%
58.6%
0%
58.6%

Міська цільова програма на 2011–2015 роки «Київ інформаційний»
Відповідальний
виконавець:

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення інформування громадян про діяльність місцевих органів влади через сприяння
діяльності телебачення та радіомовлення, друкованих засобів масової інформації.
 Підтримка місцевого книговидання та модернізації офіційного веб-порталу Київської міської
державної адміністрації.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Відбувалося систематичне висвітлення оперативної інформації про діяльність органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування у друкованих комунальних засобах масової
інформації, а також на місцевому телеканалі та радіостанції.
 Оприлюднювалася інформація на офіційному веб-порталі Київської міської державної
адміністрації, систематично оновлювалися та наповнювалися рубрики та сторінки окремих
структурних підрозділів, а також новини та анонси.
 Здійснювалося оприлюднення проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації,
рішень Київської міської ради на веб-порталі Київської міської державної адміністрації, а також
оприлюднювались рішення Київської міської ради та розпорядження Київської міської
державної адміністрації у газеті «Хрещатик».
 Відбувалося 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, на місцевому телеканалі та радіостанції,
забезпечувалася присутність журналістів комунальних ЗМІ під час проведення круглих столів.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
25 594.40 тис. грн
9 120.00 тис. грн
34 714.40 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
23 579.00тис. грн
9 531.60 тис. грн
33 110.60 тис. грн

% виконання:





0%
92.1%
104.7%
95.4%

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва

Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на період
2011–2015 років
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення надійного та довгострокового зберігання мікрокопій документів.
 Забезпечення документами страхового фонду документації Київської міської державної
адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування та юридичних осіб постачальників документації для проведення будівельних
(відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних, ремонтних робіт під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, аварій, катастроф, інших
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Підготовлено до мікрофільмування та виготовлено документи страхового фонду документації
(СФД) України на комплекти технічної документації на об’єкти та системи життєзабезпечення,
об’єкти транспортних зв’язків та на закінчені будівництвом (реконструкцією) об’єкти (ЗБО).
 У зв’язку з відсутністю коштів не забезпечили виконання програмних заходів музейні установи.
У результаті, Північний районний центр СФД зосередив зусилля щодо виконання програмних
заходів за розділами ЗБО, а це призвело до збільшення загального обсягу замікрофільмованої
документації за цими об’єктами приблизно в 2 рази.
 Серед суб’єктів, які прийняли участь у реалізації програми: ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова»;
ПАТ «Завод ЗБК ім. С. Ковальської»; КК «Київавтодор» (5 шляхопроводів); ТОВ «Мастер-Авіа»
(споруди для обслуговування МА «Київ» - Жуляни), ТОВ «Досвід 2002», TOB «К.А.Н.»,
ДП «Портал», КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Спецжитлофонд», КП «КІА», ПАТ
«Познякижилбуд» та інші. Всього – 35 об’єктів.
 Прийнято 99.65% документів СФД на зберігання з першого пред’явлення за рік.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






48.90 тис. грн
71.80 тис. грн
217.90 тис. грн
338.60 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
26.00тис. грн
713.80 тис. грн
739.80 тис. грн

% виконання:





0%
36.2%
328.0 %
218.0%

Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку
комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністації)

Мета програми:

 Вдосконалення системи цивільного захисту населення, оперативного реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт на території м. Києва.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Стабільна робота оперативних підрозділів служби цілодобового надання невідкладної допомоги
мешканцям міста Києва, які потрапили в надзвичайні ситуації побутового, техногенного та
природного характеру (1 441 виїздів на надзвичайні ситуації).
 Збереження державного та особистого майна громадян як результат проведення аварійнорятувальних та аварійно-попереджувальних робіт (в тому числі знешкодження
вибухонебезпечних предметів, знезараження отруйних речовин, метеорологічні та геологічні
надзвичайні ситуації, пожежі і вибухи – 356 виїздів, знешкоджено 54 одиниці боєприпасів).
 Підготовка дітей та підлітків до дій в надзвичайних ситуаціях, пропаганда здорового способу
життя шляхом проведення змагань за програмою «Школа безпеки», навчань з питань цивільної
оборони в загальноосвітніх навчальних закладах в Оболонському та Голосіївському районах
м. Києва (загальна кількість учасників навчання становила понад 1 тисячу осіб).
 Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних проявів шляхом
проведення навчань з питань цивільного захисту населення в Дніпровському, Голосіївському,
Печерському та Деснянському районах м. Києва із залученням працівників районних державних
в місті Києві адміністрацій, районних аварійних служб, працівників підприємств та мешканців
районів.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
151 427.10 тис. грн
0 тис. грн
151 427.10 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
8 420.00тис. грн
0 тис. грн
8 420.00 тис. грн

% виконання:





0%
5.6%
0%
5.6%
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Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до
призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного
виховання молоді на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Київський міський військовий комісаріат

Мета програми:

 Забезпечення виконання на території м. Києва загальнодержавної програми розвитку та
реформування Збройних сил України.
 Поліпшення роботи з питань підготовки громадян до військової служби.
 Проведення приписки і призову громадян на строкову військову службу.
 Військово-патріотичне виховання молоді.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 На стадії укладання договір про поновлення комп’ютерної техніки для Київського міського
збірного пункту військового комісаріату та у відділеннях комплектування районних у м. Києві
військових комісаріатів
 Проведено обслуговування та ремонт обчислювальної техніки Київського міського військового
комісаріату, Київського міського збірного пункту та районних у м. Києві військових комісаріатів.
 Здійснено поточний ремонт будинків та приміщень Київського міського військового комісаріату,
Київського міського збірного пункту та районних у місті Києві військових комісаріатів, а також
забезпечення цих споруд комунально-побутовими послугами.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
1 905.00 тис. грн
0 тис. грн
1 905.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
130.00тис. грн
0 тис. грн
130.00 тис. грн

% виконання:





0%
6.8%
0%
6.8%

Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та
інших судових органів у місті Києві на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

Мета програми:

 Забезпечення становлення незалежної судової влади.
 Реалізація державної політики, пов’язаної зі створенням належних умов для ефективної
діяльності судів, спрямованої на забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини, у
частині забезпечення судів приміщеннями, що повністю відповідають вимогам щодо здійснення
судочинства.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Звіт за 2014 рік не надано відповідальним виконавцем.

План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%

Програма інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань
оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби у м. Києві на 2012–2014 роки
Відповідальний
виконавець:

Головне управління Міністерства доходів і зборів у місті Києві

Мета програми:

 Збільшення рівня добровільних надходжень від сплати податків, що є конституційним
обов'язком кожного громадянина.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 У зв’язку з відсутністю фінансування роботи з виконання програми у 2014 році не проводилися.

План:
Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
3 000.00 тис. грн
0 тис. грн
3 000.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
0тис. грн
0 тис. грн
0 тис. грн

% виконання:





0%
0%
0%
0%

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва
Міська цільова програма «Нагороди» на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Організаційне та матеріально-технічне забезпечення процесу нагородження киян, а також
належної організації заходів з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат,
визначних пам'ятних подій тощо.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 У рамках виконання програми видатки здійснювалися лише на погашення кредиторської
заборгованості попередніх періодів.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
500.00 тис. грн
0 тис. грн
500.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
255.00 тис. грн
0 тис. грн
255.00 тис. грн

% виконання:





0%
51.0%
0%
51.0%

Міська комплексна програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення в м. Києві сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення
демократії в Україні.
 Відновлення історично сформованої топоніміки міста Києва.
 Всебічного забезпечення захисту прав і свобод громадян.
 Налагодження ефективної взаємодії міської влади з інститутами громадянського суспільства.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Здійснювалася координаційна робота щодо проведення загальноміських офіційних заходів з
нагоди державних, міських свят та знаменних дат. Головними подіями звітного періоду стали:
 відзначення Дня Соборності (22.01.2014) та Дня пам’яті Героям Крут (29.01.2014);
 святкування 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка (09.03.2014);
 вшанування пам'яті жертв політичних репресій 1937-1941 рр. (18.05.2014) та 153-ої річниці від
дня перепоховання праху Кобзаря в Україні (22.05.2014);
 святкування Дня Конституції, Дня Державного прапора України, Дня незалежності України
(23-24.08.2014);
 відзначення Дня пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру (29.09.2014), Дня пам’яті жертв
голодоморів в Україні (22.11.2014), Дня Гідності та Свободи (21.11.2014).
 Забезпечувався аналіз інформаційного середовища з метою врахування громадської думки під
час формування та реалізації державної політики, зокрема, проводився щоденний аналіз
інформаційного середовища про ситуацію в інформаційному просторі, що дозволяє виявляти та
завчасно попереджати суспільно резонансні події та громадські акції.
 Забезпечувався контроль за дотриманням норм чинного законодавства під час проведення
масових заходів об'єднань громадян біля Адміністрації Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації та інших
адміністративних установ міста.
 Надавалося організаційно-інформаційне сприяння ініціативним групам мешканців столиці щодо
створення органів самоорганізації населення (ОСН), зокрема, надано 84 консультацій
ініціативним групам громадян.
 Залучалися представники інститутів громадянського суспільства для проведення консультацій з
громадськістю, спільних робочих зустрічей, зборів, семінарів, круглих столів різного
спрямування, створення та функціонування консультаційно-дорадчих органів за різними
напрямками діяльності.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
9 998.70 тис. грн
0 тис. грн
9 998.70 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
7 658.10 тис. грн
0 тис. грн
7 658.10 тис. грн

% виконання:





0%
76.6%
0%
76.6%
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва у 2014 році

Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009–2014 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
Управління міжнародних зв’язків та організаційної роботи

Мета програми:

 Продовження впровадження зовнішньополітичного курсу України у проекції на лідируючі позиції
Києва – столиці України.
 Оптимізація процесів адаптації управлінських і господарських методик до світових стандартів
шляхом ефективного залучення передового зарубіжного досвіду.
 Пошук партнерів для опрацювання спільних проектів як соціально-гуманітарного, так і
інвестиційного спрямування.
 Інтенсифікація роботи із залучення позабюджетних ресурсів (грантів, програм технічної
допомоги тощо), спрямованих на втілення програм міського розвитку на потреби київської
громади.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Організація та здійснення офіційних прийомів, відзначення ювілейних та визначних дат,
проведення зустрічей.
 Організація відряджень працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб
закордон згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради Київської міської
державної адміністрації.
 Оплата внесків Міжнародній організації Євросітіз згідно з угодою про членство міста Києва в
Асоціації європейських міст.
 Погашення в повному обсязі кредиторської заборгованості минулих періодів за проведення
офіційних заходів та відряджень.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:

Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
2 000.00 тис. грн
0 тис. грн
2 000.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
811.73 тис. грн
0 тис. грн
811.73 тис. грн

% виконання:





0%
40.6%
0%
40.6%

Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012–2014 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
Управління електронного урядування та захисту інформації

Мета програми:

 Приведення стану захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, що експлуатуються
в структурних підрозділах Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської
державної адміністрації), відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері захисту
інформації та забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом або комерційної
таємниці.

Ключові напрями
діяльності та заходи
програми у 2014 р.:

 Приведення стану захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності до вимог нормативноправових актів у сфері захисту інформації та забезпечення захисту інформації з обмеженим
доступом або комерційної таємниці для недопущення населення матеріального і морального
збитку фізичним або юридичним особам
 Погашення в повному обсязі кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та
впровадження комплексних систем захисту інформації за договорами минулих років.
План:

Фінансування заходів
програми з усіх джерел у
2014 р.:
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Державний бюджет:
Міський бюджет:
Інші джерела:
Всього:






0 тис. грн
4 290.00 тис. грн
0 тис. грн
4 290.00 тис. грн

Факт:





0 тис. грн
3 194.73 тис. грн
0 тис. грн
3 194.73 тис. грн

% виконання:





0%
74.5%
0%
74.5%

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
IV. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва
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V.
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Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
Правові засади функціонування бюджету міста Києва, його принципи,
основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин визначаються
Бюджетним кодексом України.
Бюджет міста Києва – це план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування міста Києва.

Зведений бюджет міста Києва включає показники:


Міського рівня (тобто департаментів та управлінь КМДА, Київської міської ради);



10 районів (Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського,
Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського).

Структура бюджету міста Києва:
Бюджет міста Києва складається із загального та спеціального фондів, складові частини яких
визначаються виключно Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет
України» на відповідний рік.
Бюджет міста Києва

Загальний фонд


За рахунок доходних джерел загального фонду
формується централізований пул доходів, тобто
доходи не мають цільового призначення.



За рахунок цього пулу доходів здійснюються
видатки на поточні потреби бюджетних
установ та комунальних підприємств (оплата
праці, комунальних послуг тощо).
Дефіцит фонду повинен покриватися шляхом
використання вільного залишку бюджетних
коштів станом на кінець попереднього
бюджетного періоду.
Профіцит фонду спрямовується до бюджету
розвитку, виконання зобов'язань за
непогашеними позиками, а також для
забезпечення встановленого розміру оборотного
залишку бюджетних коштів.





Спеціальний фонд



-






Створення позабюджетних фондів органами
допускається відповідно до Бюджетного кодексу.

Певному виду надходжень фонду відповідають
конкретні видатки чи мета.
В своєму складі містить:
Бюджет розвитку (для капітальних
вкладень та капітальних ремонтів);
- Цільовий фонд (цільові програми, в т.ч.
створення та відновлення зелених
насаджень);
- Фонд охорони навколишнього
природного середовища (екологічні
програми) та інші.
Капітальні видатки здійснюються тільки
через спеціальний фонд.
Дефіцит фонду покривається шляхом:
залучення до бюджету розвитку коштів від
місцевих запозичень, коштів із загального
фонду, продажу цінних паперів, та власних
залишків коштів, крім власних надходжень
бюджетних установ.
Профіцит фонду спрямовується на погашення
місцевого боргу та/або придбання цінних
паперів.

місцевого

самоврядування

міста

Києва

не
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Виконавці бюджету (розпорядники бюджетних коштів) міста Києва
Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні
асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.
 Розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно юридичні особи, які мають статус
бюджетної установи – тобто організації, які створені органами місцевого самоврядування міста
Києва, що повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету.
 Розпорядники бюджетних коштів отримують бюджетні асигнування, здійснюють витрати
бюджету та беруть на себе бюджетні зобов’язання.
 За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних
розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчих рівнів (2 та 3
рівня).

Станом на 01.11.2014 загальна кількість розпорядників коштів міста Києва
становила 426 бюджетних установ, в т.ч. кількість головних розпорядників –
32 установи, кількість розпорядників 2 рівня – 70 установ, кількість
розпорядників 3 рівня – 324 установи.
Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувачів бюджетних коштів на виконання
заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній
чи поворотній основі) в межах відповідних бюджетних асигнувань.
 Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі плану використання
бюджетних коштів.
 До одержувачів бюджетних коштів належать комунальні підприємства, громадські та інші
організації, які не мають статусу бюджетної установи.

Станом на 01.11.2014 загальна кількість одержувачів бюджетних коштів
становила 541 організацію (в тому числі КП «Київський метрополітен», КП
«Київпастранс», КП «Київавтодор»).
Мережа установ та організацій, які отримують фінансування з бюджету міста Києва:
Головні розпорядники бюджетних коштів
(32 бюджетні установи)
Київська міська
рада

Апарат в.о.1 КМР
(КМДА)

Департаменти в.о.
КМР (КМДА) (16)

Управління та
інші (4)

Розпорядники
2 рівня (6)

1

Районні
адміністрації (10)
Розпорядники
2 рівня (64)

Розпорядники
3 рівня (11)

Розпорядники
3 рівня (1)

Розпорядники
3 рівня (139)

Розпорядники
3 рівня (5)

Розпорядники
3 рівня (168)

Одержувачі
бюджетних
коштів (63)

Одержувачі
бюджетних
коштів (1)

Одержувачі
бюджетних
коштів (218)

Одержувачі
бюджетних
коштів (99)

Одержувачі
бюджетних
коштів (160)

– Виконавчого органу. Інформація станом на 01.11.2014.
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Міжбюджетні відносини
Держава несе відповідальність та здійснює видатки загального
національного характеру, включаючи видатки на національну оборону,
правоохоронну та міжнародну діяльність, в той час як органи виконавчої
влади міста Києва несуть відповідальність за значну частину видатків
соціального характеру.
До основних видатків, що здійснюються з бюджету міста Києва, належать видатки на:
 освіту;
 охорону здоров’я;
 соціальний захист і соціальне забезпечення;
 культуру і мистецтво;
 житлово-комунальне господарство і благоустрій;
 транспорт та дорожнє господарство;
 будівництво, включаючи будівництво житла для окремих категорій громадян;
 фізичну культуру і спорт;
 засоби масової інформації;
 охорону навколишнього середовища та екологічні програми;
 організацію рятування на водах.

Важливим джерелом доходів для бюджету міста Києва є податок на доходи
фізичних осіб.
 До 31.12.2010 усі надходження від податку на доходи фізичних осіб надходили до бюджету
міста Києва.
 Починаючи з 1.01.2011 до 31.12.2014 до бюджету міста Києва зараховувалося 50% податку на
доходи фізичних осіб, інші 50% даного податку направлялися до Державного бюджету
України.
 Починаючи з 1.01.2015 до бюджету міста Києва буде зараховуватися лише 40% податку на
доходи фізичних осіб, до Державного бюджету – інші 60%.
Бюджетний кодекс України дає місцевій владі право утримувати у повному обсязі доходи, зібрані в
межах юрисдикції органів місцевого самоврядування, у тому числі повне право використовувати
плату за землю, ліцензійні збори та податок на прибуток від підприємств комунальної власності.

- 123 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

Держава надає підтримку органам місцевої влади у формі міжбюджетних
трансфертів з Державного бюджету місцевим бюджетам.
Бюджетний кодекс України передбачає міжбюджетні трансферти у формі дотацій вирівнювання і
різних субсидій за призначенням:
 Дотації вирівнювання є особливістю бюджетної системи України, в результаті чого держава
надає кошти місцевим бюджетам певних регіонів та міст України, чиїх очікуваних доходів
недостатньо для фінансування необхідних видатків у відповідному бюджетному році.
 Субвенції з Державного бюджету виплачуються безпосередньо до місцевих бюджетів за
цільовим призначенням та із заданими умовами використання.
Крім того, згідно із Законом України «Про столицю України - місто-герой Київ», держава повинна:
 Фінансувати витрати на здійснення містом Києвом столичних функцій.
 Надавати субвенції та виділяти необхідні ресурси для виконання програм, проектів та на інші
витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій.
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Бюджетний процес
Бюджетний процес міста Києва регулюється Конституцією України, Бюджетним кодексом України,
Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, рішеннями Київської міської
ради «Про бюджет міста Києва» на відповідний рік та іншими законами і законодавчими актами.

Стадіями бюджетного процесу міста Києва є:
Складання проекту бюджету міста Київською міською державною адміністрацією:

1

 Міністерство фінансів України доводить Київській міській державній адміністрації особливості
складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період.
 КМДА зобов'язана надати необхідну інформацію: Міністерству фінансів – для проведення
розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.
 Департамент фінансів КМДА розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних
коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів (документів, що містять пропозиції з
обґрунтуванням щодо необхідного обсягу бюджетних коштів для діяльності).
 Головні розпорядники подають бюджетні запити до Департаменту фінансів, який
здійснює їх аналіз. На основі результатів аналізу директор Департаменту фінансів приймає
рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету міста
Києва перед поданням його на розгляд Київській міській раді.
 У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний
бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення до КМДА розрахунків
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційнометодологічних вимог та інших показників щодо складання проекту бюджету міста Києва, а
також пропозицій щодо форми проекту рішення про бюджет міста Києва.
 Уся вищенаведена інформація є підставою для складання КМДА проекту бюджету міста
Києва та підготовки проекту рішення про бюджет міста Києва.
Розгляд проекту та прийняття рішення про бюджет міста Києва на відповідний рік (з
додатками) рішенням Київської міської ради:

2

3

4

 Проект рішення про бюджет міста Києва спочатку схвалюється КМДА, а потім розглядається
на сесії Київської міської ради.
 До 01.01.2015 бюджет міста Києва (та інших місцевих бюджетів) затверджувався рішенням
КМР не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про
Державний бюджет України.
 Починаючи з 01.01.2015 бюджет міста Києва буде затверджуватися рішенням КМР до
25 грудня року, що передує плановому.
Виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про бюджет міста Києва:
 КМДА забезпечує виконання бюджету міста Києва. Департамент фінансів здійснює загальну
організацію та управління виконанням бюджету, координує діяльність учасників бюджетного
процесу з питань виконання бюджету.
 Бюджет міста Києва виконується за розписом, який затверджується директором
Департаменту фінансів.
 Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать бюджету міста Києва.
Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього:
 Казначейство України (Головне управлінням Державної казначейської служби України
у м. Києві) складає та подає Департаменту фінансів звітність про виконання бюджету міста
Києва за встановленими формами.
 Департамент фінансів подає квартальні та річні звіти про виконання місцевого бюджету
до Київської міської ради.
 Перевірка річного звіту здійснюється Постійною комісією Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку, після чого Київська міська рада затверджує
річний звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.
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Звітність про виконання бюджету міста Києва
Відповідно до ст. 58 та ст. 80 Бюджетного кодексу, звітність про виконання бюджету (кошторисів
бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність:


Зведена бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету міста Києва, містить
інформацію в розрізі бюджетної класифікації, складається Казначейством України та
подається Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації.



Зведена фінансова звітність міста Києва до опублікування даного звіту не складалася.

Процес підготовки звітності про виконання бюджету міста Києва:
Отримувачі бюджетних коштів
(комунальні підприємства та
організації)

Розпорядники бюджетних
коштів (бюджетні установи)

Бюджетна звітність

Бюджетна звітність
Фінансова звітність

Органи Казначейства України1
Зведена бюджетна звітність

Департамент фінансів КМДА
Зведена бюджетна звітність подається на затвердження

Київська міська рада
- Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають звітність до органів Казначейства України за місцем обслуговування
(у Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві та районні управління Казначейства у м. Києві).
Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві складає та подає звітність про виконання бюджету міста
Києва до Департаменту фінансів.
1

Звітність установ та організацій, які отримують кошти з бюджету міста Києва:
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, розпорядники бюджетних
коштів складають фінансову (квартальну та річну) та бюджетну (місячну, квартальну та річну) звітність,
та подають її до органів Казначейства України за місцем обслуговування (у Головне управління
Державної казначейської служби України у м. Києві та районні управління Казначейства м. Києва).
Одержувачі бюджетних коштів (в тому числі комунальні підприємства) зобов’язані складати
тільки бюджетну звітність та подавати її до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня на
квартальній та річній основі (на місячній основі – тільки до органів Казначейства).
Фінансова звітність одержувачами бюджетних коштів (в т.ч. комунальними підприємствами)
до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня не подається.

Бюджетний процес в 2014 році
Бюджет міста Києва на 2014 рік, в тому числі бюджетні програми, були затверджені рішенням
Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».
Протягом 2014 року рішеннями Київської міської ради було схвалено три зміни до бюджету міста: рішення
Київської міської ради від 04.09.2014 № 47/47, від 09.10.2014 № 278/278, від 09.12.2014 № 519/519.

Підставою для внесення змін до бюджету міста Києва є зміни структури
бюджету в частині трансфертів та коригування в межах затверджених
бюджетних призначень за результатами роботи за певний період.
Звіт про виконання бюджету міста Києва у 2014 році Київською міською радою не затверджувався.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2014 РОЦІ
План
20141,
млн грн
Доходи
Доходи загального фонду
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за землю
Інші податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Трансферти з Державного бюджету
Доходи спеціального фонду
Єдиний податок
Інші податкові надходження
Неподаткові надходження2
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі
Кошти від відчуження майна (приватизації)
Цільовий фонд
Трансферти з Державного бюджету
Видатки
Освiта
Житлово-комунальне господарство
Охорона здоров'я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво2
Обслуговування боргу
Транспорт та інформатизація
Державне управлiння
Будiвництво
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
Цільовий фонд
Фiзична культура i спорт
Видатки, не вiднесенi до основних груп
Фонд охорони навколишнього природного середовища
Засоби масової iнформацiї
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй
Землеустрій, лiсове господарство та мисливство
Міжбюджетні трансферти
Баланс бюджету: Профіцит/ (Дефіцит)
Баланс бюджету (% від доходів бюджету)
Фінансування бюджету
Фінансування за борговими операціями
Надходження від боргового фінансування
Виплати по борговому фінансуванню
Фінансування за активними операціями
Зміни обсягів бюджетних коштів
Фінансування за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку

Факт
2014,
млн грн

Виконання
бюджету,
%

Факт
2013,
млн грн

Зміна
2014/2013,
%

24 023
16 941
7 960
3 031
216
422
1
5 310
7 082
1 368
89
814
573
373
200
239
4 000

23 795
15 618
7 985
1 889
203
415
3
5 124
8 177
1 409
65
2 356
269
187
81
229
3 850

99%
92%
100%
62%
94%
98%
205%
96%
115%
103%
73%
289%
47%
50%
41%
96%
96%

16 511
13 727
7 565
1 901
213
547
1
3 500
2 783
1 080
91
1 141
143
53
89
210
119

44%
14%
6%
-1%
-5%
-24%
132%
46%
194%
30%
-29%
106%
88%
251%
-9%
9%
3 127%

-23 696
-5 472
-4 623
-3 689
-2 951
-659
-1 411
-950
-646
-881
-632
-256
-173
-94
-66
-34
-9
-0.06
-1 149

-23 229
-5 047
-4 270
-3 881
-2 648
-1 649
-1 312
-905
-667
-654
-589
-203
-123
-62
-33
-32
-9
-0.04
-1 144

98%
92%
92%
105%
90%
250%
93%
95%
103%
74%
93%
79%
71%
66%
51%
92%
100%
66%
100%

-17 588
-4 540
-1 260
-3 635
-2 701
-612
-1 272
-665
-578
-1 088
-711
-215
-135
-68
-58
-29
-9
-4
-9

32%
11%
239%
7%
-2%
170%
3%
36%
16%
-40%
-17%
-6%
-9%
-8%
-43%
7%
5%
-99%
12 828%

327

566

173%

-1 077

н/з

1.4%

2.4%

-1 пп

-6.5%

9 пп

-327
-470
2 375
-2 845
143
190

-566
-470
2 375
-2 845
-96
-23

1 077
-230
0
-230
1 307
461

-47

-73

846

Бюджетні кошти на кінець періоду3

н/з

421

401

5%

Місцевий борг (на кінець періоду)4
Гарантований містом борг (на кінець періоду)5

н/з
н/з

13 838
1 406

10 031
643

38%
119%

1

- Затверджено на 2014 рік рішенням Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 з урахуванням внесених змін та доповнень.
- Неподаткові надходження спеціального фонду включали «інші джерела власних надходжень бюджетних установ» на суму 442 млн грн у 2013
році, 1 732 млн грн у 2014 році (план у 2014 році – 22 млн грн). «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» складалися головним
чином із негрошових операцій, які обліковувалися як в доходах, так і видатках бюджету міста Києва та були пов’язані з відображенням в балансах
бюджетних установ матеріальних цінностей та майна (в тому числі безоплатно отриманого майна від інших бюджетних установ та організацій). У
2014 році найбільша негрошова операція була пов’язана з відображенням в балансі Національним історико-архітектурним музеєм «Київська
фортеця» (галузь «Культура і мистецтво») земельної ділянки вартістю 1 047 млн грн.
3
- Включають кошти бюджету міста Києва та бюджетних установ.
4
- Не включає заборгованість за позиками за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку.
5
- Гарантований територіальною громадою міста Києва борг суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади м. Києва.

2
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
У 2014 році бюджет міста Києва було виконано із незначним профіцитом
566 млн грн (2.4% доходів), порівняно з дефіцитом в 1 077 млн грн (-6.5%
доходів) за підсумками аналогічного періоду минулого року.
Бюджет був зведений з профіцитом з метою спрямування профіцитних коштів на погашення
позик та кредитів.

У 2014 році доходи бюджету міста Києва (без урахування негрошової
операції з відображення земельної ділянки на суму 1 047 млн грн) зросли на
38% – до 22 748 млн грн (95% плану), видатки зросли на 26% – до 22 182
млн грн (94% плану).
Власні доходи (без урахування трансфертів з Державного бюджету)

У 2014 році власні доходи Києва (без урахування трансфертів з Державного
бюджету та негрошової операції з відображення земельної ділянки у
2014 році) зросли на 7% – до 13 774 млн грн, що становить 94% планового
показника, затвердженого бюджетом.
Зростання власних доходів у порівнянні з минулим роком пов’язане головним чином із збільшенням
надходжень податку на доходи фізичних осіб на 6% – до 7 985 млн грн (100% планового
показника), єдиного податку на 30% – до 1 409 млн грн (103% плану) та збільшенням надходжень
від продажу землі у 3.5 разу – до 187 млн грн (50% плану).
Недовиконання планового показника власних доходів пов’язане із недоотриманням надходжень від
плати за землю (62% плану), продажу землі (50% плану) та приватизації майна (41% плану).

Структура власних доходів бюджету міста Києва у 2014 році:


Найбільшим джерелом власних доходів міста Києва залишався податок на доходи
фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах Києва становила 58%. Відповідно
до Бюджетного кодексу України у 2013 та 2014 роках до доходів бюджету міста Києва
зараховувалося лише 50% податку на доходи фізичних осіб, інші 50% направлялися до
Державного бюджету України. Починаючи з 1 січня 2015 року до бюджету міста Києва
зараховується лише 40% податку на доходи фізичних осіб.



Другим за обсягом джерелом власних доходів м. Києва у 2014 році була плата за землю,
питома вага якої складала 14% у власних доходах бюджету міста Києва. Надходження
плати за землю зменшилися на 0.6% до 1 889 млн грн, що становить 62% планового
показника. Невиконання планового показника пов’язане з низьким рівнем його
адміністрування та відсутністю індексації нормативної грошової оцінки землі у 2014 році.



Третє місце за обсягом посідав єдиний податок, надходження якого зросли на 30% –
до 1 409 млн грн внаслідок збільшення доходів платників та кількості платників єдиного
податку-юридичних осіб.

1

2

3
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Трансферти з Державного бюджету

У 2014 році загальний обсяг трансфертів з Державного бюджету становив
8 974 млн грн (96% плану), що більше на 5 354 млн грн ніж у 2013 році.
Збільшення трансфертів у порівнянні з минулим роком пов’язане головним чином із надходженням з
Державного бюджету:
 субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
водопостачання та водовідведення у розмірі 3 672 млн грн (у 2013 році розмір аналогічної
субвенції становив 419 млн грн);
 субвенції на виконання функцій столиці у розмірі 1 800 млн грн (у 2013 році не надходила);
 збільшенням розміру додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів на 377 млн грн – до 866 млн грн.

Власні видатки (без урахування міжбюджетних трансфертів з бюджету міста)

У 2014 році власні видатки міста Києва (без урахування трансфертів з
бюджету міста Києва, а також негрошової операції з відображення земельної
ділянки) зросли на 20% – до 21 038 млн грн, що склало 93% плану.
Зростання видатків у порівнянні з минулим роком пов’язано із збільшенням видатків (за рахунок
коштів субвенції з Державного бюджету) на погашення заборгованості з різниці в тарифах з
419 млн грн до 3 672 млн грн, а також зростанням видатків бюджетних установ на комунальні
послуги з 543 млн грн до 1 120 млн грн.

Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва

Міжбюджетні трансферти до Державного бюджету та місцевих бюджетів
Київської області зросли з 8.8 млн грн до 1 144 млн грн (99.6% плану).
Зростання міжбюджетних трансфертів відбулося внаслідок перерахування з бюджету міста Києва
до Державного бюджету коштів у розмірі 1 141 млн грн для збалансування доходів та видатків
територій, оскільки під час розрахунку міжбюджетних трансфертів (який здійснюється відповідно до
нормативів для всіх місцевих бюджетів) доходи бюджету міста Києва перевищували видатки. У
2013 році такі кошти не перераховувалися, оскільки місто Київ отримало з Державного бюджету
дотацію вирівнювання.

Фінансування бюджету

У 2014 році профіцит бюджету у розмірі 566 млн грн було спрямовано на
погашення боргових зобов’язань та на повернення середньострокових
позик Казначейству України.
У 2014 році із загального фонду бюджету міста Києва погашено:
 кредит, отриманий від ПАТ «КБ «Хрещатик» на покриття тимчасових касових розривів, у
розмірі 220 млн грн;
 середньострокові позики Казначейству України у розмірі 73.3 млн грн.
Із бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва погашено облігації внутрішньої
місцевої позики серії В, С, D та E на загальну суму 2 625 млн грн, більша частина з яких була
погашена за рахунок випуску нових внутрішніх облігацій серії H на суму 2 375 млн грн.
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У 2013 році основними джерелами фінансування дефіциту бюджету були середньострокові позики
від Казначейства України та власні кошти бюджетних установ. У 2013 році із загального фонду
бюджету міста Києва погашено кредит, отриманий від ПАТ «КБ «Хрещатик» на покриття тимчасових
касових розривів, у розмірі 230 млн грн. Нових запозичень у 2013 році не здійснювалося.
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ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2014 РОЦІ
У 2014 році доходи міста Києва (без урахування негрошової операції з
відображення земельної ділянки на суму 1 047 млн грн) зросли на 38% – до
22 748 млн грн, що становить 95% планового показника.
Зростання доходів на 38%, або 6 237 млн грн у порівнянні з минулим роком пов’язане головним чином
із збільшенням трансфертів (субвенцій та дотацій) з Державного бюджету на 5 354 млн грн.
Недовиконання планового показника за доходами пов’язане головним чином із недоотриманням
надходжень від плати за землю, продажу землі і приватизації майна.
Власні доходи бюджету міста
Києва
(млн грн)
+7%

Трансферти з Державного бюджету до
бюджету міста Києва
(млн грн)

94%

96%
+148%

13 774

12 891

Х%

- % виконання в
2014 році

8 974
3 619

2013

2014

2013

Власні доходи (без урахування трансфертів
з Державного бюджету та негрошової
операції з відображення земельної ділянки)
зросли на 7% – до 13 774 млн грн (94% плану)
внаслідок збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб на 6% – до 7 985 млн грн
(100% планового показника), єдиного податку
на 30% – до 1 409 млн грн (103% плану) та
збільшення надходжень від продажу землі у 3.5
разу до 187 млн грн (50% від плану).

2014

Трансферти з Державного бюджету зросли
до 8 974 млн грн (96% від плану) внаслідок
надходжень
субвенції
на
погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову
енергію,
послуги
з
водопостачання
та
водовідведення у розмірі 3 672 млн грн,
субвенції на виконання функцій столиці у
розмірі 1 800 млн грн, а також збільшення
розміру додаткової дотації на вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
на 377 млн грн – до 866 млн грн.

Доходи бюджету міста Києва в розрізі надходжень
(млн грн)
22 748
16 511

24 023

1

Трансферти з Державного бюджету

8 974

3 619

7 565

10 850

7 985

Доходи від операцій з капіталом
Неподаткові надходження 1

1 236
1 368
3 031

1 723
1 409
1 889

1 688
1 080
1 901

Цільовий фонд

9 310

11 551

Інші податки
Єдиний податок
12 664

7 960

Плата за землю
Податок з доходів фізичних осіб
Всього податкові надходження

2013 (факт)

2014 (факт)

2014 (план)

– Без урахування доходів (в частині неподаткових надходжень) від негрошової операції на суму 1 047 млн грн, яка
пов’язана з відображенням в балансі земельної ділянки Національним історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця»
(галузь «Культура і мистецтво»).

1
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Податкові надходження є найбільшим джерелом наповнення бюджету міста Києва, складаючи
50.8% сукупних доходів бюджету міста Києва у 2014 році. Вагомими джерелами наповнення бюджету
міста Києва є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок.

У 2014 році податкові надходження до бюджету міста Києва зросли на 6.5% –
до 11 511 млн грн.
Повний перелік податків, які надходять до бюджету міста Києва, затверджуються Бюджетним
кодексом, а ставки податку визначаються Податковим кодексом України. Адміністрування та
контроль за надходженням усіх податкових надходжень здійснюється Державною фіскальною
службою України (Головним управлінням ДФС у м. Києві та Міжрегіональним головним управлінням
ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників податків). Таким чином, виконавчі
органи влади міста Києва мають обмежені можливості управляти основним джерелом
наповнення бюджету – податковими надходженнями.
Податкові надходження до бюджету міста Києва в розрізі ключових секторів економіки
(млн грн)
№

Сектор / Вид діяльності

2013

2014

Зміна
2014 / 2013, %

1 962

2 137

9%

1 509

1 623

8%

1 149

1 218

6%

2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги
юридичним особам
Торгiвля

3

Фінансова діяльність

4

Державне управління

793

867

9%

5

Переробна промисловiсть

955

641

-33%

6

Будiвництво

589

600

2%

7

Транспорт

548

518

-5%

8

Освіта

366

333

-9%

9

Охорона здоров'я та соціальна допомога

295

308

4%

10

Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води

260

282

9%

11

Інформація та телекомунікація

177

241

36%

12

Професійна, наукова та технічна діяльність

155

183

18%

13

Дiяльнiсть пошти та зв'язку

147

139

-5%

14

Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв

127

115

-10%

15

Інші

1 818

2 344

29%

1

Станом на 31.12.2014 заборгованість за податковими надходженнями до
бюджету міста Києва зросла в 1.8 разу та становила 703.5 млн грн.
Заборгованість за податковими надходженнями в розрізі секторів економіки
(млн грн)

1

Будiвництво

82

100

Зміна
2014 / 2013, %
23%

2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги
юридичним особам

58

68

17%

3

Переробна промисловiсть

41

57

38%

4

Фінансова діяльність

14

51

254%

5

Торгiвля

24

26

8%

6

Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води

20

22

10%

7

Транспорт

8

14

73%

8

Державне управління

11

10

-4%

9

Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв

5

7

52%

10

Охорона здоров'я та соціальна допомога

3

3

5%

11

Дiяльнiсть пошти та зв'язку

3

3

12

Інші

111

342

№

Сектор / Вид діяльності
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Неподаткові надходження склали 7.6% (проти 10.2% у 2013 році) від сукупних доходів бюджету
міста Києва у 2014 році та включали наступні надходження: доходи від оренди майнових комплексів,
що перебувають в комунальній власності, плату за надання адміністративних послуг, власні
надходження бюджетних установ (від наданих послуг) та інші неподаткові надходження.
Доходи від операцій з капіталом становили незначну частину доходів бюджету (1.2% у 2014 році та
0.9% у 2013 році) і в основному включали доходи від продажу землі та приватизації майна.
У 2014 році трансферти з Державного бюджету становили значну частину сукупних доходів
бюджету (39.4% проти 21.9% у 2013 році) та мали цільове призначення.

Доходи бюджету міста Києва в розрізі фондів
(%)
2014 рік

2013 рік
Загальний фонд - власні доходи

1%
16%

17%
Загальний фонд - трансферти

21%

16 511
млн грн

14%
62%

Спеціальний фонд - власні
доходи 1
Спеціальний фонд - трансферти

22 748
млн грн

46%

23%

1
– Без урахування доходів спеціального фонду від негрошової операції у 2014 році на суму 1 047 млн грн, яка пов’язана з
відображенням в балансі земельної ділянки Національним історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця» (галузь
«Культура і мистецтво»).
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ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
У 2014 році доходи загального фонду бюджету міста Києва зросли на 14% –
до 15 618 млн грн (92% річного плану) за рахунок збільшення трансфертів з
Державного бюджету, а також зростання надходжень від податку на доходи
фізичних осіб.
Власні доходи загального фонду
бюджету міста Києва
(млн грн)

Трансферти з Державного бюджету до
загального фонду бюджету міста Києва
(млн грн)

+3%

+46%
90%

10 227

10 494

96%

Х%

- % виконання в
2014 році

5 124
3 500

2013

2014

2013

У 2014 році власні доходи загального фонду
бюджету міста Києва зросли на 3%, або
267 млн грн головним чином завдяки зростанню
надходжень від податку на доходи фізичних
осіб на 6%, або 420 млн грн. Інші джерела
надходжень загального фонду зменшилися на
6%, або 153 млн грн.

2014

Трансферти з Державного бюджету до
загального фонду бюджету міста Києва зросли
на 1 624 млн грн – до 5 124 млн грн в
основному за рахунок надходжень у 2014 році
субвенцій на виконання функцій столиці у
розмірі 1 800 млн грн.

Структура доходів загального фонду бюджету міста Києва
(млн грн)
План
2014,
млн грн
Податкові надходження

Факт
2014,
млн грн

Виконання
бюджету,
%

Факт 2014,
у % до
підсумку

Факт
2013,
млн грн

Зміна
2014/2013,
%

11 207

10 077

90%

65%

9 679

4%

Податок з доходів фізичних осіб

7 960

7 985

100%

51%

7 565

6%

Плата за землю

3 031

1 889

62%

12%

1 901

-1%

орендна плата

2 304

1 230

53%

8%

1 219

1%

земельний податок

666

606

91%

4%

623

-3%

Місцеві податки та збори

111

98

88%

0.6%

104

-6%

60

59

99%

0.4%

66

-10%

Податок на прибуток підприємств
Інші податкові надходження
Неподаткові надходження
Надходження від оренди майнових
комплексів
Плата за надання адміністративних
послуг
Інші неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Трансферти з Державного бюджету
Доходи загального фонду

45

46

103%

0.3%

43

5%

422

415

98%

3%

547

-24%

190

186

98%

1.2%

334

-44%

140

125

89%

0.8%

128

-3%

91

104

113%

0.7%

85

22%

1

3

205%

0%

1

132%

5 310

5 124

96%

33%

3 500

46%

16 941

15 618

92%

100%

13 727

14%
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Податок на доходи фізичних осіб
У 2014 році надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на
6%, або 420 млн грн – до 7 985 млн грн (100.3% річного плану) головним
чином за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати на 6.2% – до
1 218 грн у 2014 році.
Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва у 2014 році залишався
податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду бюджету міста
Києва становила – 51%, а в сукупних доходах бюджету міста Києва – 35%.
Відповідно до Бюджетного кодексу України до доходів бюджету міста Києва у 2013 та 2014 роках
зараховувалося 50% податку на доходи фізичних осіб, інші 50% даного податку направлялася
до Державного бюджету України. Починаючи з 1 січня 2015 року до бюджету міста Києва буде
зараховуватися лише 40% податку на доходи фізичних осіб.
Відповідно до Податкового кодексу в 2013 та 2014 роках в Україні податок на доходи фізичних осіб
становив 15%, та/або 17%, якщо обсяг доходів перевищував 10 розмірів мінімальної зарплати
встановленої законом на 1 січня звітного року, тобто 11 470 грн в 2013 році та 12 180 грн в 2014 році.
До деяких видів доходів (таких як дивіденди тощо) застосовувалася ставка податку 5%.

Заробітна плата виступає основним джерелом оподаткування доходів
фізичних осіб. У 2014 році частка податку з заробітної плати становила
85.8% усіх податків з доходів фізичних осіб, зібраних до бюджету міста
Києва.
Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються за результатами річного
декларування майна, скоротилися на 8.4% – до 297 млн грн.
Також починаючи з 1 липня 2014 року був введений податок на пенсії, якщо їх розмір перевищував
10 тисяч гривень на місяць (податок сплачувався з частини такого перевищення), надходження
цього податку до бюджету міста Києва становили 5 млн грн в 2014 році.
Структура надходжень від податку на доходи фізичних осіб
(%)
3.7%
4.1%

0.1%

6.4%

Податок на доходи у вигляді заробітної плати 1
Податок на доходи інші ніж заробітна плата 1

7 985
млн грн

85.8%

Податок на доходи з грошового забезпечення та винагороди
військовослужбовцям
Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування
Інші

1

– Сплачується податковими агентами.

Станом на 31.12.2014 заборгованість із сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету
міста Києва становила 287.5 млн грн, що в 5.7 разу більше за показник минулого року.

Одним із пріоритетних напрямів державної політики, який сприятиме
збільшенню доходів до місцевого бюджету, є детінізація заробітної плати та
належне інформування населення про заповнення та подання декларацій
про доходи.
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Плата за землю
У 2014 році надходження від плати за землю становили 1 889 млн грн, або
62% річного плану, що на 0.6% менше за показник 2013 року.
У 2014 році плата за землю посідала третє місце за обсягом надходжень до загального фонду
бюджету міста Києва (питома вага – 12%).
Невиконання планового показника від плати за землю пов’язане з:
 низьким рівнем його адміністрування;
 відсутністю індексації нормативної грошової оцінки землі у 2014 році. Нова нормативна грошова
оцінка земельних ділянок вводиться в дію тільки з 1 липня 2015 року;
 неоформленням належним чином користувачами земельних ділянок правоустановчих документів,
в результаті чого плата не стягується, або ця плата є заниженою.
Плата за землю справляється з юридичних та фізичних осіб у формі: земельного податку та
орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Зміни у 2015 році:
 Відповідно до статті 265 Податкового кодексу України плата за землю буде складовою частиною
податку на майно та входитиме до складу місцевих податків і зборів.
Станом на 31.12.2014 заборгованість від плати за землю до бюджету міста Києва складала 340.7
млн грн, що на 24.8% більше за показник минулого року.

Місцеві податки та збори
У 2014 році надходження місцевих податків та зборів становили 98 млн грн,
або 88% річного плану, що на 5.7% менше за показник 2013 року.
Надходження місцевих податків та зборів до загального фонду бюджету м. Києва
(млн грн)
103.7
9.7

-5.7%

111.3

97.8
7.8

29.7

24.9

64.4

65.1

2013(факт)
(факт)
2013

2014 (факт)
2014
(факт)

9.9

Туристичний збір

30.2
Збір за місця для паркування транспортних засобів

71.2

Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності

2014 (план)
(план)
2014

Недовиконання від місцевих податків і зборів на суму 13.5 млн грн пов’язане з недоотриманням
надходжень за такими джерелами:
 на 6.1 млн грн за збором за провадження деяких видів підприємницької діяльності, оскільки в
2014 році збільшилася кількість платників єдиного податку (юридичних осіб), тобто відбувся
перехід суб’єктів господарської діяльності на спрощену систему оподаткування. Відповідно до
статті 297 Податкового кодексу України платники єдиного податку не є платниками збору за
провадження деяких видів підприємницької діяльності;
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 на 5.3 млн грн за збором за місця для паркування транспортних засобів, що було обумовлене
політичною нестабільністю в центральних районах міста та несплатою внесків збору за паркування
транспортних засобів. Єдиним платником даного збору до бюджету міста Києва було комунальне
підприємство «Київтранспарксервіс»;
 на 2.1 млн грн за туристичним збором, що пов’язане із значним зменшенням нарахувань від
готелів, розташованих в центральній частині міста, внаслідок протистоянь на Майдані
Незалежності на початку 2014 року.
Зміни у 2015 році:
 Згідно зі змінами до Податкового кодексу до місцевих податків та зборів загального фонду
будуть належати:
-

податок на майно (плата за землю, податок на нерухоме майно, транспортний податок);
єдиний податок (в 2013 та 2014 роках належав до надходжень спеціального фонду);
збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

 Будуть скасовані будь-які збори за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Податок на прибуток підприємств
Надходження податку на прибуток підприємств і організацій, що належать
до комунальної власності, зменшилися на 9.7% – до 59 млн грн, що
становило 98.8% річного плану.
Зменшення надходжень податку на прибуток підприємств пов’язане із:
 зменшенням ставки податку на прибуток з 19% у 2013 році до 18% у 2014 році;
 зменшенням бази оподаткування внаслідок зниження прибутковості комунальних підприємств
через поглиблення економічної кризи в країні.
Зміни у 2015 році:
 До бюджету міста Києва, крім податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної
власності, буде зараховуватися 10 відсотків податку на прибуток підприємств, що не
відносяться до державної та комунальної форми власності.
Станом на 31.12.2014 заборгованість зі сплати податку на прибуток підприємств комунальної
власності до бюджету міста Києва складала 25.1 млн грн, що на 11.8% більше за показник минулого
року.

Інші податкові надходження до загального фонду бюджету міста Києва
У 2014 році надходження інших податків та зборів до загального фонду
бюджету міста Києва становили 46 млн грн, або 103% річного плану, що на
5.4% більше за показник 2013 року.
У 2014 році інші податки та збори включали наступні надходження:
 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів (1.7 млн грн);
 50% збору за спеціальне використання води (39.3 млн грн);
 50% плати за користування надрами для видобування корисних копалин, крім надр для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату (4.6 млн грн).
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Надходження від оренди майнових комплексів
У 2014 році надходження від оренди комунального майна та майнових
комплексів становили 186 млн грн (98% планового показника), що на 44%,
або 148 млн грн менше показника 2013 року.
До надходжень від оренди майнових комплексів відносяться:
 Надходження від чистого прибутку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПАТ «АК «Київводоканал» за оренду
цілісних майнових комплексів;
 Надходження від оренди майна комунальної власності.
Надходження від прибутку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
та ПАТ «АК «Київводоканал» (за оренду
цілісних майнових комплексів)
(млн грн)

Надходження від оренди майна
комунальної власності
(млн грн)
-4.2%
102%

-60%
238

94%

Х%

95

2013

- % виконання в
2014 році

2014

96

92

2013

2014

Надходження від чистого прибутку за оренду цілісних майнових комплексів:
 В рамках реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва в 2001
році територіальна громада м. Києва передала об’єкти енерго- та теплопостачання у володіння та
користування ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» до 2017 року. За використання комунального майна ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» зобов'язане здійснювати платіж на користь територіальної громади м. Києва у
розмірі 10% від чистого прибутку, отриманого за попередній бюджетний рік, але не менше
ніж 2 млн грн за рік.
 ПАТ «АК «Київводоканал» зобов’язане здійснювати платіж за користування водопровідноканалізаційними мережами, що належать територіальній громаді міста Києва, у розмірі 10% від
чистого прибутку, але не менше 200 тис грн за рік згідно Договору на володіння та користування
майном територіальної громади м. Києва від 01 грудня 2006 року (зі змінами та доповненнями).
Надходження від оренди майна комунальної власності:
До загального фонду бюджету міста Києва (згідно із рішеннями Київської міської ради «Про бюджет
міста Києва на 2014 рік») зараховувалася частина платежів від оренди майна комунальної власності:
 50% суми надходжень від оренди майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва. Інші 50% надходжень залишалися в управлінні організацій комунальної власності;
 25% суми надходжень від оренди майна комунальних підприємств, які утримували житлові об’єкти
м. Києва. Інші 75% надходжень залишалися в управлінні цих підприємств.
Від сплати коштів від оренди до міського бюджету звільнені: бюджетні установи і організації,
комунальні некомерційні підприємства у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.
Комунальне майно, що здається в оренду:
Станом на 31.12.2014 в комунальній власності територіальної громади м. Києва перебували
10 917.4 тис. кв. м нежитлової площі, що менше на 5% від рівня 2013 року (без врахування площ
комунальної власності, які передані до сфери управління державних установ).
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Площа комунальної власності, що здавалася в оренду, зменшилася на
7.9% – до 1 149 тис. кв. м через зниження споживчої активності та доходів
орендаторів і як наслідок зниження попиту на комерційні приміщення.
51 % загальної орендованої площі або 582.5 тис. кв. м передано в пільгове орендне користування,
орендна плата на яку встановлена в розмірі 1 грн на рік (творчим, громадським та іншим організаціям
державної та комунальної власності).
Орендовану площу загалом по місту використовували 5 220 орендарів (+7.3% до попереднього року).
Динаміка обсягу нежитлової площі, що належить територіальній громаді міста Києва
(тис. кв. м)
11 482

10 917

Загальна нежитлова площа

1

Нежитлова площа, передана в оренду
1 249

1 149

582.5

01.01.2014

582.5

31.12.2014

в т.ч. нежитлова площа, передана в
оренду за 1 грн на рік

– Загальна площа, що перебувала в комунальній власності територіальної громади міста Києва, без врахування площ
комунальної власності територіальної громади м. Києва, які передані до сфери управління державних установ.
1

Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від надання адміністративних послуг зменшилися на 2.8% –
до 125 млн грн, що становило 89% річного плану.
Відповідно до Бюджетного кодексу України до бюджету міста Києва зараховується плата за видачу 8
видів ліцензій та сертифікатів.
Недовиконання від плати за надання адміністративних послуг в сумі 15.3 млн грн було
пов’язане головним чином з недоотриманням плати за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами внаслідок зменшення використання електронних
контрольно-касових апаратів, через які здійснюється реалізація алкогольних напоїв.

Інші неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження до загального фонду бюджету міста Києва
становили 104 млн грн, що складало 113% річного плану.
Динаміка інших неподаткових надходжень
(млн грн)
+22%

85
18
15

104
11
17
15

91
20
20

Інші неподаткові надходження
Відсотки за користування позиками
Державне мито

51

2013 (факт)
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51

2014 (план)
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Частина чистого прибутку комунальних підприємств:
Відповідно до Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» встановлено, що всі підприємства комунальної власності територіальної громади міста
Києва сплачують частку прибутку відповідно до нормативів відрахувань та порядку нарахування і
сплати відрахування частки прибутку.
Платники частини чистого прибутку комунальних підприємств у 2014 році
(млн грн)
Перераховано у 2014 році,
млн грн

Норматив відрахувань,
% чистого прибутку

КП «Київреклама»

24.6

80%

2

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

10.0

50%

3

КП «МА «Київ» (Жуляни)»

5.5

50%

4

ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест»

1.6

50%

5

КП «Спецжитлофонд»

1.4

50%

6

КП «Київгенплан»

1.3

50%

7

КП «ГІОЦ»

0.9

50%

8

Інші

15.7

-

Усього

61.0

-

№

Назва комунального підприємства

1

Трансферти з Державного бюджету до загального фонду міста Києва
У 2014 році обсяг трансфертів з Державного бюджету до загального фонду
бюджету міста Києва становив 5 124 млн грн, або 96% річного плану, що
більше на 1 624 млн грн 2013 року.
У 2014 році трансферти з Державного бюджету посідали друге місце за обсягом надходжень в
загальному фонді бюджету міста Києва (питома вага – 33%).
Збільшення трансфертів у порівнянні з минулим роком головним чином було пов’язане із
надходженнями субвенцій на виконання функцій столиці у розмірі 1 800 млн грн:
 Субвенція надійшла до бюджету міста з метою забезпечення виконанням містом Києвом
функцій столиці та була спрямована в основному на проведення розрахунків за спожиті
бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії, заробітну плату працівників
бюджетних установ соціально-культурної сфери, а також на обслуговування боргу.
 У 2013 році така субвенція не надходила.
Якщо видатки міста Києва перевищують доходи (під час розрахунків міжбюджетних трансфертів),
місто Київ має право отримати з Державного бюджету дотацію вирівнювання:
 У 2013 році до бюджету міста Києва надійшла така дотація у розмірі 125 млн грн.
 У 2014 році дотація не надходила, оскільки доходи були вищими за видатки (під час
розрахунку міжбюджетних трансфертів, який здійснюється відповідно до нормативів для всіх
місцевих бюджетів), внаслідок чого з бюджету міста Києва до Державного бюджету були
перераховані кошти для вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.
Також у 2014 році до загального фонду бюджету міста Києва надійшло 866 млн грн додаткових
дотацій на вирівнювання фінансової забезпеченості, що на 377 млн грн більше за показник
минулого року.
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Трансферти з Державного бюджету до загального фонду бюджету міста Києва
(млн грн)
План
2014,
млн грн

Факт
2014,
млн грн

Виконання
бюджету,
%

Факт
2013,
млн грн

Зміна
2014/2013,
%

Всього субвенцій

4 410

4 223

96%

2 847

48%

Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста
Києва на виконання функцій столиці

1 800

1 800

100%

-

н.з.

Субвенція з Державного бюджету на виплату державної
соціальної допомоги

1 788

1 736

97%

1 549

12%

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню

525

425

81%

470

-10%

Субвенція на надання пільг з послуг зв'язку

236

235

100%

280

-16%

Субвенція з Державного бюджету для закладів охорони
здоров'я

19.4

18.9

97%

76.5

-75%

Субвенція з Державного бюджету на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

8.2

7.8

94%

-

н.з.

Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах1

-

-

-

419

-100%

0%

52

-100%

Інші субвенції з Державного бюджету

Всього дотацій
Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим
бюджетам
Додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Всього трансферти з Державного бюджету до загального
фонду бюджету міста Києва

33

-

900

900

100%

653

73%

-

-

-

125

-100%

866

866

100%

489

77%

34

34

100%

40

-13%

5 310

5 124

96%

3 500

46%

– Субвенція з Державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення. У 2014 році дана субвенція надійшла до спеціального фонду
бюджету міста Києва.
1
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ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
У 2014 році доходи спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування
негрошової операції з відображення земельної ділянки на суму
1 047 млн грн) становили 7 130 млн грн (101% річного плану), що на
4 346 млн грн більше, ніж у 2013 році.
Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок збільшення трансфертів з Державного
бюджету на 3 731 млн грн, а також збільшення надходжень єдиного податку на 329 млн грн.
Власні доходи спеціального фонду
бюджету міста Києва
(млн грн)
+23%

Трансферти з Державного бюджету до
спеціального фонду бюджету м. Києва
(млн грн)

106%
96%

2 664

3 280

Х%

+3127%

- % виконання в
2014 році

3 850
119

2013

2014

2013

У 2014 році власні доходи спеціального
фонду бюджету міста Києва зросли на 23%,
або 616 млн грн в основному завдяки
зростанню надходжень від єдиного податку
на 329 млн грн – до 1 409 млн грн та коштів від
продажу землі на 134 млн грн – до 187 млн грн.

2014

Трансферти з Державного бюджету до
спеціального фонду бюджету міста Києва
зросли на 3 731 млн грн за рахунок
надходжень у 2014 році субвенцій на
погашення заборгованості з різниці в
тарифах у розмірі 3 672 млн грн.

Структура доходів спеціального фонду бюджету міста Києва
(млн грн)
План
2014,
млн грн
Податкові надходження

Факт
2014,
млн грн

Виконання
бюджету,
%

Факт 2014,
у % до
підсумку

Факт 2013,
млн грн

Зміна
2014/2013,
%

1 457

1 474

101%

21%

1 171

26%

1 368

1 409

103%

20%

1 080

30%

89

65

73%

1%

91

-29%

814

1 308

161%

18%

1 141

15%

Власні надходження бюджетних установ1

452

1 100

243%

15%

880

25%

Інші неподаткові надходження

362

208

57%

3%

261

-20%

Доходи від операцій з капіталом

573

269

47%

4%

143

88%

Кошти від продажу землі

373

187

50%

3%

53

251%

Кошти від відчуження майна

200

81

41%

1%

89

-9%

239

229

96%

3%

210

9%

Трансферти з Державного бюджету

4 000

3 850

96%

56%

119

3127%

Всього доходи спеціального фонду

7 082

7 130

101%

100%

2 783

156%

Єдиний податок
Інші податкові надходження
Неподаткові надходження

Цільові фонди

– Без урахування негрошової операції на суму 1 047 млн грн, яка пов’язана з відображенням в балансі земельної ділянки
Національним історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця» (галузь «Культура і мистецтво»).
1

- 147 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

Єдиний податок
У 2014 році надходження єдиного податку збільшилися на 30% – до
1 409 млн грн (103% річного плану) внаслідок збільшення доходів платників
даного податку, а також кількості платників-юридичних осіб.
Єдиний податок був другим найбільшим (після трансфертів з Державного бюджету) джерелом
наповнення спеціального фонду бюджету міста Києва у 2014 році (питома вага – 20%).
Кількість фізичних осіб, платників
єдиного податку до бюджету м. Києва
(тис. осіб)

Кількість юридичних осіб, платників
єдиного податку до бюджету м. Києва
(тис. осіб)

-2%
7.5

17.7

9.8
х

95.6

93.9

2013

2014

Середні
надходження податку
на 1 особу в рік,
тис. грн

+4.4%

22.9

20.5

21.4

2013

2014

Станом на 31.12.2014 заборгованість з єдиного податку становила 31.4 млн грн, що майже в 2
рази більше за аналогічний показник минулого року.
До інших податкових надходжень спеціального фонду бюджету міста Києва належить:
 екологічний податок;
 збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та інші.
Зміни у 2015 році:
 єдиний податок та інші податкові надходження спеціального фонду будуть зараховуватися до
загального фонду бюджету м. Києва з метою розширення доходної бази загального фонду.

Власні надходження бюджетних установ
У 2014 році власні надходження бюджетних установ (без урахування
негрошової операції на суму 1 047 млн грн.) становили 1 100 млн грн (+25%
до минулого року), складаючи 15% доходів спеціального фонду.
Динаміка власних надходжень бюджетних установ
(млн грн)
1 100

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1

880
442

684

2

Надходження від додаткової діяльності

14

14

452
14

328

319

329

2013 (факт)

2014 (факт)

2014 (план)

Плата за оренду майна
Плата за послуги, що надаються згідно з основною
діяльністю

– «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» складалися головним чином із негрошових операцій, які
обліковувалися як в доходах, так і видатках бюджету міста Києва та пов’язані із відображенням в балансах бюджетних установ
земельних ділянок та іншого майна (в тому числі безоплатно отриманого майна від інших бюджетних установ та організацій).
2
– Без урахування негрошової операції, пов’язаної з відображенням в балансі Національним історико-архітектурним музеєм
«Київська фортеця» (галузь «Культура і мистецтво») земельної ділянки вартістю 1 047 млн грн.
1
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Інші неподаткові надходження
До інших суттєвих неподаткових надходжень спеціального фонду міста Києва належали кошти
пайової участі у розвитку інфраструктури та дивіденди, нараховані на акції господарських
товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури
(млн грн)
- % виконання в 2014 році

Х%

165

 Сплата пайової участі у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури в м. Києві
регулюється ЗУ «Про регулювання містобудівної
діяльності» та Порядком визначення розмірів пайової
участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

2014

 Зменшення надходжень у 2014 році пов’язане із
зменшенням обсягів будівництва через поглиблення
економічної кризи.

-34%
50%
251

2013

 Замовник, який має намір щодо забудови земельної
ділянки у населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населеного пункту.

У 2013 та 2014 роках тільки 3 із 23 діючих господарських товариств, у
статутних капіталах яких перебувала комунальна власність міста, сплатили
дивіденди до бюджету міста Києва.
Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств з часткою комунальної власності
(млн грн)

Х%

Станом на 31.12.2014 територіальній громаді міста Києва
належали
частки
у
23
діючих
господарських
товариствах, у тому числі 10 підприємств, в яких
корпоративні права територіальної громади міста Києва
передані в управління районних в місті Києві державних
адміністрацій.

- % виконання в 2014 році

116%

Товариства, що сплатили дивіденди
(млн грн)
№

+470%
35

6

2013

Назва товариства

Сплачено
у 2013 р.,
млн грн

Сплачено
у 2014 р.,
млн грн

1

ПАТ НВЦ «Борщагівський хімікофармацевтичний завод» (частка у
статутному капіталі 29.95%)

3.7

4.3

2

ПАТ «Київгаз» (частка 28.46%)

2.4

-

3

ПАТ «ХК «Київміськбуд» (частка 80%)

-

30.4

6.1

34.7

Всього

2014

- 149 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, У СТАТУТНИХ КАПІТАЛАХ ЯКИХ
ПЕРЕБУВАЛА КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСТА КИЄВА СТАНОМ НА 31.12.2014
Господарські товариства, що перебували в управлінні Департаменту комунальної власності
м. Києва (діючі)
№

Назва товариства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ВАТ «ХЛІБ КИЄВА»
ПАТ «АК КИЇВВОДОКАНАЛ»
ПАТ «КИЇВГАЗ»
ПАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3»
ПАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»
ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»
ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»
ПрАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
СП «МРІЯ-ДАВІ-ДАН»
ТОВ «ІНРОЛ»
ТОВ «ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ «КИЇВ-СПАРТАК» ІМ. І.Є. ТУРЧИНА
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ «Україна»

13

Частка у
статутному
капіталі, %
51.0%
25.46%
28.46%
86.26%
80.0%
25.0%
29.95%
51.0%
61.0%
40.0%
29.2%
51.0%
34.97%

Господарські товариства, що перебували в управлінні районних в місті Києві державних
адміністрацій (діючі)
№
1
2
3
4

Назва товариства
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДЕСНЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ
ТЕХНІКУМ ПРИ МАУП»
ТОВ «УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «КЛІНІКА XXI»
ВАТ «ПЛОДООВОЧ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЧЕРСЬК»

Частка у
статутному
капіталі, %
50.0%
30.0%
1.3%
50.0%

5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОПРОМСЕРВІС» (РЕМОНТ
ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ)

30.0%

6
7
8
9
10

ПрАТ «ПАРТНЕР»
ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЗАКЛАД «ШКОЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОСВІТИ»
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЗНЕСУ»
ТОВ «РАЙБУДСЕРВІС»
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПОРТРАДІОСЕРВІС»

10.0%
50.0%
50.0%
51.0%
25.0%

Кошти від продажу землі
У 2014 році надходження від продажу землі зросли з 53 млн грн до 187 млн
грн, що становить 50% планового показника. У 2014 році було реалізовано 7
земельних ділянок, у 2013 році – 4 земельні ділянки.
При формуванні планових показників бюджету міста Києва приймалося до уваги, що виконання цих
показників можливе за умови успішного проведення земельних торгів з продажу земельних
ділянок. Проведення земельних аукціонів розпочалось тільки у кінці 2014 року.

Кошти від відчуження майна
У 2014 році надходження від відчуження майна, що знаходилося у
комунальній власності, склали 81 млн грн, або 41% планового показника, що
на 9% менше ніж у 2013 році.
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В основному, відчуженню підлягали нежитлові будівлі та приміщення. У 2014 році було укладено
договори на продаж 32 об’єктів комунальної власності на загальну суму 45 млн грн (без ПДВ), у 2013
році – на продаж 81 об’єктів загальною вартістю 117 млн грн.
Основною причиною недовиконання планових показників на суму 119 млн грн у 2014 році є зниження
попиту на об’єкти приватизації на ринку нерухомості.
Також при формуванні планових показників бюджету міста Києва на 2014 рік приймався до уваги
продаж пакету акцій розміром 29.95% ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод», продаж якого був перенесений на 2015 рік.
 20 березня 2015 року пакет акцій ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
був проданий ТОВ «ФК «Куб». Реалізаційна ціна пакета становила 171.8 млн грн, що на
28.64 млн грн більше його початкової ціни (143.2 млн грн).

Цільовий фонд
У 2014 році надходження цільового фонду міста Києва зросли на 9% – до
229 млн грн, що складає 96% річного плану.
Цільовий фонд утворений Київською міською радою відповідно до положення про ці фонди, що
затверджено в рамках прийняття рішення «Про бюджет міста Києва на 2014 рік». Цільовий фонд
складається з доходів та видатків, які утворюються і використовуються для фінансування розвитку
міського господарства, та розв'язання вкрай важливих проблем міста Києва.
Джерела надходжень коштів до цільового фонду
(млн грн)
+9%
210
6
45

133

2013 (факт)

229

239

14
34

70

170

150

2014 (факт)

2014 (план)

7

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають
видаленню на території міста Києва
Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод
та аукціонів
Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд
(малих архітектурних форм) в утриманні об’єктів благоустрою
м. Києва
Кошти від плати за право тимчасового використання місць
комунальної
(для розташування
об’єктів
ком
власностівласності
(для розташування
об’єктів зовнішньої
зовнішньої реклами)
реклами)

Трансферти з Державного бюджету до спеціального фонду
Трансферти з Державного бюджету до спеціального фонду бюджету міста
Києва збільшилися з 119 млн грн до 3 850 млн грн за рахунок надходжень
субвенцій на погашення заборгованості із різниці в тарифах у розмірі
3 672 млн грн.
Найбільший обсяг субвенцій з Державного бюджету (3 672 млн грн) надійшов на погашення
заборгованості із різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
Інші 178 млн грн надійшли на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг.

- 151 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

- 152 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2014 РОЦІ
У 2014 році видатки бюджету міста Києва1 зросли на 26% – до 22 182 млн грн,
що становило 94% планового показника.

Власні видатки бюджету міста Києва
(млн грн)

20%

93%

21 038

17 579

Міжбюджетні трансферти до Державного
бюджету та місцевих бюджетів Київської
області
(млн грн)
99.6%

Х%

- % виконання в
2014 році

1 144
9

2013

2014

2013

Власні
видатки
(без
урахування
міжбюджетних трансфертів та негрошової
операції) зросли на 20% – до 21 038 млн грн
внаслідок збільшення видатків (за рахунок
коштів субвенції з Державного бюджету) на
погашення заборгованості з різниці в
тарифах з 419 млн грн до 3 672 млн грн, а
також зростання видатків бюджетних
установ на комунальні послуги.

2014

Міжбюджетні трансферти до Державного
бюджету та місцевих бюджетів Київської
області зросли внаслідок вилучень з бюджету
міста Києва до Державного бюджету у розмірі
1 141 млн грн для збалансування доходів та
видатків територій, оскільки доходи бюджету
міста Києва перевищували видатки під час
розрахунків міжбюджетних трансфертів.

Видатки бюджету міста Києва в розрізі фондів
(млн грн)
2014 рік

2013 рік
Загальний фонд - власні видатки
20%
Загальний фонд - міжбюджетні
трансферти

17 588
млн грн

31%

22 182
млн грн1

Спеціальний фонд - власні видатки
5%
80%

64%

Спеціальний фонд - міжбюджетні
трансферти

1
– Без урахування негрошової операції, пов’язаної з відображенням в балансі Національним історико-архітектурним
музеєм «Київська фортеця» (галузь «Культура і мистецтво») земельної ділянки вартістю 1 047 млн грн.
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В 2014 році видатки бюджету міста Києва здійснювалися через 32 головні розпорядники:





10 районних в місті Києві державних адміністрацій;
20 департаментів та управлінь КМДА/ КМР;
Київську міську раду;
Апарат КМР/ КМДА.

Видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів міста Києва
(млн грн)
Факт
2013,
млн грн

Головний розпорядник

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Факт
2014,
млн грн

% зміна
2014 / 2013

% виконання в
2014 р.

618

3 883

528%

93%

Департамент охорони здоров'я

2 668

2 962

11%

111%

Департамент соціальної політики

2 835

2 759

-3%

92%

Департамент фінансів

1 295

2 472

91%

95%

Департамент транспортної інфраструктури

1 958

1 930

-1%

91%

543

515

-5%

84%

389

413

6%

97%

383

155

-60%

68%

210

142

-32%

79%

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

78

124

58%

118%

Київська міська рада (Секретаріат)

76

98

29%

84%

Департамент суспільних комунікацій

44

48

9%

90%

Департамент економіки та інвестицій

34

29

-16%

99%

Департамент земельних ресурсів

19

22

12%

98%

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

26

20

-21%

63%

Управління охорони культурної спадщини

24

18

-25%

95%

Департамент містобудування та архітектури

16

15

-5%

60%

Служба у справах дітей

21

13

-36%

82%

Департамент комунальної власності м. Києва

11

11

1%

90%

13

9

-32%

70%

0

4

н.з.

96%

3

3

-6%

93%

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

760

826

9%

92%

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

777

777

0%

89%

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

721

769

7%

94%

Святошинська районна в місті Києві державна
адміністрація

717

760

6%

92%

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

731

710

-3%

90%

Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація

674

666

-1%

90%

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

612

652

7%

90%

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

510

536

5%

87%

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

450

495

10%

90%

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

330

338

2%

90%

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Департамент культури

1

Департамент будівництва та житлового забезпечення

2

Департамент міського благоустрою та збереження
природнього середовища

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та
праці
Департамент внутрішнього фінансового контролю та
аудиту
Управління туризму виконавчого органу
Районні в місті Києві державні адміністрації

1

– Без урахування негрошової операції з відображення земельної ділянки на суму 1 047 млн грн у 2014 році.

– У видатках відображено надходження від повернення громадянами молодіжних кредитів («кредитування») на суму
2.39 млн грн у 2014 році та 2.34 млн грн у 2013 році.
2

- 154 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік
Структура видатків бюджету міста Києва за видами видатків (економічна класифікація)
(%)
2013 рік

2014 рік

15%

10%

5%

Поточні видатки

17 588
млн грн

22 182
млн грн1

Капітальні видатки
Міжбюджетні трансферти

85%

85%

1

– Без урахування негрошової операції з відображення земельної ділянки на суму 1 047 млн грн у 2014 році.

У 2014 році поточні видатки (на поточні потреби) зросли на 25% – до
18 777 млн грн, що становить 85% загальних видатків бюджету міста Києва.
Структура видатків бюджету міста Києва за видами видатків (економічна класифікація)
(млн грн)
План
2014,
млн грн

Факт
2014,
млн грн

Виконання
бюджету,
%

Факт 2014,
у % до
підсумку

Факт
2013,
млн грн

Зміна
2014/2013,
%

Поточні видатки

20 125

18 777

93%

85%

14 996

25%

Оплата праці

6 578

6 414

98%

29%

6 791

-6%

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам

5 954

5 636

95%

25%

2 316

143%

Соціальне забезпечення

2 538

2 323

92%

10%

2 380

-2%

Обслуговування боргу

1 411

1 312

93%

6%

1 272

3%

Комунальні послуги

1 397

1 120

80%

5%

543

106%

Дослідження і розробки, окремі заходи
по реалізації державних (регіональних)
програм

983

848

86%

4%

501

69%

Продукти харчування

543

464

85%

2%

397

17%

Медикаменти та перев'язувальні
матеріали

267

336

126%

2%

438

-23%

453

323

71%

1%

359

-10%

2 424

2 263

93%

10%

2 585

-12%

1

Інші поточні витрати
Капітальні видатки2
Придбання основного капіталу

2

Капітальні трансферти підприємствам
Кредитування
Міжбюджетні трансферти
Усього

426

629

148%

3%

541

16%

1 997

1 634

82%

7%

2 043

-20%

-2

-2

120%

0%

-2

2%

1 149

1 144

100%

5%

9

12 828%

23 696

22 182

94%

100%

17 588

26%

1

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.

2

– Без урахування негрошової операції з відображення земельної ділянки на суму 1 047 млн грн у 2014 році.
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Зростання поточних видатків на 25% пояснюється збільшенням поточних
трансфертів підприємствам (через погашення заборгованості з різниці в
тарифах у розмірі 3 672 млн грн перед ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
ПАТ «АК «Київводоканал» та іншими підприємствами) та зростанням
видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг в 2 рази (в т.ч.
через погашення заборгованості минулих періодів).
Основними статтями поточних видатків були:
 оплата праці в бюджетних установах;
 соціальний захист та соціальне забезпечення населення;
 субсидії та поточні трансферти комунальним підприємствам та організаціям для виконання певних
бюджетних програм та заходів.

У 2014 році капітальні видатки зменшилися на 12% – до 2 263 млн грн,
складаючи лише 10% загальних видатків бюджету міста Києва.
Оскільки більша частина доходів міста спрямовується на нагальні поточні видатки, капітальні
видатки є незначними та їх недостатньо для швидкого оновлення застарілої матеріальнотехнічної бази та інфраструктури міста Києва. Усі капітальні видатки здійснюються через
спеціальний фонд бюджету міста Києва.

Освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення є
основними пріоритетними галузями, які фінансуються з бюджету міста
Києва. Проте у 2014 році значно зросли видатки на житлово-комунальне
господарство внаслідок погашення заборгованості в різниці в тарифах, їх
частка у загальних видатках збільшилася з 7% до 19% у 2014 році.
Галузева структура видатків бюджету міста Києва (функціональна класифікація)
(%)
Освiта

2013 рік

2014 рік

Житлово-комунальне господарство
6%

7%

Охорона здоров'я
26%

3%
4%

17 588
млн грн

7%
4%
15%

Соцiальний захист та соцiальне
забезпечення
Культура i мистецтво 1
Обслуговування боргу

7%

Транспорт, зв'язок, телеком
Державне управлiння

21%

Будiвництво

3%
3%
4%
6%
3%

5%

5%
23%

22 182
млн грн1
19%

12%
17%

Міжбюджетні трансферти
Інші галузі

– Без урахування негрошової операції з відображення земельної ділянки по галузі «Культура і мистецтво» на суму
1 047 млн грн у 2014 році.
1
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Видатки: Освіта
У 2014 році видатки міста Києва на освіту збільшилися на 11% – до
5 047 млн грн, що складає 92% річного плану, та займали найбільшу питому
вагу (23%) у сукупних видатках бюджету міста Києва.
Збільшення видатків на 11% або на 507 млн грн у порівнянні з 2013 роком головним чином
пов’язане зі збільшенням витрат на комунальні послуги (внаслідок зростання тарифів та цін на
енергоносії та погашення заборгованості минулих періодів), оплату праці (внаслідок зростання
мінімальної заробітної плати) та на забезпечення продуктами харчування закладів освіти
(внаслідок зростання цін).
Структура видатків на освіту за
функціями у 2014 році
(млн грн)

Загальноосвiтнi школи

Дошкiльнi заклади
освiти

Вищі навчальні
заклади

2 707

1 494

278

+12%

+16%

+7%

94%

98%

89%

99%

Оплата праці

3 366

+4%

1

82%

+171%

778

Комунальні послуги

85%

+20%

373

Продукти харчування

274

Дослідження і розробки,
окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм

116

Капітальні видатки

5 047
млн грн

Професiйно-технiчнi
заклади

179

-2%

91%

Позашкiльнi заклади
освiти

149

+4%

88%

Спеціальні заклади
освiти для дiтей з
вадами у розвитку

135

+10%

92%

93%

-5%

43

Соціальне забезпечення

Інші заклади та заходи
освіти

105

-10%

80%

67%

-8%

97

Інші поточні витрати

Х% - зростання
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.
1

Структура видатків на освіту за видами
витрат у 2014 році
(млн грн)

видатків на
освіту

97%

72%

Х% - скорочення
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

+7%

-59%

Х%

- % від планового
показника на 2014
рік (виконання
бюджету)

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.

У 2014 році у галузі освіти більше всього, як в абсолютному значенні так і відносному значенні у
порівнянні з минулим роком, зменшився обсяг капітальних видатків – на 170 млн грн до
116 млн грн, що складає 72% планового показника.
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У 2014 році загальна кількість закладів освіти, що отримували фінансування
з бюджету, зросла з 1 054 до 1 059 закладів. Середні видатки міста Києва на
1 одержувача (учня, студента) зросли на 7.7% – до 11.3 тис. грн на рік. На
кінець 2014 року загальна кількість штатних одиниць та ставок
педагогічного персоналу у закладах освіти Києва, що фінансуються з
бюджету міста Києва, складала 80 364 одиниць.
Кількість закладів освіти та одержувачів, що отримували фінансування з бюджету міста

Категорія закладу

Кількість закладів,
одиниць

Середня кількість учнів/
дітей/ студентів, осіб

Середні видатки на 1 учня
в рік, тис. грн

2013

2014

2013

2014

% зміна

2013

2014

% зміна

Загальноосвiтнi школи, лiцеї,
гiмназiї

417

409

231 109

237 179

3%

9.9

10.8

9%

Дошкiльнi заклади освiти

490

503

88 509

94 298

7%

14.6

15.8

9%

Вищi заклади освіти

8

8

6 315

6 411

2%

41.3

43.4

5%

Професiйно-технiчнi заклади

19

19

10 630

9 703

-9%

17.2

18.5

7%

Позашкiльнi заклади освiти

37

37

72 708

73 078

1%

2.0

2.0

4%

Спеціальні заклади освiти для
дiтей з вадами у розвитку

16

16

2 538

2 620

3%

48.4

51.5

6%

Школи-iнтернати

9

9

2 182

2 311

6%

36.2

40.5

12%

Вечiрнi (змiннi) школи

11

11

4 177

3 878

-7%

7.3

7.7

5%

Дитячі будинки

1

1

129

136

5%

169.0

115.5

-32%

Заклади післядипломної освіти

1

1

8 294

11 028

33%

1.5

1.1

-23%

Централiзованi бухгалтерiї відділів
освіти

11

11

-

-

-

-

-

-

Методична робота, iншi заходи у
сфері народної освiти

29

29

-

-

-

-

-

-

Інші заклади освіти

5

5

4 002

3 880

-3%

3.6

3.4

-7%

Допомога дітям-сиротам та дітям,
позбавленим піклування, яким
виповнюється 18 років

-

-

259

239

-8%

1.8

1.8

-4%

1 054

1 059

430 852

444 761

3%

10.5

11.3

8%

Усього
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Видатки: Житлово-комунальне господарство
У 2014 році обсяг фінансування житлово-комунального господарства
збільшився у 3.4 разу до 4 270 млн грн, що складає 92% річного плану та 19%
сукупних видатків бюджету міста Києва.
Збільшення видатків на житлово-комунальне господарство у порівнянні з 2013 роком пов’язане зі
збільшенням видатків (за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету) на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, яка виникла в 2009-2014 роках. Так протягом звітного періоду
за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету погашено заборгованість з різниці в тарифах
перед ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», «ПАТ «АК Київводоканал» та іншими підприємствами в загальній сумі
3 672 млн грн, або 96% річних планових призначень.

Структура видатків на житловокомунальне господарство за видами
витрат у 2014 році
(млн грн)

Структура видатків на житловокомунальне господарство за функціями у
2014 році
(млн грн)

Погашення
заборгованості з
різниці в тарифах1

3 672

Благоустрiй мiста

375

Комбiнати
комунальних
пiдприємств ЖКГ

99

+776%

95%

83%

-7%

+27%

96%

76%

4 189

+289%

34%

-56% 81

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам

Капітальні видатки

4 270
млн грн

видатків на
ЖКГ

Капiтальний
ремонт житлового
фонду мiсцевих
органiв влади

62

Дотацiя ЖКГ-ву

55

Житловоексплуатацiйне
господарство

7

-52%

-75%

-31%

Х% - зростання
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

43%

83%

47%

Х% - скорочення
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

Х%

- % від планового
показника на 2014
рік (виконання
бюджету)

– Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та
постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування.
1
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Благоустрій міста – одна з найбільш важливих для міста сфер
господарювання, яка забезпечує необхідні умови для функціонування
господарського комплексу столиці та створює в місті комфортні умови
проживання киян та гостей міста.
У 2014 році на благоустрій міста було витрачено 375 млн грн (83% річного
плану), в тому числі:
 на утримання та поточний ремонт міської вулично-дорожньої мережі та шляховотранспортних споруд – 179 млн грн;
 на виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень – 137 млн грн;
 на утримання водних об’єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів та
благоустрій окремих прилеглих до водойм територій – 20 млн грн;
 на утримання та благоустрій міських кладовищ, території міського крематорію та території
Державного історико-меморіального «Лук’янівського заповідника» – 16 млн грн;
 на проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель,
розташованих на зсувонебезпечних територіях – 13 млн грн;
 на проведення інших робіт і заходів з благоустрою та утримання у належному санітарному
стані території міста (утримання міських фонтанів, бюветів, демонтаж самовільно розміщених та
безхазяйних об’єктів тощо) – 10 млн грн.
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Видатки: Охорона здоров’я
У 2014 році видатки на галузь охорони здоров’я збільшилися на 7% – до
3 881 млн грн, що становить 105% річного плану та 17% сукупних видатків
бюджету міста Києва.
Структура видатків на охорону здоров’я
за функціями у 2014 році
(млн грн)

Лікарні

Спецiалiзованi лiкарнi
(диспансери, медикосанiтарнi частини
тощо) 2

Центри первинної
медичної допомоги 2

1 096

103%
%

+2%

619

-8%

541

+185%

Спецiалiзованi
полiклiнiки (не мають
лiжкового фонду)

504

+123%

Iншi заходи по охоронi
здоров'я

416

+35%

Перинатальні центри,
пологові будинки

169

Інші установи та
заходи

537

Структура видатків на охорону
здоров’я за видами витрат у 2014 році
(млн грн)

98%

+185%

88%

134%

+201%

95%

88%

3 881
млн грн

Оплата праці*1

1 791

-23%

536

Дослідження і розробки,
окремі заходи по
реалізації державних
2
(регіональних) програм

425

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам

607%

+193%

360

Капітальні видатки

133%

127%

-23%

333

Медикаменти та
перев'язувальні
матеріали

+19%

116%

80%

-47%

96%

Х% - зростання
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

94%

видатків на
охорону
здоров'я

+40% 256

-21% 180

108%

Х% - скорочення
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

Х%

3

Комунальні послуги

Інші поточні витрати

- % від планового
показника на 2014
рік (виконання
бюджету)

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.
– У зв’язку з реорганізацією у 2014 році центрів первинної медичної допомоги з бюджетних установ, що відносилися до
категорії спеціалізованих лікарень (диспансери, медико-санітарні частини тощо), у комунальні неприбуткові підприємства,
видатки стали обліковуватися за категорією «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм» (раніше обліковувалися за категоріями «Оплата праці», «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та інші прямі
видатки бюджетних установ).
3
– Враховують одноразові негрошові операції з відображення в балансі деякими установами охорони здоров’я
матеріально-технічних цінностей та іншого майна.
1
2
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У 2014 році з бюджету міста Києва фінансування отримували 147 установ
охорони здоров’я.
Кількість установ охорони здоров’я, що отримували фінансування з бюджету міста Києва
Категорія установи

Кількість установ,
одиниць

Кількість ліжок,
одиниць

Лiкарськi вiдвiдування,
тис.

2013

2014

2013

2014

% зміна

2013

2014

% зміна

Лікарні

26

26

10 028

10 120

1%

2 153

1 305

-39%

Спецiалiзованi лiкарнi (диспансери,
медико-санiтарнi частини тощо)

22

22

4 243

4 128

-3%

978

888

-9%

Центри первинної медичної
допомоги

28

28

-

-

-

4 892

11 678

139%

Спецiалiзованi полiклiнiки, якi не
мають лiжкового фонду

28

27

-

-

-

5 332

11 747

120%

Перинатальні центри, пологові
будинки

6

6

1 030

1 055

2%

285

298

4%

Центри екстреної медичної
допомоги

1

1

-

-

-

413

428

34%

Територiальнi медичнi об'єднання

4

5

1 415

1 490

5%

247

201

-19%

Загальнi i спецiалiзованi
стоматологiчнi полiклiнiки

9

8

-

-

-

449

400

-11%

Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв
(нетуберкульознi)

11

9

1 025

1 025

0.0%

-

-

-

Будинки дитини

2

2

270

270

0.0%

-

-

-

Полiклiнiки i амбулаторiї

1

1

-

-

-

15 146

958

-94%

Санаторiї для хворих
туберкульозом

2

2

400

400

0.0%

-

-

-

Інші установи

10

10

-

-

-

-

-

-

Усього

150

147

18 411

18 488

0%

29 895

27 902

-7%

У 2014 році видатки на заходи із лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (включаючи
забезпечення інсуліном) збільшилися з 25 млн грн у 2013 році до 49 млн грн в 2014 році.

На кінець 2014 року загальна кількість штатних одиниць в установах
охорони здоров’я Києва, які фінансуються з бюджету міста Києва,
збільшилися на 438 одиниць та складала 60 555 штатних одиниць, в тому
числі кількість медичного персоналу – 47 434 штатних одиниць.
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Видатки: Соціальний захист та соціальне забезпечення
У 2014 році фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне
забезпечення» зменшилося на 2% – до 2 648 млн грн, що складає 90% річних
планових призначень.
Зменшення видатків на соціальний захист на 2%, або 53 млн грн у порівнянні з 2013 роком
головним чином пов’язане зі скороченням видатків на надання пільг та субсидій деяким
верствам населення на оплату житлово-комунальних послуг. Так, субсидії та пільги на оплату
комунальних послуг з бюджету міста Києва (за рахунок субвенції з Державного бюджету)
зменшилися на 10%, або 45 млн грн до 425 млн грн в 2014 році.
Видатки бюджету міста Києва на соціальний захист та соціальне забезпечення за ключовими
напрямками в 2014 році

Напрямок соціальної політики

Обсяг фінансування,
млн грн

Кількість одержувачів
фінансування, осіб

2014

% зміна
2014/2013

% від
плану

2013

2014

% зміна

1 167.5

19%

98%

92 231

102 613

11%

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам

232.7

16%

96%

30 807
виплат

33 064
виплат

7%

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб на оплату житловокомунальних послуг

194.9

-16%

78%

292 593

286 779

-2%

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб

1.9

-31%

83%

376

366

-3%

Допомога на дітей одиноким матерям

121.0

7%

99%

27 505

27 940

2%

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

94.7

-42%

90%

77 265

46 823

-39%

Пільги
громадянам,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні
послуги

71.9

-5%

80%

71 493

70 882

-1%

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4.3

-48%

71%

20 114

18 182

-10%

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

3.1

41%

89%

8 681

4 096

-53%

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг

74.5

-5%

85%

34 537

33 682

-2%

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції,
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту на житлово-комунальні
послуги

60.3

-5%

85%

54 473

56 149

3%

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування

48.9

12%

98%

1 827

1 900

4%

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

39.0

78%

98%

1 444

1 923

33%

Надання соціальної допомоги, пільг та субсидій
Допомога при народженні дитини
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Обсяг фінансування,
млн грн

Напрямок соціальної політики

Кількість одержувачів
фінансування, осіб

2014

% зміна
2014/2013

% від
плану

2013

2014

% зміна

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку –
абонплата та встановлення телефонів

30.2

152%

100%

110 847

138 366

25%

Пільги багатодітним
послуги

23.4

21%

87%

29 322

33 665

15%

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу

22.2

37%

90%

1 163

1 637

41%

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

14.3

13%

92%

10 079

11 006

9%

Iншi видатки на соціальний захист населення

10.3

-93%

21%

-

-

-

Iншi видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці

9.4

-86%

32%

74 540

4 936

-93%

Тимчасова державна допомога дітям

8.6

9%

98%

1 860

1 918

3%

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів

7.1

-74%

37%

-

-

-

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів
війни

5.1

-2%

90%

1 378

1 327

-4%

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.8

-3%

94%

2 846

2 629

-8%

Допомога при усиновленні дитини

2.8

8%

83%

270

274

1%

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування

0.3

-3%

60%

1 294

1 042

-19%

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48
Гірничого закону України мають право на безоплатне
отримання вугілля на побутові потреби, але проживають
у будинках, що мають центральне опалення

0.1

-14%

26%

69

82

19%

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

0.02

-53%

65%

329

268

-19%

Субсидії населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
і скрапленого газу

0.01

19%

20%

7

6

-14%

Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей та
iнвалiдiв системи соцiального захисту (6 закладів)

115.8

15%

86%

2 217
ліжка

2 217
ліжка

0%

Територіальні центри соціального обслуговування/
надання соціальних послуг (12 установ)

87.1

5%

93%

31 889

29 494

-8%

Утримання клубiв пiдлiткiв за мiсцем проживання (155
установ)

30.7

18%

90%

12 902

14 880

15%

Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат

28.1

-2%

85%

420 тис.
справ

334 тис.
справ

-20%

Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв (2 установи)

25.1

12%

87%

490
ліжка

490
ліжка

0%

Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (11 установ)

23.8

-34%

76%

-

-

-

Утримання 8 установ: 1 Київський міський центр
соцiально-психологiчної допомоги, 5 Центрів соцiальнопсихологiчної
реабiлiтацiї
дiтей
та
молодi
з
функцiональними обмеженнями, 2 центри для ВIЛiнфiкованих дiтей та молодi

10.1

-2%

87%

4 883

6 344

30%

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям,
які опинились в складних життєвих обставинах (2
установи)

6.3

-2%

70%

58

73

26%

Київський міський Центр соціальної, професійної та
трудової реабілітації інвалідів

1.9

-1%

33%

2 093

5 039

141%

сім'ям

на

житлово-комунальні

Утримання установ
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Напрямок соціальної політики

Обсяг фінансування,
млн грн

Кількість одержувачів
фінансування, осіб

2014

% зміна
2014/2013

% від
плану

2013

2014

% зміна

44.8

5%

85%

-

-

-

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

14.8

-36%

55%

10 551

6 597

-37%

Інші програми соціального захисту дітей

3.4

30%

98%

7
заходів

5
заходів

-29%

Програми i заходи центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

1.5

-44%

113%

53 571
заходів

27 084
заходів

-49%

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах
сім'ї

0.7

-21%

69%

840
заходів

822
заходів

-2%

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах
молоді

0.6

-59%

20%

1 380
заходів

85
заходів

-94%

2 648

-2%

90%

Iншi установи та заклади (20 установ)
Заходи, пов‘язані із соціальним захистом населення

Усього фінансування

Станом на 31.12.2014 мережа установ соціального захисту та соціального забезпечення міста
Києва налічувала:
 64 установи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам
та громадянам, які опинилися у скрутному становищі та потребують допомоги;
 155 клубiв пiдлiткiв за мiсцем проживання (заклади позашкільної освіти).

На кінець 2014 року загальна кількість штатних одиниць в установах
соціального захисту та соціального забезпечення, які фінансуються з
бюджету міста Києва, становила 5 758 одиниць.
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Видатки: Культура і мистецтво
У 2014 році видатки міста Києва на культуру і мистецтво скоротилися
на 2% – до 602 млн грн (без урахування негрошової операції на суму 1 047
млн грн), що складає 91% річного плану.
Згідно із бюджетною звітністю, у 2014 році видатки міста Києва на культуру і мистецтво становили
1 649 млн грн (250% планового показника та на 170% більше за показник 2013 року) та включали
одноразові негрошові видатки, пов’язані із відображенням в балансі Національним історикоархітектурним музеєм «Київська фортеця» земельної ділянки (вул. Госпітальна 24-а)
загальною вартістю 1 047 млн. Без урахування суми даної одноразової операції, видатки на
культуру і мистецтво становили 602 млн грн, що складає 91% річного плану та на 2% менше 2013
року.
Скорочення видатків на 2% у порівнянні з 2013 роком пов’язане зі скороченням видатків на реалізацію
програм і заходів в даній галузі.
Структура видатків на культуру і
мистецтво за функціями у 2014 році
(млн грн)
Школи естетичного
виховання дiтей

220

Театри

158

Бiблiотеки

Музеї i виставки

+3%

82

2

61

+5%

93%

96%

94%

0.2%

-1.5%

Структура видатків на культуру і
мистецтво за видами витрат у 2014 році
(млн грн)

94%

90%

90%

-0.5%

68%

602
млн грн2

видатків на
культуру і
мистецтво

90%

Iншi культурно-освiтнi
заклади та заходи

41

-5%

90%

32%

Фiлармонiї, музичнi
колективи i ансамблi

31

-22%

76%

91%

Інші установи та
заходи

10

-40%

Х% - зростання
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

47%

86%

Х% - скорочення
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

Оплата праці

354

+1%

1

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам

203

+12%

20

Комунальні послуги

-25%

8

Капітальні видатки

4

Дослідження і розробки,
окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм

-71%

+49% 1

-24%

Х%

12

2

Соціальне
забезпечення

Інші поточні витрати

- % від планового
показника на 2014
рік (виконання
бюджету)

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.
– Без урахування видатків з відображення в балансі музеєм «Київська фортеця» земельної ділянки загальною
вартістю 1 047 млн грн – одноразова негрошова транзакція, яка обліковується як у доходах (власні надходження
бюджетних установ), так і у видатках міста Києва.
1

2
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У 2014 році загальна кількість закладів культури і мистецтва, що
отримували фінансування з бюджету, становила 141 одиницю.
Кількість закладів культури і мистецтва, що отримували фінансування з бюджету міста

Категорія установи

Кількість установ,
одиниць

Кількість відвідувачів/
глядачів/ читачів, од.

Середня вартість утримання
1 глядача/ відвідувача для
бюджету Києва, грн

2013

2014

2013

2014

% зміна

2013

2014

% зміна

Школи естетичного виховання
дiтей

56

56

22 168

22 446

1%

9 670

9 797

1%

Театри

21

21

591 739

577 171

-2%

267

274

3%

Бiблiотеки

13

13

580 410

575 750

-1%

143

142

-1%

Музеї i виставки

15

15

896 431

848 234

-5%

64

72

12%

Фiлармонiї, музичнi колективи i
ансамблi

7

7

241 390

209 800

-13%

110

126

14%

Палаци i будинки культури,
клуби та iншi заклади клубного
типу

8

8

399 746

358 408

-10%

36

27

-25%

Кiнематографiя

8

1

103 017

8 949

-91%

23

55

139%

Зоопарки

1

1

-

-

-

-

-

-

Парки культури i вiдпочинку

4

4

-

-

-

-

-

-

Iншi культурно-освiтнi заклади
та заходи

15

15

-

-

-

-

-

-

Усього

148

141

-

-

-

-

-

-

На кінець 2014 року загальна кількість штатних одиниць в установах
культури і мистецтва Києва, які фінансуються з бюджету міста Києва,
становила 10 192.
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Видатки: Обслуговування боргу
У 2014 році видатки міста Києва на обслуговування боргу зросли на 3%, або
на 41 млн грн – до 1 312 млн грн, що складає 93% планового показника.
Загальні видатки на виплату відсотків за борговими зобов’язаннями становили 1 312 млн грн,
що складає 8.4% доходів загального фонду бюджету міста Києва у 2014 році (аналогічний показник у
2013 році – 9.3%, плановий показник – 8.3%). За рахунок субвенції з Державного бюджету (на
виконання функцій столиці) було виплачено 370.3 млн грн відсоткових платежів, що складає
28.2% загальних витрат на обслуговування боргу.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються
за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва та не можуть перевищувати 10 відсотків
видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду. Як
правило, видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок власних доходів загального
фонду, проте у 2014 році на виплату відсотків були використані трансферти з Державного
бюджету.
У 2014 році зростання витрат на обслуговування боргу на 3% – до 1 312 млн грн пов’язане зі
зростанням витрат на обслуговування зовнішнього боргу деномінованого у доларах США
внаслідок девальвації гривні.

У 2014 році видатки на сплату відсотків за внутрішніми борговими
зобов’язаннями скоротилися на 106 млн грн – до 772 млн грн внаслідок
скорочення основної суми боргу у гривні на 470 млн грн – до 5 165 млн грн.
Видатки на обслуговування внутрішнього боргу
(млн грн)

-12%

877

772

2013

2014

Девальвація національної валюти спричинила зростання обсягу видатків по
обслуговуванню зовнішнього боргу міста Києва в гривневому еквіваленті на
37% – до 541 млн грн.
Видатки на обслуговування зовнішнього боргу
(млн грн)
+37%

541
394

2013
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Видатки: Транспорт, зв'язок та інформатизація
У 2014 році видатки міста Києва на галузь транспорту, зв’язку та
інформатизації зросли на 36%, або на 240 млн грн – до 905 млн грн, що
складає 95% планового показника.
Оскільки послуги населенню у галузі транспорту надаються комунальними підприємствами (а не
бюджетними установами міста Києва), видатки з бюджету на дану галузь здійснюються в основному у
вигляді поточних та капітальних трансфертів даним комунальним підприємствам.
Зростання видатків на галузь транспорту, зв'язку та інформатизації пов’язане із:
 збільшенням
поточних
та
капітальних
трансфертів
комунальним
підприємствам
«Київметрополітен» та «Київпастранс» на оплату праці, погашення кредитних та фінансових
угод в поточному році, а також на здійснення капітальних та середніх ремонтів рухомого
складу та колійного господарства КП «Київпастранс» (див. «інші заходи у сфері
електротранспорту»);
 виплатою компенсації на регулювання цін на послуги міського електро- та автотранспорту
підприємству КП «Київпастранс».
Структура видатків на транспорт та
інформатизацію за напрямами у
2014 році
(млн грн)
Заходи*1 у сфері
електротранспорту
Видатки на
будiвництво, ремонт та
утриманням авто дорiг

520

Структура видатків на транспорт та
інформатизацію за розпорядниками у
2014 році
(млн грн)
Департамент соціальної
політики КМДА 2

293

97%

+30%

КП «"Київпастранс"»

248
202

30%

96%
162

КК «"Київавтодор"»

141

КП «"Київський
метрополітен"»

1

Заходи* у сфері
автомобiльного
транспорту

155

Організація
дорожнього руху

20

Компенсацiйнi виплати
за пiльговий проїзд на
залізничному
транспорті

6

Національна програма
інформатизації

2

91%

-6%

0%

100%

55%

905
млн грн

видатків на
транспорт

36

Комунальні
підприємства ШЕУ

20

КП «"Київдорсервіс"»

100%

-0.3%

Х% - зростання
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

21%

Х% - скорочення
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

Х%

4

КП «"Київавтошляхміст"»

2

Департамент
транспортної
інфраструктури КМДА

- % від планового
показника на 2014
рік (виконання
бюджету)

– Включають наступні заходи: регулювання цiн на послуги міського транспорту, компенсаційні виплати на пільговий
проїзд та інші заходи.
2
– Для подальших розрахунків з КП «Київпастранс» та КП «Київметрополітен».
1

- 169 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

Заходи у сфері електротранспорту
Загальна
сума
компенсаційних
виплат
на
пільговий
електротранспортом була зменшена на 26% – до 216 млн грн.

проїзд

2014

% зміна 2014/2013

% від плану

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
електротранспортом

216

-26%

97%

Регулювання цiн на послуги мiського
електротранспорту

82

н/з

100%

Інші заходи у сфері електротранспорту

223

106%

97%

Усього:

520

30%

97%

 КП «Київпастранс» отримав компенсацію на регулювання цін на послуги міського
електротранспорту розміром 82 млн грн.
 Інші заходи у сфері електротранспорту передбачали надання трансфертів на здійснення
капітальних інвестицій та на погашення кредитних та фінансових угод для КП «Київпастранс»
(81.9 млн грн) та КП «Київметрополітен» (141 млн грн).

Заходи у сфері автомобільного транспорту
Загальна сума компенсаційних виплат на пільговий проїзд автотранспортом
окремим категоріям громадян збільшилися на 7% – до 71 млн грн.
2014

% зміна 2014/2013

% від плану

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автотранспортом

71

7%

100%

Регулювання цiн на послуги мiсцевого
автотранспорту

50

н/з

100%

Інші заходи у сфері авто транспорту

34

125%

99%

Усього:

155

91%

100%

 КП «Київпастранс» отримав компенсацію на регулювання цін на послуги міського
автотранспорту розміром 50 млн грн.
 Інші заходи у сфері автотранспорту передбачали надання трансфертів «Київпастрансу».

У 2014 році на ремонт та утримання автошляхів міста Києва було здійснено
видатки у сумі 202 млн грн, що на 30% більше за показник минулого року.
 Джерелами фінансування вказаних видатків були надходження до бюджету м. Києва від збору
за першу реєстрацію транспортного засобу, від збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності та субвенції з Державного бюджету до спеціального фонду
бюджету міста Києва на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах.
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Видатки: Державне управління
У 2014 році видатки міста Києва на функціонування Київської міської ради,
Київської міської державної адміністрації та районних в місті Києві
державних адміністрацій зросли на 16% – до 667 млн грн, що складає 103%
планового показника.
Збільшення видатків на державне управління на 16% або 90 млн грн у порівнянні з 2013 роком
пов’язане із:



негрошовими операціями на суму 61.4 млн грн із відображення матеріально-технічних
цінностей в балансах бюджетних установ;
збільшенням видатків на оплату праці на 46 млн грн.

Структура
видатків
на
державне
управління за напрямами у 2014 році
(млн грн)

Підрозділи КМДА
та районні в місті
Києві Державні
адміністрації

Київська міська
рада

630

38

-5%

+17%

104%
%

94%

Структура
видатків
на
державне
управління за видами витрат у 2014 році
(млн грн)

99%

667
млн грн

видатків на
державне
управління

Х% - зростання
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

1

Х% - скорочення
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

537

+9%

519%

+1306% 67

Оплата праці

1

Капітальні видатки

72%

+7% 22

Комунальні послуги

71%

-33% 41

Інші поточні витрати

Х%

- % від планового
показника на 2014 р.
(виконання бюджету)

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.

На кінець 2014 року кількість штатних одиниць персоналу у Київській
міській раді становила 167, у підрозділах Київській міській державній
адміністрації та районних в місті Києві Державних адміністрацій – 4 912.
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Видатки: Будівництво
У 2014 році видатки міста Києва на галузь будівництва зменшилися на 40% –
до 654 млн грн, що складає 74% планового показника.
Зменшення видатків на будівництво на 40% або 434 млн грн у порівнянні з 2013 роком пов’язано із
скороченням видатків на будівництво та розвиток мережі метрополітену та інших капітальних
вкладень згідно з Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва внаслідок
недостатнього обсягу власних доходів для покриття капітальних інвестицій.
Структура видатків бюджету міста Києва на будівництво за напрямами у 2014 році
(млн грн)
Обсяг
фінансування
в 2014 році,
млн грн

% зміна
2014/2013

% від плану

Капітальні вкладення

542.3

-15%

80%

Будівництво та розвиток мережі метрополітену

52.1

-85%

80%

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

34.9

-29%

64%

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

9.1

15%

77%

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та
культури

6.9

-39%

98%

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3.8

-26%

28%

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих
закладів

2.5

-89%

8%

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій
населення

1.4

-84%

6%

Виплата компенсацiї на здешевлення вартостi будiвництва житла
молодiжним житловим комплексам1

1.0

-52%

48%

653.9

-40%

74%

Напрям/ функція

Усього

– З бюджету міста Києва здійснюється погашення основної суми кредиту за позичальників, які мають пільгу (при народженні
дитини на 25% зменшується борг позичальника) та отримали молодіжний кредит згідно Програми пільгових іпотечних
молодіжних кредитів, яка була затверджена рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 № 570/1980 (див. також підрозділ
«Видатки, не віднесені до основних груп»).
1
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У 2014 році найбільший обсяг фінансування (з бюджету розвитку спеціального фонду міста
Києва) був спрямований на наступні об’єкти:

№

1
2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

Назва об'єкту
Будівництво Подільського
мостового переходу через р.
Дніпро
Реконструкція проспекту
Перемоги
Реконструкція транспортної
розв’язки на Поштовій площі
у Подільському районі
Будівництво КуренівськоЧервоноармійської лінії
метрополітену. Дільниця від
станції «Виставковий центр»
до Одеської площі
Реконструкція з прибудовою
середньої загальноосвітньої
школи № 128 по вул. Раїси
Окіпної, 6
Будівництво каналізаційного
колектора по вул. Стеценка з
метою ліквідації
каналізаційно-насосної
станції «Нивки»
Будівництво другої нитки
Головного міського
каналізаційного колектора в
м. Києві
Придбання трамваїв та
тролейбусів
Реабілітація пішохідної зони
від Поштової площі до
Паркового (пішохідного)
мосту через річку Дніпро у м.
Києві
Реконструкція
каналізаційного колектора по
вул. Дегтяренка
Комплексна реконструкція
лінії швидкісного трамваю від
вул. Старовокзальної до
Великої Кільцевої дороги
(І черга будівництва)

Терміни
будівництва

Кошторисна
вартість,
млн грн

Фінансування в
2014,
млн грн

%
виконання
в 2014

Транспорт

10.2004
12.2017

7 628

166

Транспорт

05.2013
12.2017

441

Транспорт

10.2012
09.2015

Транспорт

Галузь

Виконано на 31.12.2014
млн грн

%

99%

3 347

44%

113

100%

155

35%

427

80

100%

395

92%

02.2012
12.2016

1 818

49

81%

1 210

67%

Освіта

09.2008
08.2016

140

22

89%

46

33%

Комунальне
будівництво

09.2009
12.2017

257

19

96%

93

36%

Комунальне
будівництво

01.1993
12.2017

1 184

14

93%

467

39%

Транспорт

02.2014
12.2014

20

14

68%

14

68%

Комунальне
будівництво

04.2013
08.2014

14

12

91%

22

162%

Комунальне
будівництво

06.2011
09.2016

52

10

99%

21

40%

Транспорт

06.2007
12.2015

497

10

100%

473

95%

12 478

509

95%

6 243

50%

Усього

Станом на 31.12.2014 року значних капіталовкладень потребували проекти:

№
1
2

3

4
5

Назва об'єкту
Будівництво Подільського
мостового переходу через р. Дніпро
Будівництво ТЕЦ на відновленому
паливі у Деснянському районі
Комплексна модернізація вагонів
типу «Е» та його модифікації з
впровадженням асинхронного
тягового приводу на КП «Київський
метрополітен» (II етап)
Будівництво другої нитки головного
міського каналізаційного колектора
Заміна (реконструкція) та
модернізація ліфтів у житлових
будинках
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Галузь
Транспорт
Комунальне
господарство

Терміни
будівництва
10.2004
12.2017
06.2017
12.2019

Потреба у
фінансуванні
на 31.12.14,
млн грн

млн грн

%

Кошторисна
вартість,
млн грн

4 281

3 347

44%

7 628

3 600

-

0%

3 600

Виконано на
31.12.14

Транспорт

10.2014
12.2015

1 020

-

0%

1 020

Комунальне
господарство

01.1993
12.2017

717

467

39%

1 184

Комунальне
господарство

02.2011
12.2020

643

97

13%

740
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Видатки: Економічна діяльність
У 2014 році видатки на послуги, пов’язані з економічною діяльністю,
зменшилися на 17% – до 589 млн грн, що складає 93% планового показника.
Зменшення видатків на економічну діяльність на 17% або 122 млн грн у порівнянні з 2013 роком
пов’язано із зменшенням загальної суми внесків міста Києва у статутні капітали комунальних
підприємств.
У 2014 році видатки здійснювалися по двом основним напрямкам:
1

Внески міста Києва як головного акціонера на поповнення статутного капіталу
комунальних підприємств.

Поповнення статутного капіталу ключових комунальних підприємств міста Києва у 2014 році
(млн грн)
2013

2014

% виконання,
2014

% зміна
2014/2013

КП «Київський метрополітен»
(в т.ч. на обслуговування та погашення кредитів, інших боргів)

412.4

191.1

100%

-54%

КП «Київпастранс»
(в т.ч. на обслуговування та погашення кредитів)

202.5

275.7

89%

36%

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
(в т.ч. на обслуговування молодіжних кредитів)

31.4

28.5

95%

-9%

КП «Група впровадження проекту» (на реалізацією проектів
«Енергозбереження» та «Термосанація» у бюджетних установах
міста Києва із залученням кредитних коштів НЕФКО)

3.0

17.7

100%

490%

Інші комунальні підприємства

34.4

53.7

94%

56%

Усього

683.7

566.6

94%

-17%

Підприємство

2

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю.

Фінансування програм та заходів пов’язаних з економічною діяльністю
(млн грн)
Програма / захід
Моніторинг окремих доручень Київської міської ради та КМДА, роботи, пов'язані з науковометодичним та аналітичним супроводженням процесу планування соціально-економічного розвитку
міста
Утримання КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських
будівлях м. Києва»

Обсяг
фінансування,
млн грн
8.7
4.6

Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення,
капремонту

3.4

Програма використання та охорони земель м. Києва

1.7

Підготовка інвестиційних проектів

1.4

Супроводження/оновлення кредитних рейтингів міста Києва, витрати по здійсненню внутрішнього
запозичення до бюджету м. Києва

1.3

Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012–2014 роки

1.0

Усього

22.1
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Видатки: Цільовий фонд
У 2014 році видатки цільового фонду міста Києва зменшилися на 6% – до 203
млн грн, що складає 79% планового показника.
Порядок використання коштів цільового фонду регулюється «Положенням про формування та
використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва у 2014 році» (Додаток
10 до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 №278/278).
Видатки цільового фонду бюджету міста Києва
(млн грн)
Видатки цільового фонду

2013

2014

% зміна 2014/2013

97.0

99.3

2%

63.6

26.8
32.6

н.з.
-49%

-

16.3

н.з.

31.3

9.2

-71%

3.9

4.4

12%

Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування
соціально-економічного розвитку міста

-

4.1

н.з.

Програма «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2012-216 роки»

-

3.1

н.з.

-

2.2

н.з.

18.7
214.5

4.3
202.4

-77%
-6%

Регулювання цін за послуги міського пасажирського транспорту (для КП
«Київпастранс»)
Утримання органів влади (РДА, департаментів) та секретаріату Київської міської ради1
Благоустрій міста
Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень
виборців
Створення та відновлення зелених насаджень
Міська цільова програма «Розвиток електронного урядування в м. Києві на
2012-2014 роки»

Міська цільова програма з технічного захисту інформації в м. Києві на 20122014 роки
Інші заходи/ програми
Усього
1

– В основному на поточне утримання центрів надання адміністративних послуг.

Видатки: Фонд охорони навколишнього природного середовища
У 2014 році видатки на здійснення природоохоронних заходів зменшилися
на 43% – до 33 млн грн, що складає 51% від планового показника.
Видатки на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів Київського міського фонду
охорони навколишнього природного середовища у 2014 році були затверджені розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 28.04.2014 № 510 «Про забезпечення на 2014 рік
природоохоронних заходів у м. Києві» (зі змінами та доповненнями).
Природоохоронні заходи за напрямами
(млн грн)
Видатки Фонду охорони навколишнього природного середовища

2013

2014

% зміна
2014/ 2013

% виконання
бюджету в
2014

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

34.8

22.9

-34%

55%

Утилізація відходів

12.4

9.3

-25%

47%

Збереження природно-заповiдного фонду

1.2

1.2

2%

60%

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного
середовища

5.9

-

н.з.

н.з.

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища

4.0

0.1

-98%

3%

Усього

58.3

33.5

-43%

51%
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Видатки: Фізична культура і спорт
У 2014 році видатки на фізичну культуру і спорт зменшилися на 9% – до
123 млн грн, що складає 71% планового показника.
Зменшення видатків на 9%, або 12 млн грн у порівнянні з 2013 роком головним чином пов’язане із
зменшенням капітальних видатків у даній сфері.

Структура видатків на фізичну культуру і
спорт за напрямами у 2014 році
(млн грн)

Дитячо-юнацькі
спортивні школи
Школи вищої
спортивної
майстерності
Спортивні споруди

-2.2%

87

17

-10%

69%

6

-2.9%

51%

Київский міський центр
спорту інвалідів
«"Інваспорт"»

3

+3.6%

Центри«"Спорт для
всіх"» та заходи з фіз
культури

2

-31% 29%

Навчальнотренувальні збори i
змагання

2

-50%

24%

Інші видатки

6

-47%

50%

86%

Х% - зростання
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.
1

Структура видатків на фізичну культуру і
спорт за видами витрат у 2014 році
(млн грн)

82%

96%

+4%

65%

123
млн грн

видатків на
фізичну
культуру

65%

32%

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам

6

Комунальні послуги

+19%

4

Продукти харчування

-63%

4

Капітальні видатки

Соціальне
забезпечення

-3,2%

76%

-14%

1

29%

-30%

11

Х% - скорочення
показника у 2014 р.
по відношенню до
2013 р.

1

6

-40%

52%

Оплата праці

90

Х%

Інші поточні витрати

- % від планового
показника на 2014
рік (виконання
бюджету)

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.

У 2014 році з бюджету міста Києва фінансування отримали 66 установ
фізичної культури і спорту. За рахунок коштів бюджету було проведено 109
фізично-спортивних заходів та 260 навчально-тренувальних зборів та
змагань.
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Установи фізичної культури і спорту, що отримували фінансування з бюджету міста Києва

Категорія закладу

1

Кількість
закладів

Середня кількість учнів

Кількість
проведених
заходів/ змагань

Середні видатки на 1
учня/ захід /заклад в
рік, тис. грн

2013

2014

2013

2014

%
зміна

2013

2014

%
зміна

2013

2014

%
зміна

Дитячо-юнацькі спортивні
школи

55

55

23 777

24 709

4%

-

-

-

3.7

3.5

-5%

Школи вищої спортивної
майстерності

2

2

243

248

2%

-

-

-

79.5

70.2

-12%

Спортивні споруди

2

2

-

-

-

-

-

-

2 910

2 827

-3%

Київський міський центр
спорту інвалідів
«Інваспорт»

1

1

-

-

-

-

-

-

3 453

2 981

-14%

Центри «Спорт для всіх»
та заходи з фізичної
культури

1

2

-

-

-

-

-

-

1 956

806

-59%

Навчально-тренувальні
збори i змагання

-

-

-

-

-

425

260

-39%

22.8

9.1

-60%

Утримання дитячоюнацьких спортивних
шкiл, які підпорядковані
громадським
організаціям

2

2

663

673

2%

-

-

-

0.6

0.2

-67%

Централізовані
бухгалтерії

1

1

-

-

-

-

-

-

1 085

879

-19%

Інші заклади

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

65

66

– Кількість залученого населення.

На кінець 2014 року загальна кількість штатних одиниць в установах
фізичної культури і спорту Києва, що фінансуються з бюджету міста Києва,
складала 2 026 осіб.
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Видатки: Засоби масової інформації
У 2014 році видатки на ЗМІ збільшилися на 7% – до 32 млн грн, що складає
92% планового показника.
Збільшення видатків на 7%, або 2 млн грн у порівнянні з 2013 роком головним чином пов’язане зі
збільшенням видатків на підтримку телерадіокомпаній, які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.
У 2014 році з метою інформування населення міста Києва про політичне та економічне життя
столиці з бюджету м. Києва у 2014 році було виділено кошти (у вигляді поточних трансфертів):
 на підтримку двох комунальних телерадіокомпанія (КП «Телекомпанія «Київ» та «Редакція
«Голос Києва») – 23.6 млн грн;
 на підтримку трьох друкованих засобів масової інформації (КП «РГ «Вечірній Київ», ТОВ «Журнал
«Київ», КП «РГ «Хрещатик») – 7.7 млн грн;
 на підтримку книговидавничої справи та проведення інформаційного моніторингу, співпраці з
іншими інформаційними агенціями видатки становили 193.7 тис. грн.
Видатки на засоби масової інформації за напрямами у 2014 році
(млн грн)

23.6

7.7

Телебачення і
радіомовлення

Періодичні видання
(газети та журнали)

0.1

0.1

Книговидання

Інші засоби масової
інформації

На кінець 2014 року загальна кількість штатних одиниць в комунальних
засобах масової інформації Києва, що фінансуються з бюджету міста Києва,
складала 378 осіб.

Видатки: Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
У 2014 році видатки на здійснення заходів з організації рятування на водах
та забезпечення безпечного відпочинку киян та гостей міста біля води
становили 9.2 млн грн, що складає 100% планового показника.
Комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду
м. Києва «Плесо» отримує фінансування з бюджету на виконання та проведення вищевказаних
заходів.
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Видатки: Видатки, не віднесені до основних груп аналізу
У 2014 році видатки на інші заходи та програми становили 65 млн грн, що
складає 67% планового показника.
Відхилення фактичного розміру видатків від планового на 33% або 32 млн грн пов’язане із
недовикористанням коштів резервного фонду у сумі 28 млн грн по відношенню до планового
показника.
Видатки бюджету міста Києва на інші заходи та програми за ключовими напрямами у 2014 році
(млн грн)
2014

% зміна
2014/2013

% від
плану

Проведення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та міського голови
(за рахунок субвенції з Державного бюджету)

7.8

н.з.

94%

Видатки на пільгові кредити на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для
молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян1, в тому числі

4.9

0%

92%

Погашення відсотків за користування кредитом2

6.9

3%

100%

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів3

0.4

-29%

99%

Повернення кредитів громадянами (Кредитування)4

2.4

2%

120%

Інші видатки

49.6

-21%

93%

Усього

62.2

-8.1%

65.9%

– Починаючи з 2004 року у місті Києві реалізується Програма пільгових іпотечних молодіжних кредитів, яка була затверджена
рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 № 570/1980 «Про затвердження Положення про порядок фінансово-кредитної
підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві». Програма
реалізується через банк ПАТ «КБ «Хрещатик», 25% + 1 акціонерного капіталу якого належать територіальній громаді міста
Києва.
1

– З бюджету міста Києва відшкодовується банку ПАТ «КБ «Хрещатик» відсоткова ставка у розмірі «Облікова ставка НБУ +
5.5%» відповідно до умов договору.
2

– З бюджету міста Києва сплачується комісія за обслуговування молодіжних кредитів у розмірі 6% від тіла кредиту відповідно
до умов договору.
3

– Строк погашення даних кредитів – до 2035 року. Станом 31.12.2014 загальна заборгованість громадян по наданим містом
Києвом кредитам становила 4.3 млн грн. Повернені кошти використовуються для погашення банку основної суми кредиту за
позичальників, які мають пільгу (при народженні дитини на 25 % зменшується борг позичальника) – див. «Видатки:
Будівництво».

4

Видатки: Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва
У 2014 році трансферти з бюджету міста Києва становили 1 144 млн грн до
Державного бюджету та 300 тис. грн до місцевих бюджетів Київської області,
що складає 99.8% та 12% планового показника.
Збільшення трансфертів до Державного бюджету у 2014 році пов’язано із перерахуванням
(вилученням) коштів, що передаються до Державного бюджету з місцевих, у розмірі 1 141 млн грн для
збалансування доходів та видатків територій внаслідок перевищення доходів бюджету міста Києва
над видатками (під час розрахунків міжбюджетних трансфертів, які здійснюються відповідно до
нормативів для всіх місцевих бюджетів).
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У 2013 році дані кошти не перераховувалися (не вилучалися) до Державного бюджету, оскільки
під час розрахунків міжбюджетних трансфертів видатки бюджету міста Києва перевищували доходи,
внаслідок чого до бюджету міста Києва була перерахована дотація вирівнювання (див. розділ
«Доходи», Трансферти з Державного бюджету).
Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва
(млн грн)

2013

2014

План
2014

%
виконання
в 2014 р.

8.3

1 143.6

1 146.4

99.8%

Кошти, що передаються до Державного бюджету з бюджету міста Києва,
для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти
(не мають цільового призначення)

-

1 140.5

1 140.5

100.0%

Субвенція з бюджету м. Києва державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

8.3

3.1

5.9

53.0%

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії
злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012–2015 роки

6.3

3.0

4.0

75.0%

Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби,
приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову
службу та військово-патріотичне виховання молоді на 2011–2015
роки

0.0

0.1

1.9

6.9%

Сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та
інших судових органів у м. Києві на 2011–2015 роки

2.1

-

-

-

Трансферти з бюджету міста Києва до місцевих бюджетів Київської
області

0.5

0.3

2.5

12.0%

Інші додаткові дотації (з бюджету міста Києва місцевим бюджетам
Київської області на оздоровлення дітей)

0.5

0.3

0.5

60.0%

Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік місцевому
бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської
області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці
Обухівського району

-

-

1.0

0.0%

Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік місцевому
бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району
Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів
в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району

-

-

1.0

0.0%

8.8

1 143.9

1 148.9

99.6%

Трансферти з бюджету міста Києва до Державного бюджету

Усього міжбюджетні трансферти
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КРЕДИТОРСЬКА ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31.12.2014 кредиторська заборгованість зменшилася на 33% – до
582.2 млн грн внаслідок погашення заборгованості та своєчасної оплати за
комунальні послуги, продукти харчування та медикаменти. Дебіторська
заборгованість зросла з 31.6 млн грн до 160.3 млн грн головним чином у
зв’язку з зростанням дебіторської заборгованості за галузями будівництва
та державного управління.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за галуззю 1
(млн грн)
Видатки
Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Охорона здоров'я
Культура i мистецтво
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
Фiзична культура i спорт
Державне управлiння
Будiвництво
Житлово-комунальне господарство
Цільовий фонд
Видатки, не вiднесенi до основних груп
Інші галузі
Всього заборгованість

Дебіторська заборгованість
на 01.01.2014

на 31.12.2014

0.9
0.4
1.7
0.4
0.0
0.4
18.8
0.4
8.3
0.3
31.6

0.8
2.5
2.5
0.4
0.0
6.2
136.9
0.5
10.2
0.3
160.3

Кредиторська заборгованість
на 01.01.2014
402.2
145.7
214.1
17.6
22.4
9.9
26.2
3.3
13.5
0.3
6.5
7.3
869.0

на 31.12.2014
204.4
145.3
133.4
18.1
15.2
14.8
14.3
14.2
10.1
7.2
4.0
1.1
582.2

Дебіторська заборгованість за галуззю будівництва виникла головним чином по КП «Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за перерахованими коштами на відселення та
відшкодування збитків за знесення через будівництво Подільського мостового переходу. Станом на
31.12.2014 дебіторська заборгованість по КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва» становила 119 млн грн. Кошти планувалося відпрацьовувати по мірі відселення мешканців.
Станом на 31.12.2014 дебіторська заборгованість по галузі державного управління становила
6.2 млн грн, включаючи 5.6 млн грн дебіторської заборгованості, що виникла перед Київською міською
радою за попередньою оплатою на придбання матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання та
послуги з розробки та впровадження системи інформаційного забезпечення депутатів Київради
«РАДА ІV» по І етапу згідно з пунктом 3 постанови КМУ від 23.04.2014 № 117.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за видами видатків1
(млн грн)
Видатки

1
2

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на 01.01.2014

на 31.12.2014

на 01.01.2014

на 31.12.2014

4.3
2.5
0.3
-

7.8
2.0
2.4
-

842.4
418.8
107.8
90.5
89.9

537.6
183.5
115.7
53.5
49.9

Поточні видатки
Комунальні послуги
Соціальне забезпечення
Продукти харчування
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм
Оплата праці2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам
Інші поточні витрати
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Капітальні трансферти підприємствам

0.7

0.8

46.1

33.8

0.1
0.3
0.3
27.4
5.8
21.6

0.1
0.3
2.3
152.5
11.8
140.7

0.2
9.7
79.4
26.6
25.8
0.8

16.7
3.6
80.9
44.5
35.4
9.1

Всього заборгованість

31.6

160.3

869.0

582.2

– Не включає дебіторську та кредиторську заборгованість за кредитуванням.
– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.
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МІСЦЕВИЙ БОРГ
Місцеві запозичення можуть здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку
(спеціального фонду) міста Києва та використовуються для створення, приросту чи оновлення
стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань
Київської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення і територіальних громад
міста.
Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування, обумовлених
договором між кредитором та позичальником, порушується графік погашення з вини
позичальника, Київська міська рада не має права здійснювати нові місцеві запозичення
протягом п’яти наступних років.

Станом на 31.12.2014 місцевий борг міста Києва зріс на 38% до 13 838 млн
грн, що пов’язано виключно із девальвацією гривні, оскільки частина боргу
деномінована в доларах США.
Динаміка місцевого боргу на кінець
періоду
(млн грн)

Внутрішній борг

Зовнішній борг

Динаміка місцевого боргу на кінець
періоду як % частка
(%)
% від власних доходів бюджету
1

13 838

% від ВРП1
100.5%

+38%
10 031

77.8%
8 673

4 396

5 635

2013

5 165

2014

4.4%

3.2%

2013

2014

– Для розрахунку показника у 2014 році використані прогнозні дані ВРП, що зазначені у Програмі економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2014 рік.
1

Протягом 2014 року відбулося скорочення основної суми внутрішнього боргу (у гривні) на
470 млн грн – до 5 165 млн грн внаслідок:
 Погашення в повному обсязі облігацій внутрішньої місцевої позики серії В, С, D та E на суму
2 625 млн грн за рахунок нового запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
(серія Н) на суму 2 375 млн грн;
 Погашення кредиту (який залучався в 2009 році на покриття тимчасових касових розривів
міського бюджету м. Києва), укладеного з ПАТ «КБ «Хрещатик», на суму 220 млн грн.
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Боргові зобов’язання (місцевий борг) міста Києва станом на 01.01.2014 та 31.12.2014
(млн грн)
Процентна
ставка, %

Дата
залучення

Дата
погашення

Станом на
01.01.2014,
млн грн

Станом на
31.12.2014,
млн грн

5 635

5 165

Внутрішній борг
Облігації внутрішньої місцевої позики (Серія G)

15.25%

Гру 2012

Гру 2015

1 915

1 915

Облігації внутрішньої місцевої позики (Серія B, C,
D, E)

15.20%

Чер-Лис
2012

Жов-Лис
2014

2 625

-

Облігації внутрішньої місцевої позики (Серія F)

15.25%

Лис 2012

Жов 2015

875

875

Облігації внутрішньої місцевої позики (Серія H)

15.25%

Жов 2014

Жов 2015

-

2 375

Банківський кредит (2009)

21.75%

Бер 2009

Чер 2014

220

-

4 396

8 673

Зовнішній борг
Єврооблігації 2015 (250 млн дол. США)1

8.00%

Лис 2005

Лис 2015

1 998

3 942

Єврооблігації 2016 (300 млн дол. США)

9.375%

Лип 2011

Лип 2016

2 398

4 731

10 031

13 838

1

Усього місцевий борг

– Перерахунок валют здійснено відповідно до офіційного обмінного курсу, встановленого Національним банком України
станом на 01.01.2014 та 31.12.2014.
1

У 2015 році Києву необхідно погасити облігації внутрішньої місцевої позики
на загальну суму 5 165 млн грн. Також, згідно із графіком, єврооблігації
повинні бути погашені у 2015-2016 роках, проте протягом 2015 року
планується здійснення правочинів стосовно зміни умов цих запозичень.
Графік погашення місцевого боргу
(млн грн)
Внутрішній борг
9 107

Погашення місцевого боргу у % від
власних доходів бюджету у 2014 р.
(%)

Зовнішній борг
2015

3 942

66.1%

4 731

5 165

4 731

2015

2016

2016

34.3%

Планові зміни умов запозичень
Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 р. № 318-р місцеві зовнішні
запозичення Київської міської ради були включені в перелік зовнішніх боргових зобов’язань,
щодо яких планується здійснення правочинів стосовно зміни умов запозичень.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (із змінами та
доповненнями) від 02 березня 2015 року та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 року № 132, координатором заходів щодо підготовки та здійснення правочинів за зовнішніми
кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями визначено
Міністерство фінансів України.
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ГАРАНТІЇ НАДАНІ МІСТОМ КИЄВОМ
Згідно Бюджетного кодексу місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням Київської міської
ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів
господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані
на території міста Києва та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних програм (проектів),
метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Станом на 31.12.2014 обсяг гарантійних зобов’язань міста Києва зріс на 74%
до 2 312 млн грн, що пов’язано виключно із девальвацією української гривні,
оскільки основна частина зобов’язань деномінована в євро. Протягом 2014
року нових гарантій Київською міською радою не надавалося, погашення
боргу комунальними підприємствами не здійснювалося.
Динаміка гарантійних зобов’язань
міста Києва на кінець періоду
(млн грн)

Обсяг гарантованого боргу1 у %
від гарантійних зобов’язань на
кінець періоду
(%)

Деноміновані в євро
Деноміновані у гривні

2 312
4

2013
1 329
4

48.4%

2 308

1 325

2014

2013

60.8%

2014

– Обсяг боргу комунальних підприємств, який гарантований містом Києвом, тобто сума основного боргу, яка вибрана та
непогашена станом на певний період.
1

Станом на 31.12.2014 обсяг гарантованого територіальною громадою міста
Києва боргу, який був вибраний комунальними підприємствами, зріс на
119% до 1 406 млн грн, що пов’язано із девальвацією української гривні,
оскільки основна частина боргу деномінована в євро, а також вибіркою
додаткової суми кредиту в межах наданого ліміту комунальними
підприємствами.
Динаміка гарантованого боргу,
деномінованого в євро
(млн євро, млн грн)
2013

2014

1 402

Динаміка гарантованого боргу,
деномінованого в гривні
(млн грн)
+11%

+119%
640

+26%
58.0

3.6

4.0

2013

2014

72.9

млн євро

еквівалент у млн грн
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ ТА ГАРАНТОВАНОГО МІСТОМ
КИЄВОМ БОРГУ
Істотні умови гарантійних зобов’язань
Позичальник

Кредитор

Обсяг гарантійних
зобов'язань міста3
станом на

Обсяг,
млн

Валюта

% ставка

Дата
надання

Дата
закінчення

01.01.2014,
млн грн1

31.12.2014,
млн грн1

Обсяг
гарантованого
боргу станом на
01.01.2014, 31.12.2014,
млн грн1
млн грн1

КП «Київпастранс»

ЄБРР

60.0

євро

Euribor +
5.75%4

2010

2021

662

1 154

397

703

КП «Київметрополітен»

ЄБРР

40.0

євро

Euribor +
5.75%4

2010

2021

442

769

242

694

КП «Київдорсервіс»

ЄБРР

15.0

євро

Euribor +
5.75%4

2010

2018

166

288

1.7

2.9

КП «ГВП»2

НЕФКО

5.0

євро

6.90%

2013

2021

55.2

96.2

0.1

2.5

КП «ГВП»2

НЕФКО

4.0

гривня

3.00%

2013

2018

4.0

4.0

3.6

4.0

1 329

2 312

643

1 406

Всього

– Перерахунок валют здійснено відповідно до офіційного обмінного курсу, встановленого Національним банком України
станом на 01.01.2014 (1 104.1530 гривень за 100 євро) та 31.12.2014 (1 923.2908 гривень за 100 євро).
1

2

– КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва».

– Протягом 2014 року нових гарантій не надавалося Київською міською радою, погашення боргу комунальними
підприємствами не здійснювалося, тобто зміна обсягу гарантійних зобов’язань пов’язана виключно з девальвацією української
гривні.
3

4
– Середня процентна ставка у 2014 році. Маржа по кредитам ЄБРР корегується відповідно до кредитних угод і переглядається
на кожну дату сплати процентів шляхом посилання на рейтинг незабезпеченого та несубординованого довгострокового боргу
міста Києва, присвоєного S&P та Moody’s.

Гарантії надані за кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)
В 2010 році на виконання рішення Київради від 02.12.2010 № 250/5062 «Про надання гарантій
Європейському банку реконструкції та розвитку» Київською міською радою надано Європейському
банку реконструкції та розвитку гарантії для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними
угодами, укладеними:
 комунальним підприємством «Київпастранс» як позичальником та ЄБРР як кредитором про
надання кредиту у розмірі 60 млн євро від 17 серпня 2007 року. Кошти були спрямовані на
оновлення парку тролейбусів (202 одиниць, поставлено 136 одиниць) та автобусів (185 одиниць,
поставлено повністю);
 комунальним підприємством «Київський метрополітен» як позичальником та ЄБРР як
кредитором про надання кредиту у розмірі 40 млн євро від 17 серпня 2007 року. Отримані кошти
були спрямовані на оновлення вагонів метрополітену (поставлено 50 одиниць);
 комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» як позичальником та
ЄБРР як кредитором про надання кредиту у розмірі 15 млн євро від 31 жовтня 2008 року (зі змінами
та доповненнями). Кошти були спрямовані на реалізацію програми «Система управління дорожнім
рухом в місті Києві (проектування, поставка, монтаж та обслуговування системи управління
дорожнім рухом)».
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Гарантії надані за кредитами Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
В 2013 році з метою реалізації заходів з підвищення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери було ініційовано співпрацю з НЕФКО, що
фінансує широкий спектр енергоефективних проектів у країнах Центральної та Східної Європи,
включаючи Україну.
Рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 № 429/9917 затверджено надання гарантій для
забезпечення виконання зобов’язань за двома кредитними договорами, укладеними між комунальним
підприємством «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва» як позичальником та НЕФКО як кредитором:
 про надання кредиту у розмірі 5 млн євро від 13.11.2013 для фінансування проекту «Термосанація
у бюджетних установах міста Києва». Проект передбачає впровадження енергоощадних заходів
на об’єктах комунальної власності. Обсяг співфінансування за кошти бюджету міста Києва складає
2,0 млн євро, за рахунок гранту Фонду Е5Р – 1.5 млн євро;
 про надання кредиту у розмірі 4 млн грн від 13.11.2013 для фінансування проекту
«Енергозбереження у бюджетних установах міста Києва», який передбачає впровадження
енергоощадних заходів на об’єктах комунальної власності, в тому числі заміну, ремонт, установку
енергоощадного обладнання. Обсяг співфінансування за кошти бюджету міста Києва становитиме
1.5 млн грн.
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Зміст консолідованої фінансової інформації спеціального призначення
Опис підходу до підготовки консолідованої фінансової інформації спеціального призначення ..... - 194 Консолідований звіт про фінансовий стан ............................................................................................. - 195 Консолідований звіт про фінансові результати ..................................................................................... - 196 Консолідований звіт про зміни в чистих активах ................................................................................... - 197 Консолідований звіт про рух грошових коштів ...................................................................................... - 198 Звіт про виконання бюджету м. Києва .................................................................................................... - 199 Звірка консолідованого фінансового результату до результату виконання бюджету м. Києва........ - 200 Примітки до консолідованої фінансової інформації спеціального призначення
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VI. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2014 рік
Опис підходу до підготовки консолідованої фінансової інформації спеціального призначення
До складу консолідованої фінансової інформації спеціального призначення м. Києва входять 1 853
підприємства (див. Примітку 1). Основні форми консолідованої фінансової інформації спеціального
призначення включають дані щодо всіх 1 853 підприємств. У зв’язку з технічними обмеженнями,
детальна інформація в примітках розкрита щодо 87 найбільших підприємств. Інформація щодо інших
підприємств розкривається у примітках в рядку «Інші».
Аудит цієї консолідованої фінансової інформації спеціального призначення не проводився.
Обмеження
1. Більшість земель м. Києва в консолідованій фінансовій інформації спеціального призначення
обліковуються за вартістю, що дорівнює нулю, оскільки Місто поки не мало можливості достовірно
оцінити справедливу вартість відповідного земельного фонду. Інформацію про площу земельного
фонду Міста, а також про обмеження щодо обліку земельних ділянок наведено у Примітці 6.
2. Частина підприємств м. Києва не робили переоцінку основних засобів станом на 1 січня та
31 грудня 2014 року, тому справедлива вартість основних засобів, які обліковуються за
справедливою вартістю відповідно до облікової політики, може істотно відрізнятися від їх облікової
вартості. Також частина підприємств м. Києва не проводили аналіз наявних ознак знецінення та, в
разі необхідності, тест на знецінення об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів,
нематеріальних активів та запасів станом на 1 січня та 31 грудня 2014 року.
3. У зв’язку з технічними обмеженнями деякі внутрішньогрупові баланси та операції не були згорнуті
при консолідації.
4. Деякі підприємства Міста не розраховують та не визнають:
-

відстрочені податкові зобов'язання / відстрочені податкові активи;
резерви під невикористану відпустку;
нарахування під виплату бонусів;
нарахування за гарантіями;
нарахування по пенсійних планах;
резерви під приведення територій до первісного стану.

5. Для покриття касових розривів бюджетів районів та м. Києва в цілому, виконавчий орган міської
ради протягом 2009–2013 років отримував від Казначейства за рахунок коштів на єдиному
казначейському рахунку безпроцентні середньострокові позики. Більша частина отриманих позик
станом на 31 грудня 2014 не була повернута Містом через відсутність профіциту бюджету. На
момент отримання ці позики були визнані за номінальною вартістю, а не за справедливою.
6. Деякі підприємства м. Києва обліковують на балансі майно, яке на 1 січня та 31 грудня 2014 року
було приватизоване та не належало Місту. Більшість таких активів при складанні консолідованої
інформації спеціального призначення було ідентифіковано та виключено з вартості основних
засобів Міста. Деякі підприємства при відокремленні та розрахунку вартості приватизованого
майна включали до розрахунку нежитлові приміщення, які не можуть бути приватизовані згідно
законодавства України та повинні залишатися на балансі утримуючого підприємства.
7. Через технічні обмеження наступні Примітки, які є обов’язковими згідно з вимогами Міжнародних
Стандартів Бухгалтерського Обліку для Державного Сектору, не були підготовлені:
-

-

-

перше застосування Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку для Державного Сектору;
запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень та їх вплив на звітність;
основні облікові оцінки та професійні судження, що використовувались при застосуванні
облікової політики стосовно:
А – визнання доходів від необмінних операцій;
Б – оцінка основних засобів;
цілі, політики та методи управління кредитним ризиком;
концентрація кредитного ризику;
активи у заставі за категоріями;
розкриття інформації щодо моделі оцінки справедливої вартості за інструментами,
класифікованими як Рівень 3;
доходи, витрати та результат від операцій з фінансовими інструментами по категоріях обліку;
розкриття інформації щодо витрат на позики, які капіталізуються;
операції з пов’язаними сторонами, крім операцій з управлінським персоналом;
інформація щодо будівельних контрактів;
інформація щодо операційної оренди;
інформація щодо умовних зобов’язань.
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Консолідований звіт про фінансовий стан
31 грудня
2014 року

1 січня
2014 року

63 554 248
2 266 971
352 829
157 647
90 361
8 963
118 415
8 041

61 938 775
1 750 050
412 334
207 823
69 455
12 720
139 005
7 497

66 557 475

64 537 659

6 295 320
2 203 917
664 109
139 956
100 265
8 396
1 223 193

5 347 227
3 055 112
346 030
186 641
128 390
8 396
913 919

10 635 156

9 985 715

276 594

257 851

77 469 225

74 781 225

6 167 348
99 133
243 938
5 885 448
1 583 265

8 034 175
24 340
57 023
5 377 008
723 465

13 979 132

14 216 011

14 036 310
4 927 664
461 934
701 136
316 076
178

7 408 078
5 153 505
388 564
570 615
180 067
195

Всього поточних зобов’язань

20 443 298

13 701 024

ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

34 422 430

27 917 035

Чисті активи
Накопичений надлишок
Резерв переоцінки
Частка меншості

18 687 920
23 931 715
427 160

24 593 863
21 863 343
406 984

Всього чистих активів

43 046 795

46 864 190

ВСЬОГО ЧИСТИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

77 469 225

74 781 225

У тисячах українських гривень

Прим.

АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Активи у концесії
Нематеріальні активи
Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі
Інвестиції наявні для продажу
Відстрочені податкові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість за обмінними операціями
Інші необоротні активи

6
7
8
9
10

Всього необоротних активів
Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за обмінними операціями
Дебіторська заборгованість за необмінними операціями
Дебіторська заборгованість підприємств за податками
Витрати майбутніх періодів
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти

11
10
12

13

Всього оборотних активів
Необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття

14

ВСЬОГО АКТИВІВ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові запозичення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові резерви
Інші довгострокові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів

15
16
17
18

Всього довгострокових зобов’язань
Поточні зобов'язання
Короткострокові запозичення
Кредиторська заборгованість за обмінними операціями
Кредиторська заборгованість за податками та трансфертами
Аванси отримані за необмінними операціями
Поточні резерви
Інші поточні зобов'язання

15
19
20
21
22
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Консолідований звіт про фінансові результати
У тисячах українських гривень

Прим.

2014 рік

23
24

8 108 944
3 023 664
2 010 598

25
26
27

325 913
97 754
13 428

28
29
30
31
32

1 404 245
654 057
519 513
229 094
173 335
81 223
51 178
16 966
9 677 533
1 277 380
16 338

Доходи
Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб
Субвенції та дотації (загальний фонд)
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Місцеві податки і збори загального фонду
Неподаткові надходження та інші бюджетні доходи
Спеціальний фонд
Місцеві податки і збори спеціального фонду
Субвенції з державного бюджету (спеціальний фонд)
Доходи від обмінних операцій бюджетних установ
Цільові фонди
Неподаткові надходження
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Інші податки та збори
Фінансові доходи бюджетних установ
Доходи від обмінних операцій комунальних підприємств
Інші доходи комунальних підприємств
Фінансові доходи комунальних підприємств

33
34
35

ВСЬОГО ДОХОДІВ

27 681 163

Витрати
Житлово-комунальне господарство
Освіта
Охорона здоров'я
Будівництво
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Кошти, що передаються до державного бюджету
Культура i мистецтво
Державне управління
Фізична культура i спорт
Цільові фонди
Інші витрати
Частка збитку асоційованих підприємств, що обліковуються за методом участі в
капіталі

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

(6 633 345)
(4 985 878)
(3 768 531)
(3 320 668)
(1 341 319)
(2 718 422)
(1 498 813)
(1 143 612)
(716 711)
(447 060)
(88 261)
(20 063)
(125 344)

9

(50 176)

ВСЬОГО ВИТРАТ ДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

(26 858 203)

НАДЛИШОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

822 960

Податок на прибуток

(138 963)

НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ
Процентні витрати
Результати від переоцінки іноземної валюти

683 997
46
46

(1 693 994)
(4 868 435)

ДЕФІЦИТ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

(5 878 432)

Надлишок, що належить частці меншості
Дефіцит, що належить територіальній громаді

27 511
(5 905 943)

ДЕФІЦИТ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

(5 878 432)

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
Статті, що в подальшому не будуть перекласифіковані до надлишку/(дефіциту)
за період:
Дооцінка необоротних активів
Інші сукупні витрати

2 068 508
(136)

ВСЬОГО ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ

2 068 372

ВСЬОГО СУКУПНИЙ ЗБИТОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
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VI. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2014 рік
Консолідований звіт про зміни в чистих активах

У тисячах українських гривень
Баланс на 1 січня 2014 року
Надлишок/(дефіцит) за звітний період
Інший сукупний дохід
Дивіденди оголошені
Баланс на 31 грудня 2014 року

Частка, що належить територіальній
громаді
Резерв Накопичений
Усього
переоцінки
надлишок

Частка
меншості

Усього

21 863 343

24 593 863

46 457 206

406 984

46 864 190

2 068 372
-

(5 905 943)
-

(5 905 943)
2 068 372
-

27 511
(7 335)

(5 878 432)
2 068 372
(7 335)

23 931 715

18 687 920

42 619 635

427 160

43 046 795
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VI. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2014 рік
Консолідований звіт про рух грошових коштів
У тисячах українських гривень

Примітки

2014 рік

Рух коштів у результаті операційної діяльності
Податки на доходи фізичних осіб
Трансферти від органів державного управління
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Місцеві податки і збори
Інші неподаткові надходження
Надходження за реалізовану продукцію та послуги надані бюджетними
підприємствами
Цільові фонди
Інші податки та збори
Надходження за реалізовану продукцію та послуги надані комунальними
підприємствами
Отримана плата за оренду
Отримані аванси
Повернення виданих авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Повернення податків та зборів
Інші надходження
Витрачання на оплату товарів, робіт, послуг
Оплата праці та нарахування на заробітну плату
Трансферти до державного бюджету
Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів
Повернення отриманих авансів
Видані аванси
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Виплати по соціальному забезпеченню

7 985 313
8 973 701
1 928 165
325 913
1 520 505
186 763
519 513
229 094
51 178
9 862 284
224 495
920 141
46 011
6 518
2 866
428 456
(22 714 696)
(5 674 194)
(1 143 612)
(270 157)
(132 012)
(131 663)
(51 849)
(1 945)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3 090 788

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації необоротних активів
Надходження від отриманих відсотків
Інші надходження
Витрачання на придбання необоротних активів
Інші платежі

275 489
7 155
5 026
(1 285 097)
(7 457)

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

(1 004 884)

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від отриманих позик
Витрачання на погашення позик
Сплачені відсотки
Отримання відсотків від розміщених облігацій
Витрачання на сплату дивідендів
Інші надходження

3 607 643
(3 937 935)
(1 470 732)
16 966
(7 335)
4 593

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності

(1 786 800)

Чистий рух коштів за звітний період
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок звітного періоду
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець звітного періоду
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299 104
13
13

913 919
10 170
1 223 193
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VI. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2014 рік
Звірка консолідованого фінансового результату до Звіту про виконання бюджету м. Києва
У тисячах українських гривень

Прим.

Результат виконання бюджету за 2014 рік
(I) Визнання неопераційних курсових різниць за єврооблігаціями та коригування
фінансових витрат, що були нараховані за касовим методом
(II) Фінансовий результат комунальних підприємств, бюджетних установ та
акціонерних товариств, що не включені до бюджету м. Києва
(III) Згортання доходів бюджету від дивідендів акціонерних товариств та частки
прибутку комунальних підприємств
(IV) Визнання частки у фінансовому результаті після оподаткування асоційованих
компаній
(V) Коригування надходжень від податків та зборів, що були нараховані за касовим
методом
Консолідований дефіцит за звітний період

(I)

2014
566 068
(4 477 043)
(1 999 489)
(95 870)

9

(50 176)
178 078
(5 878 432)

Оскільки Звіт про виконання бюджету відображає операції за касовим методом, результати
виконання бюджету були скориговані на визнання курсових різниць, що виникають на боргових
зобов’язаннях, які деноміновані в іноземній валюті.

(II) Звіт про виконання бюджету не включають прибутки/збитки комунальних підприємств, бюджетних
установ та акціонерних товариств за звітний період, тому, в процесі консолідації, результати їх
діяльності були додані до консолідованої фінансової інформації спеціального призначення.
(III) Доходи бюджету включають дивіденди отримані від акціонерних товариств та частку прибутку
комунальних підприємств. Оскільки консолідована фінансова інформація спеціального
призначення передбачає консолідацію даних підприємств, зміни в капіталі були згорнуті з
відповідними доходами бюджету.
(IV) Звіт про виконання бюджету не включає збитки за звітній період асоційованих компаній, тому
фінансові результати їх діяльності в процесі підготовки зведеної інформації були додані до
консолідованої фінансової інформації спеціального призначення.
(V) Надходження від податків та зборів були включені до доходів бюджету за касовим методом.
Коригування відображає застосування методу нарахування до обліку податків та зборів.
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Загальна інформація

Консолідована фінансова інформація спеціального призначення міста Києва включає в себе
інформацію стосовно Виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської міської державної
адміністрації (далі – «КМДА»)), 16 департаментів КМДА, 10 Районних державних адміністрацій (далі –
«РДА») та 1 819 прямо або опосередковано підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва (включаючи 345
комунальних підприємств та 1 474 бюджетні установи). Також територіальна громада міста Києва має
частку корпоративних прав та контроль над 7 акціонерними товариствами, які є його дочірніми
компаніями (всі разом – «Місто»).
Місто здійснює свою діяльність з метою збереження та примноження культурного, економічного,
наукового та промислового потенціалу міста, для забезпечення його процвітання та підвищення
загального добробуту городян. Основна мета діяльності Міста – поліпшення якості життя всіх верств
населення, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.
Основна діяльність Міста – це надання послуг підприємствам інфраструктури та послуг з охорони
здоров’я, зв'язку, освіти, транспорту, спортивного та культурного розвитку, соціального захисту,
ліквідації відходів, екстреної допомоги та електро- і водопостачання та інших комунальних послуг
населенню міста Києва, а також комплексній забудові, благоустрою та утримання території.
Юридична адреса Київської міської державної адміністрації – місто Київ, вул. Хрещатик 36. Бюджетні
організації, комунальні підприємства та акціонерні товариства зареєстровані та діють на території
міста Києва.
2

Економічне середовище, в якому працює Місто

Починаючи з кінця 2013 року, політична ситуація в Україні характеризувалась нестабільністю,
включаючи численні протести проти дій влади та тривалу політичну невизначеність, яка призвела до
погіршення ситуації з державними фінансами, волатильності фінансових ринків та різкої девальвації
національної валюти по відношенню до основних іноземних валют. Міжнародні рейтингові агенції
понизили рейтинги суверенного боргу України з негативним прогнозом на майбутнє. Серед інших
заходів Національний банк України встановив певні обмеження на обробку клієнтських платежів
банками та на придбання іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Нестабільність політичної ситуації, що спостерігалась протягом 2014 року, спричинила зміну складу
Верховної Ради, Президента України та керівництва міста Києва. У березні 2014 року різні події у
Криму призвели до анексії Республіки Крим до Російської Федерації. Ця подія спричинила значне
погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією.
Крім того, у 2014 році суттєво погіршилась ситуація на сході України, що призвело до збройного
протистояння та воєнних дій на окремих територіях Донецької і Луганської областей. Збройний
конфлікт у цьому регіоні став причиною подальшого погіршення відносин між Україною та Російською
Федерацією. Зростання політичної напруженості негативно вплинуло на фінансові ринки України, що
призвело до суттєвого обмеження спроможності українських підприємств та банків залучати
фінансування на міжнародних фондових та кредитних ринках. Ця ситуація призвела до різкої
девальвації гривні по відношенню до основних іноземних валют.
Станом на 31 грудня 2014 року встановлений НБУ офіційний обмінний курс гривні до долара США
становив 15.77 гривні за 1 долар США порівняно з 7.99 за 1 долар США на 31 грудня 2013 року.
Протягом 2014 року було зафіксовано падіння реального ВВП на 7.5%. Фактична інфляція у 2014 році
дорівнювала 24.9%. За прогнозами ЄБРР, у 2015 році ВВП України знизиться на 5%. У квітні 2014 року
міжнародна рейтингова агенція Moody's знизила суверенний рейтинг України та довгостроковий
кредитний рейтинг міста Києва з Caa2 до Caa3 (прогноз «Негативний»).
Остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай
складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та міста Києва.
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Основні принципи облікової політики

Основа підготовки. Наразі Місто знаходиться на етапі приведення консолідованої фінансової
інформації спеціального призначення (далі – «консолідована фінансова інформація») у відповідність
до вимог Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку для Державного Сектору (МСБОДС),
випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору
(РМСБОДС), проте вимоги МСБОДС були впроваджені частково. Ця консолідована фінансова
інформація підготовлена на основі облікових політик Міста, відповідно до принципу історичної
вартості, з коригуваннями на початкове визнання основних засобів за справедливою вартістю та
враховуючи перелік обмежень та підхід до підготовки консолідованої фінансової інформації Міста.
Консолідація контрольованих підприємств. Контрольовані підприємства – це всі суб’єкти
господарювання, щодо яких Місто як контролюючий суб’єкт має повноваження управляти їхньою
фінансовою та операційною діяльністю. Контрольовані підприємства мають повністю консолідуватися
з дати отримання контролю над ними Містом. Їх консолідація припиняється з дати втрати контролю
над цими підприємствами. Операції між підприємствами Міста та залишки за цими операціями, а
також нереалізовані прибутки та збитки за операціями між суб’єктами Міста повинні повністю
згортатися при консолідації. Якщо контрольовані підприємства застосовують облікову політику, яка
відрізняється від облікової політики, що використовувалась при підготовці цієї консолідованої
фінансової інформації для обліку аналогічних операцій та подій за однакових обставин, в їхній
фінансовій інформації повинні здійснюватися належні коригування для цілей підготовки
консолідованої фінансової інформації Міста.
Асоційовані компанії. Інвестиції Міста в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в
капіталі. Асоційовані компанії – це суб’єкти господарювання, на діяльність яких Місто може чинити
суттєвий вплив, проте не контролює їх. Як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до
50% прав голосу. Відповідно до методу участі в капіталі, інвестиція в асоційовану компанію
відображається у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю плюс зміни у частці Міста у
фінансовому результаті після оподаткування асоційованої компанії після придбання. Гудвіл,
пов'язаний з асоційованою компанією, включається до балансової вартості інвестиції.
Звіт про фінансові результати відображає частку в результатах діяльності асоційованої компанії. У
разі змін, визнаних безпосередньо у чистих активах асоційованої компанії, Місто визнає його частку у
цих змінах та розкриває відповідну інформацію у всіх необхідних випадках у звіті про зміни у чистих
активах. Нереалізовані прибутки та збитки по операціях між Містом та його асоційованими компаніями
виключаються у розмірі частки Міста у цих асоційованих компаніях.
Частка у надлишку або дефіциту асоційованих компаній показується у звіті про фінансові результати.
Фінансова звітність асоційованих компаній складається за той же звітний період, що і фінансова
звітність контролюючого суб'єкта. За необхідності, облікова політика асоційованих компаній
коригується відповідно до облікової політики Міста.
Після застосування обліку за методом участі в капіталі, Місто визначає необхідність визнання
додаткового збитку від знецінення інвестиції Міста в його асоційовані компанії. На кожну звітну дату
Місто визначає наявність об'єктивних ознак знецінення інвестиції в асоційовану компанію.
Якщо такі ознаки існують, Місто розраховує суму знецінення як різницю між вартістю відшкодування
асоційованої компанії та її балансовою вартістю і визнає відповідну суму у звіті про фінансові
результати. Проте коли частка Міста у збитках асоційованої компанії дорівнює або перевищує її частку
в цій асоційованій компанії, включаючи будь-які інші незабезпечені суми дебіторської заборгованості,
Місто не визнає подальші збитки, крім випадків, коли воно взяло на себе зобов’язання або здійснило
платежі від імені асоційованої компанії.
Після втрати суттєвого впливу на асоційовану компанію Місто оцінює та визнає його інвестицію, що
залишилась у цій асоційованій компанії, за її балансовою вартістю.
Перерахунок іноземної валюти. Функціональною валютою компаній Міста, що консолідуються, є
валюта первинного економічного середовища, в якому працюють компанії Міста. Валютою подання
Міста є національна валюта України, українська гривня.
Монетарні активи і зобов’язання перераховуються у функціональну валюту кожної компанії за
офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на кінець відповідного звітного
періоду. Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і
перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту кожної компанії за офіційними
обмінними курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі надлишку чи дефіциту.
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Основні принципи облікової політики (продовження)

Прибутки та збитки від курсової різниці, пов’язані з позиковими коштами, представлені у звіті про
фінансові результати у складі фінансових доходів або витрат. Усі інші прибутки та збитки від курсової
різниці представлені у звіті про фінансові результати у статті Інші операційні витрати. Перерахунок за
курсами на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за первісною
вартістю. Немонетарні статті, оцінені за справедливою вартістю, в іноземній валюті, включаючи
інвестиції в інструменти капіталу, перераховуються за обмінними курсами, що діяли на дату
визначення справедливої вартості. Вплив змін курсів обміну на немонетарні статті, оцінені за
справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються у складі прибутку чи збитку від зміни
справедливої вартості.
Основні засоби. Основні засоби повинні бути обліковані за переоціненою вартістю, за вирахуванням
накопиченого зносу та резерву під знецінення, якщо необхідно. Справедлива вартість визначається за
результатами оцінки, яку проводять зовнішні незалежні оцінювачі, або внутрішні спеціалісти, які мають
відповідні знання та досвід. Регулярність проведення переоцінки у майбутньому залежить від зміни
справедливої вартості активів, які переоцінюються. Збільшення балансової вартості основних засобів
у результаті майбутньої переоцінки кредитується у складі іншого сукупного доходу та призводить до
збільшення резерву переоцінки. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє
збільшення балансової вартості того самого активу, визнається в іншому сукупному доході та
призводить до зменшення раніше визнаного резерву переоцінки. Всі інші випадки зменшення
балансової вартості відображаються у складі прибутку чи збитку. Резерв переоцінки основних засобів
переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки
реалізована, тобто коли актив реалізується або списується або коли Місто продовжує його
використовувати. В останньому випадку реалізована сума переоцінки являє собою різницю між сумою
амортизації на основі переоціненої балансової вартості активу та сумою амортизації на основі
первісної вартості активу. У випадку переоцінки об’єкту основних засобів накопичена амортизація на
дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу, а чиста вартість
трансформується до переоціненої суми активу.
Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а
балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються лише у
тих випадках, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від основного засобу.
Усі інші витрати визнаються у прибутку чи збитку в тому періоді, в якому вони були понесені.
Витрати на поточний ремонт та обслуговування відносяться на витрати того періоду, в якому вони
були понесені. Вартість заміни значних частин або компонентів основних засобів капіталізується, а
балансова вартість замінених компонентів списується.
Визнання основних засобів припиняється після їхнього вибуття або якщо тривале використання
активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигід чи не призведе до реалізації
експлуатаційного потенціалу. Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом
порівняння суми надходжень з їхньою балансовою вартістю та визнаються у консолідованому звіті про
прибутки чи збитки.
Станом на кінець кожного звітного періоду Місто оцінює основні засоби на предмет їх можливого
знецінення. Якщо такі ознаки існують, Місто повинно визначати вартість відшкодування активу як його
справедливу вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу, залежно
від того, яка з них більша. Балансова вартість зменшується до вартості відшкодування, і збиток від
знецінення визнається у складі прибутку чи збитку в сумі, яка перевищує суму попередньої додатної
переоцінки. Збитки від знецінення, визнані в попередніх періодах, слід сторнувати, якщо змінилися
оцінки, які використовувалися для визначення суми очікуваного відшкодування активу з моменту
визнання останнього збитку від знецінення.
Амортизація. Амортизація об’єктів основних засобів розраховується прямолінійним методом з
метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом оціночного
строку їх експлуатації за наступними нормами:
-

земельні ділянки
будинки та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інструменти, прилади та інвентар
інші основні засоби
удосконалення орендованого майна

не амортизуються
до 100 років
5–30 років
10–40 років
3–25 років
2–15 років
протягом строку оренди
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Орендовані активи включають транспортні засоби та виробниче обладнання, а інші активи включають
меблі, інвентар та офісне обладнання.
Ліквідаційна вартість активів та строки їх експлуатації переглядаються і, за необхідності, коригуються
перспективно станом на кінець кожного звітного періоду.
Балансова вартість активу зменшується безпосередньо до вартості його відшкодування або до
вартості відшкодування обслуговування, якщо балансова вартість перевищує оціночну вартість
відшкодування цього активу або вартість відшкодування обслуговування.
Фінансовий лізинг. Фінансовий лізинг – це оренда, за якою, в основному, всі ризики та вигоди,
пов'язані з володінням орендованим активом, передаються Місту. Активи, утримувані на умовах
фінансового лізингу, капіталізуються з дати початку лізингу за справедливою вартістю орендованого
майна або за поточною вартістю майбутніх мінімальних лізингових платежів, якщо вона менша. Місто
також визнає пов'язане з лізингом зобов'язання у момент початку лізингу. Визнане зобов'язання
оцінюється за поточною вартістю майбутніх мінімальних лізингових платежів при початковому
визнанні.
Після початкового визнання лізингові платежі відносяться на фінансові видатки та на зменшення
зобов'язання з лізингу для отримання постійної процентної ставки від залишкової суми зобов'язання.
Фінансові видатки визнаються у складі фінансових витрат у надлишку або дефіциті.
Активи, утримувані на умовах фінансового лізингу, амортизуються протягом строку використання
активу. Активи амортизуються протягом оціночного строку їх експлуатації або строку лізингу, залежно
від того, який строк є коротшим, якщо Місто не є обґрунтовано впевненим в отриманні права власності
на них до кінця строку лізингу.
Операційна оренда. Оренда, за якою, в основному, всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням
орендованим активом, не передаються Містом, класифікується як операційна оренда. Первісні прямі
витрати, понесені на проведення переговорів про умови операційної оренди, додаються до
балансової вартості орендованого активу та визнаються протягом строку оренди.
Орендний дохід, отриманий від операційної оренди, визнається у складі доходів рівномірно протягом
строку оренди. Умовні орендні доходи визнаються у складі доходів у періоді їх фактичного
надходження.
Знецінення нефінансових активів.
Знецінення активів, які генерують грошові кошти. На кожну звітну дату Місто повинно визначати
наявність об’єктивних ознак знецінення активів. За наявності таких ознак або при необхідності
проведення щорічного тесту на предмет знецінення, Місто оцінює вартість його відшкодування.
Вартість відшкодування активу – це справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові
кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу, залежно від того, яка з
них більша. Вартість відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли від
активу не надходять грошові потоки, що є значною мірою незалежними від грошових потоків, які
надходять від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує вартість його
відшкодування, цей актив вважається знеціненим, і його вартість зменшується до суми відшкодування.
Одиниця, яка генерує грошові кошти – найменша одиниця активів, яку можна ідентифікувати і яка
генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів
від інших активів або груп активів.
При оцінці вартості використання оціночні майбутні грошові потоки дисконтуються до їхньої
теперішньої вартості з використанням ставки дисконтування до оподатковування, що відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, властиві цьому актив. Для визначення
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж враховуються дані останніх ринкових
операцій, за їх наявності.
Коли балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, вважається, що такий актив
є знеціненим, і його вартість зменшується до суми відшкодування.
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Знецінення активів, які не генерують грошові кошти. На кожну звітну дату Місто повинно проводити
оцінку наявності ознак знецінення активів, які не генерують грошові кошти. За наявності таких ознак
або при необхідності проведення щорічного тесту на знецінення активу, Місто оцінює вартість його
відшкодування. Вартість відшкодування активу – це його справедлива вартість за вирахуванням
витрат на продаж або вартість використання активу, залежно від того, яка з них більша.
Коли балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, вважається, що такий актив
є знеціненим, і його вартість зменшується до суми відшкодування.
Для визначення справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж використовується ціна
активів за обов'язковою до виконання угодою в межах операції між непов'язаними сторонами, які
діють на добровільних засадах, скоригована на додаткові витрати, які безпосередньо пов'язані з
продажем активу. У разі, якщо щодо активу не укладено обов'язкової до виконання угоди, але він
торгується на активному ринку, справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж,
вважається ринкова ціна активу мінус витрати на продаж. У разі відсутності обов'язкової до виконання
угоди про продаж або активного ринку для активу, Місто визначає справедливу вартість за
вирахуванням витрат на продаж на підставі наявної в нього інформації.
На кожну звітну дату для кожного активу здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від
знецінення, визнаний щодо активу раніше, вже не існує або зменшився. Якщо такі ознаки наявні, Місто
визначає вартість відшкодування. Збиток від знецінення, визнаний для активу в попередніх періодах,
сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні припущення, застосовані для визначення суми
відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від знецінення. Сума сторнування
обмежена таким чином, щоб балансова вартість активу не перевищувала його вартість відшкодування
або балансову вартість, яка була б визначена (за мінусом амортизації), якби у попередніх роках не
визнавалося збитків від знецінення цього активу. Це сторно визнається у надлишку або дефіциті.
Активи за договорами концесії. Місто аналізує всі аспекти концесійних договірних зобов’язань, які
воно бере на себе. Зокрема, коли Місто виступає концесієдавцем, концесійний актив визнається на
балансі Міста за наступних умов:
-

Місто продовжує контролювати або регулювати послуги, що оператор має надавати за
допомогою концесійного активу, а також має право визначати умови надання таких послуг;
Місто має право власності на активи наприкінці договору концесії через право власності, право
отримання винагороди, або іншим способом.

Активи передані у концесію визнаються за справедливою вартістю та обліковуються як окремий клас
активів. У момент переведення активу до концесійної групи, Місто також визнає зобов’язання за
первісною вартістю, що відповідає вартості концесійного активу.
Місто визнає зобов’язання за договорами концесії, використовуючи модель фінансового зобов’язання.
Згідно з моделлю Місто визнає зобов’язання виплатити грошові кошти, або інші фінансові активи
оператору у разі поліпшень концесійного активу, або створення нового активу, що відноситься до
даного договору концесії.
Балансова вартість активу зменшується безпосередньо до вартості його відшкодування або до
вартості відшкодування обслуговування, якщо балансова вартість перевищує оціночну вартість
відшкодування цього активу або вартість відшкодування обслуговування.
Нематеріальні активи. Придбані окремо нематеріальні активи спочатку визнаються за первісною
вартістю. Вартість нематеріальних активів, придбаних у межах необмінної операції, є їхньою
справедливою вартістю на дату обміну. Після початкового визнання нематеріальні активи
обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та знецінення, що
відображається у складі надлишку або дефіциту. Нематеріальні активи мають обмежені та
необмежені строки використання.
Нематеріальні активи з обмеженим строком використання амортизуються протягом їх строку
використання:
-

програмне забезпечення

10 років

Інші нематеріальні активи відповідно до строку корисного використання, але не більше 20 років.
Нематеріальні активи з обмеженим строком використання оцінюються на предмет знецінення за
наявності ознак знецінення активу.
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Строки та методи амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком використання
переглядаються станом на кінець кожного звітного періоду. Зміни в очікуваних строках використання
або в очікуваній структурі отримання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з активом, враховуються
при зміні строку або методу амортизації у відповідних випадках і обліковуються як зміни в
бухгалтерських оцінках. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком
використання визнаються у надлишку чи дефіциті у категорії витрат, що відповідає природі
нематеріального активу.
Прибутки чи збитки, що виникають у зв’язку з припиненням визнання нематеріального активу,
оцінюються як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю та
визнаються у складі надлишку або дефіциту у тому періоді, в якому актив був знятий з обліку.
Фінансові інструменти
Початкове визнання та оцінка. Фінансові активи, що відносяться до сфери застосування МСБОДС 29
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка», класифікуються як фінансові активи, що відображаються
за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на надлишок або дефіцит, кредити та позикові
кошти або фінансові активи, наявні для продажу. Місто визначає класифікацію своїх фінансових
активів при первісному визнанні.
Операції з придбання або продажу фінансових активів, які потребують передачі активів протягом
строків, передбачених законодавством або традиціями ринку (звичайні операції купівлі-продажу)
визнаються станом на дату операції, тобто дату, на яку Місто бере на себе зобов'язання придбати або
продати актив.
Подальша оцінка. Подальша оцінка фінансових активів залежить від їхньої класифікації.
Кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні
фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не торгуються на активному ринку.
Після початкової оцінки такі фінансові активи відображаються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної ставки відсотку, за мінусом знецінення. Амортизована вартість
розраховується з урахуванням премії або дисконту при придбанні та доходів чи витрат, що
включаються у розрахунок ефективної процентної ставки. Збитки від знецінення визнаються у складі
надлишку або дефіциту.
Припинення визнання. Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини
групи аналогічних фінансових активів) припиняється у випадку:
-

закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу або відмови від
таких прав;
якщо Місто передало права на отримання грошових потоків від активу з одночасним прийняттям
на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за угодою
про передачу, і при цьому (а) Місто також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з
володінням активами, або (б) Місто не передало та не залишило в основному всі ризики та
вигоди володіння активом, але припинило здійснювати контроль.

Інвестиції, наявні для продажу. Місто класифікує інвестиції, наявні для продажу, як непохідні
фінансові активи, класифіковані як наявні для продажу та не включені до інших категорій кредитів та
дебіторської заборгованості, активів, утримуваних до погашення або фінансових активів,
відображених за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на надлишок або дефіцит.
Після початкової оцінки інвестиції, наявні для продажу, у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю, прибутки або збитки від зміни якої визнаються безпосередньо у складі чистих активів у звіті
про зміни чистих активів до моменту припинення визнання інвестиції, коли кумулятивний прибуток або
збиток визнається у складі надлишку або дефіциту.
Знецінення фінансових активів. На кожну звітну дату Місто оцінює наявність ознак знецінення
фінансових активів або групи фінансових активів. Фінансовий актив чи група фінансових активів
вважаються знеціненими, якщо і тільки якщо існує об’єктивне свідчення щодо зменшення корисності у
результаті однієї чи декількох подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання «події
збитковості»), і ця подія збитковості має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового
активу або групи фінансових активів, які можуть бути достовірно оцінені.
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Ознаки знецінення можуть включати наступні ситуації:
-

боржник або група боржників зазнають значних фінансових складнощів;
дефолт або затримка виплати основної суми боргу або процентів;
вірогідність банкрутства або іншої фінансової реорганізації боржників;

наявність даних, що свідчать про об'єктивне зменшення розрахункових майбутніх грошових потоків
(наприклад, зміни прострочення або економічних умов, які відповідають дефолту).
Фінансові зобов’язання
Початкове визнання та оцінка. Фінансові зобов'язання, що відносяться до сфери застосування
МСБОДС 29, класифікуються як фінансові зобов'язання, що повинні відображатися за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на надлишок або дефіцит, або кредити та позикові кошти. Місто
визначає класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні.
При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання мають визнаватися за справедливою вартістю та,
у випадку кредитів і позикових коштів, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією.
Фінансові зобов'язання Міста включають кредиторську заборгованість за основною діяльністю, іншу
кредиторську заборгованість, банківські овердрафти, кредити, кредити міжнародних організацій,
облігації власного боргу та зобов’язання з фінансового лізингу.
Подальша оцінка. Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації.
Припинення визнання. Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення,
анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором
на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання,
визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з
визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у складі надлишку чи дефіциту.
Взаємозалік фінансових інструментів. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з подальшим
включенням до звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у
випадку існування юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести
розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за
зобов’язаннями.
Справедлива вартість фінансових інструментів. Справедлива вартість фінансових інструментів, що
торгуються на активних ринках на кожну звітну дату, визначається на основі ринкових котирувань або
цін дилерів (для довгих позицій приймається ціна попиту, а для коротких позицій – ціна пропозиції).
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструменту мінус
погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке
зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають
амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або
дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані
процентні доходи та нараховані процентні витрати, включаючи амортизований дисконт або премію,
включаються до балансової вартості відповідних статей.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних
витрат протягом періоду дії фінансового інструменту до настання його строку погашення з метою
отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості
інструменту. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні
грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються
протягом очікуваного терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних випадках, протягом
коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструменту. Ефективна процентна
ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах з плаваючою ставкою
до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструменту, або інших змінних
факторах, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються
протягом всього очікуваного терміну дії інструменту. Розрахунок поточної вартості включає всі
комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною
ефективної процентної ставки.
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Запаси. Запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, залежно від
того, яка з них менша. Вартість сировини, запасних частин та товарів повинна обліковуватись з
використанням методу «перше надходження – перший видаток» (ФІФО); вартість товарів та
матеріалів, що не замінюють одне одного, – за ідентифікованою собівартістю.
Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати та відповідні виробничі накладні витрати. Базою розподілу виробничих накладних
витрат є об’єм випуску продукції для однотипної продукції. Чиста вартість реалізації – це розрахункова
ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до
завершеного стану та витрат на збут.
Дебіторська заборгованість за обмінними та необмінними операціями. Дебіторська
заборгованість за обмінними операціями спочатку визнається за справедливою вартістю, а в
подальшому обліковується за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки за мінусом резервів під знецінення. Резерв під знецінення дебіторської
заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того, що Місто не зможе
отримати всю суму заборгованості відповідно до початкових умов.
Дебіторська заборгованість за необмінними операціями складається з наступних компонентів: податки
та збори, що підлягають сплаті в бюджет Міста. Ця дебіторська заборгованість, як правило,
оцінюється за номінальною вартістю, тобто, дебіторська заборгованість відображає суму
заборгованості за податками та зборами.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з готівки в касі,
рахунків до запитання в банках, коштів на рахунках казначейства та інших короткострокових
високоліквідних інвестицій зі строком погашення не більше трьох місяців, які можуть бути оперативно
конвертовані у відомі суми грошових коштів. Для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів
грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, що
відповідають наведеному вище визначенню, за вирахуванням заборгованості за банківськими
овердрафтами.
Резерви. Резерви визнаються тоді, коли Місто має теперішнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслідок минулої події, та існує імовірність, що для погашення зобов’язання
знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути
достовірно оцінена.
Якщо Місто передбачає отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за
договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли
отримання відшкодування не підлягає сумніву.
Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про фінансові результати за вирахуванням
відшкодування.
Умовні зобов'язання. Місто не визнає умовні зобов'язання, а розкриває інформацію про них у
примітках до консолідованої фінансової інформації, крім випадків, коли імовірність того, що для
погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, є
незначною.
Виплати працівникам. Витрати на усі короткострокові виплати працівникам, наприклад, виплати на
оплату відпусток, визнаються у тому періоді, в якому працівником було надано відповідні послуги.
Місто визнає відповідні витрати на виплату премій за результатами роботи лише тоді, коли Місто має
поточне юридичне або конструктивне зобов'язання здійснити таку виплату та її суму можна достовірно
оцінити.
Аванси отримані за необмінними операціями. Аванси отримані за необмінними операціями
включають податки та збори, отримані Містом до настання податкової події і обліковуються як
зобов’язання Міста.
Чисті активи. Під чистими активами розуміється залишкова частка в активах Міста після
вирахування всіх його зобов’язань. Чисті активи можуть бути додатними або від’ємними.
Бюджетна інформація. Річний бюджет Міста складається за касовим методом. Звірка планових
витрат та доходів представлена в звіті про виконання бюджету міста Києва. Внаслідок застосування
касового методу при складанні бюджету, виникають різниці, пов'язані з використанням різних методів
бухгалтерського обліку, строків або суб'єктів господарювання, які вимагають звірка фактичних
порівняльних сум та сум, представлених як окремий додатковий фінансовий звіт.
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Загальний фонд. Загальний фонд бюджету забезпечує фінансування основних функцій та завдань
держави та територіальних громад. Складовими частинами загального фонду бюджету є:
-

всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;
всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;
кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування
та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду
бюджету);
фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд. Спеціальний фонд бюджету передбачає предметно-цільове використання
бюджетних коштів за бюджетним призначенням. В спеціальному фонді певному виду надходжень
відповідають конкретні видатки. Капітальні видатки можуть здійснюватися тільки в рамках
спеціального фонду. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
-

доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове
спрямування;
видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального
фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);
кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування
та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень
спеціального фонду бюджету);
фінансування спеціального фонду бюджету.

Доходи від необмінних операцій
Податки та збори. Доходи від податків та зборів оцінюються за справедливою вартістю та
визнаються у момент настання події та за умови відповідності критеріям визнання активів. Дохід
майбутніх періодів визнається у разі виникнення умови, яка призводить до виникнення зобов'язання з
погашення відповідної суми. Інші доходи від необмінних операцій визнаються, лише якщо існує
ймовірність отримання майбутніх економічних вигід або реалізації експлуатаційного потенціалу, що
пов'язані з цим активом, а його вартість можна достовірно оцінити.
Трансферти від інших державних суб'єктів господарювання. Доходи від необмінних операцій з
іншими державними суб'єктами господарювання оцінюються за справедливою вартістю та визнаються
у момент отримання контролю над активом (грошовими коштами, товарами, послугами та майном),
якщо трансферти не обтяжені умовами та існує ймовірність отримання Містом майбутніх економічних
вигід або реалізації експлуатаційного потенціалу, що пов'язані з цим активом, а його вартість можна
достовірно оцінити.
Доходи від обмінних операцій
Надання послуг. Місто визнає доходи від надання послуг, виходячи з ступеня завершеності послуг,
коли результат конкретної операції можна достовірно оцінити. Ступінь завершеності оцінюється
виходячи з обсягу фактично наданих послуг у процентному відношенні до загального розрахункового
обсягу послуг, що будуть надані відповідно до контракту. Якщо результати контракту неможливо
достовірно оцінити, доходи визнаються лише у сумі, яка дозволяє відшкодувати понесені витрати.
Реалізація продукції. Доходи від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнаються у разі
наявності всіх наведених далі умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності
на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно
визначена; є впевненість в тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
підприємства або реалізації економічного потенціалу, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть
бути достовірно визначені.
Орендний дохід. Дохід від послуг оренди визнається в обліковому періоді, в якому послуги надані, в
обсязі фактично наданих послуг.
Доходи від будівельних контрактів. Якщо кінцевий результат будівельного контракту можна
достовірно оцінити, доходи і витрати за контрактом, пов'язані з будівельним контрактом, визнаються,
відповідно, як доходи і витрати з посиланням на ступінь завершеності робіт за контрактом на кінець
звітного періоду. Очікуваний збиток за будівельним контрактом негайно визнається як витрати.
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Основні принципи облікової політики (продовження)

Податки. Податок на прибуток. У цій консолідованій фінансовій інформації податок на прибуток
показаний відповідно до вимог законодавства України, яке діяло або фактично було введене в дію
станом на звітну дату. Витрати/кредит з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та
відстроченого податку та відображаються у складі прибутку чи збитку, крім випадків, коли вони
відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі іншого сукупного доходу або
безпосередньо у складі капіталу у тому самому чи іншому періоді.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Інші
податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі інших операційних витрат.
Відстрочений податок. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових
зобов’язань відносно перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між
податковою базою активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей підготовки
консолідованої фінансової інформації. Відповідно до виключення при початковому визнанні,
відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні
активу або зобов’язання, яке не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток у
результаті операції, яка не є об’єднанням компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в
дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані
тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесені податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність
відновлення тимчасових різниць і отримання у майбутньому достатнього оподатковуваного прибутку,
відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок
товарів або послуг з місцем поставки на території України, включаючи поставки без прямої оплати, та
імпорту товарів в Україну (якщо такі поставки прямо не звільнені від ПДВ законодавством); 0%
застосовуються до експорту товарів та супутніх послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів та послуг
обліковується у момент отримання товарів або послуг клієнтом або у момент надходження платежу
від клієнта, залежно від того, яка подія відбувається раніше. Вхідний ПДВ обліковується таким чином:
право на кредит із вхідного ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання накладної з ПДВ, яка
видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів або послуг,
залежно від того, яка подія відбувається раніше, або право на кредит із вхідного ПДВ при імпорті
товарів чи послуг виникає у момент сплати податку.
Передоплати постачальникам та аванси від клієнтів показані за вирахуванням ПДВ, оскільки
очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних товарів
або послуг.
Пов’язані сторони. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття іншою фінансових та операційних
рішень, або якщо суб’єкт господарювання пов’язаної сторони та інший суб’єкт перебувають під
спільним контролем. Пов’язані сторони включають:
-

суб’єкти господарювання, які прямо або опосередковано через одного чи більше посередників
контролюють суб’єкт господарювання або перебувають під його контролем;
асоційовані компанії;
осіб, які прямо або непрямо володіють часткою суб’єкта господарювання, що звітує, яка
забезпечує їм суттєвий вплив на цей суб’єкт господарювання, а також близьких членів родини
будь-якої з таких осіб;
провідний управлінський персонал та членів родини провідного управлінського персоналу;
суб’єктів господарювання, у яких суттєва частка власності належить прямо або опосередковано
особі, зазначеній у третьому чи четвертому пунктах, або тих, на які така особа здатна
здійснювати суттєвий вплив.
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Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової
політики

В процесі застосування облікової політики Місто застосовує професійні судження та оцінки. Облікові
оцінки та судження постійно аналізуються на основі досвіду керівництва Міста та інших факторів,
серед яких очікування щодо майбутніх подій, які на думку керівництва є обґрунтованими в світлі
поточних обставин. Професійні судження, що мають найбільший вплив на суми відображені у
консолідованій фінансовій інформації, а також оцінки, результатом яких можуть бути суттєві
коригування балансової вартості активів та зобов’язань впродовж наступного звітного періоду
включають:
Оцінка дебіторської заборгованості за обмінними операціями. Дебіторська заборгованість за
обмінними операціями переглядається на предмет знецінення на постійній основі. При визначенні
того, чи необхідно відображати збиток від знецінення у складі надлишку/(дефіциту) за звітний період,
Місто аналізує дебіторську заборгованість за обмінним операціями за строками погашення. Залежно
від кількості днів, що минули з дати контрактного строку погашення дебіторської заборгованості, Місто
застосовує наступні ставки резервування:
-

до 179 днів прострочення боргу – 0%
від 180 до 359 днів прострочення боргу – 50%
більше 360 днів прострочення боргу – 100%

Окремо, для оцінки дебіторської заборгованості за платежами від населення, Місто застосовує ставку
резервування у розмірі 30%, базуючись на історичному досвіді погашень такої заборгованості.
Оцінка інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Місто володіє 403 комунальними
підприємствами та 1 535 бюджетними установами, з яких до консолідованої фінансової інформації
увійшли показники діяльності щодо 345 комунальних підприємств та 1 501 бюджетних організацій, які
надали фінансову звітність за 2014 рік. 58 комунальних підприємств та 34 бюджетних організацій, які
не увійшли до консолідованої фінансової інформації, перебувають в стадії реорганізації, ліквідації або
вони не є суттєвими для Міста.
Також Місто має інвестиції у 40 підприємствах з часткою володіння від 1% до 100%, у тому числі 10
підприємств, в яких корпоративні права територіальної громади міста Києва передані в управління
районних державних адміністрацій. Станом на 1 січня та 31 грудня 2014 року Місто не мало контролю
або суттєвого впливу на 17 підприємств, з яких 8 знаходяться на стадії ліквідації, 8 не здійснюють
господарську діяльність, 1 перебуває в процесі оформлення прав власності Міста в системі реєстру
власників цінних паперів. 12 підприємств, які не є суттєвими для консолідованої фінансової
інформації, не надали фінансову звітність. Відповідно, інвестиції в такі підприємства не були
класифіковані як асоційовані або дочірні компанії. Активи, зобов’язання та фінансові результати таких
підприємств не були включені в консолідовану фінансову інформацію станом на 1 січня та 31 грудня
2014 року.
Доходи майбутніх періодів. Керівництво використовує суттєві судження щодо визнання
зобов’язань за безоплатно отриманими від забудовників та інших інвесторів активами. У
деяких випадках договірні зобов’язання щодо передачі активів відсутні, але оскільки Місто має певні
соціальні зобов’язання щодо обслуговування даних активів, які пов’язані з наданням комунальних
послуг населенню, Місто вважає, що доходи від безоплатно отриманих активів мають бути визнані
протягом строку амортизації даних активів.
Обмеження
1. Більшість земель м. Києва в консолідованій фінансовій інформації спеціального призначення
обліковуються за вартістю, що дорівнює нулю, оскільки Місто поки не мало можливості достовірно
оцінити справедливу вартість відповідного земельного фонду. Інформацію про площу земельного
фонду Міста, а також про обмеження щодо обліку земельних ділянок наведено в Примітці 6.
2. Частина підприємств м. Києва не робили переоцінку основних засобів станом на 1 січня та 31
грудня 2014 року, тому справедлива вартість основних засобів, які обліковуються за справедливою
вартістю відповідно до облікової політики, може істотно відрізнятися від їх облікової вартості. Також
частина підприємств м. Києва не проводили аналіз наявних ознак знецінення та, в разі
необхідності, тест на знецінення об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів,
нематеріальних активів та запасів станом на 1 січня та 31 грудня 2014 року.
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3. У зв’язку з технічними обмеженнями деякі внутрішньогрупові баланси та операції не були згорнуті
при консолідації.
4. Деякі підприємства Міста не розраховують та не визнають:
-

відстрочені податкові зобов'язання / відстрочені податкові активи;
резерви під невикористану відпустку;
нарахування під виплату бонусів;
нарахування за гарантіями;
нарахування по пенсійних планах;
резерви під приведення територій до первісного стану.

5. Для покриття касових розривів бюджетів районів та м. Києва в цілому, виконавчий орган міської
ради протягом 2009–2013 років отримував від Казначейства за рахунок коштів на єдиному
казначейському рахунку безпроцентні середньострокові позики. Більша частина отриманих позик
станом на 31 грудня 2014 не була повернута Містом через відсутність профіциту бюджету. На
момент отримання ці позики були визнані за номінальною вартістю, а не за справедливою.
6. Деякі підприємства м. Києва обліковують на балансі майно, яке на 1 січня та 31 грудня 2014 року
було приватизоване та не належало Місту. Більшість таких активів при складанні консолідованої
інформації спеціального призначення було ідентифіковано та виключено з вартості основних
засобів Міста. Деякі підприємства при відокремленні та розрахунку вартості приватизованого
майна включали до розрахунку нежитлові приміщення, які не можуть бути приватизовані згідно
законодавства України та повинні залишатися на балансі утримуючого підприємства.
7. Через технічні обмеження наступні Примітки, які є обов’язковими згідно з вимогами Міжнародних
Стандартів Бухгалтерського Обліку для Державного Сектору, не були підготовлені.
8. Через технічні обмеження наступні Примітки, які є обов’язковими згідно з вимогами Міжнародних
Стандартів Бухгалтерського Обліку для Державного Сектору, не були підготовлені:
-

-

перше застосування Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку для Державного
Сектору;
запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень та їх вплив на звітність;
основні облікові оцінки та професійні судження, що використовувались при застосуванні
облікової політики стосовно:
А – визнання доходів від необмінних операцій;
Б – оцінка основних засобів;
цілі, політики та методи управління кредитним ризиком;
концентрація кредитного ризику;
активи у заставі за категоріями;
розкриття інформації щодо моделі оцінки справедливої вартості за інструментами,
класифікованими як Рівень 3;
доходи, витрати та результат від операцій з фінансовими інструментами по категоріях обліку;
розкриття інформації щодо витрат на позики, які капіталізуються;
операції з пов’язаними сторонами, крім операцій з управлінським персоналом;
інформація щодо будівельних контрактів;
інформація щодо операційної оренди;
інформація щодо умовних зобов’язань.
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Операції з пов’язаними сторонами

Асоційовані компанії
Залишки грошових коштів, розміщені на рахунках в асоційованому банку, склали 241 247 тисяч
гривень станом на 31 грудня 2014 року та 132 161 тисячу гривень станом на 1 січня 2014 року.
Станом на 31 грудня 2014 року по операціях з пов’язаними сторонами Місто обліковувало
залишок короткострокових запозичень у сумі 197 691 тисячу гривень (станом на 1 січня 2014 року:
487 594 тисячі гривень), відповідні фінансові витрати в 2014 році склали 126 836 тисяч гривень.
Майно у сумі 343 015 тисяч гривень, надане у заставу асоційованій компанії (434 711 тисяч гривень –
на 1 січня 2014 року).
Управлінський персонал
Далі наведена інформація щодо операцій з основним управлінським персоналом.
Основний управлінський персонал включає в себе Голову Київської міської адміністрації, його
заступників та директорів департаментів, які разом становлять орган управління Міста. У 2014 році
загальна сума винагороди 22 осіб управлінського персоналу Київської міської адміністрації становила
4 129 тисяч гривень.
Винагорода основного управлінського персоналу за 2014 рік:
Річна
заробітна
плата

Нарахування

Всього

Голова Київської міської державної адміністрації
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

46
156

15
51

61
207

Заступники голови Київської міської державної адміністрації (4 особи)
Керівник апарату Київської міської державної адміністрації

409
96

132
31

541
127

Директор Департаменту соціальної політики
Директор Департаменту фінансів

221
219

80
65

301
284

Директор Департаменту економіки та інвестицій
Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення

205
198

64
62

269
260

Директор Департаменту земельних відносин
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

168
165

61
60

229
225

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
Директор Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища

163

60

223

163

49

212

Директор Департаменту містобудування та архітектури
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва

150
143

55
51

205
193

Директор Департаменту суспільних комунікацій
Директор Департаменту охорони здоров’я

136
122

49
36

185
158

Директор Департаменту комунальної власності
Директор Департаменту Культури

120
120

41
43

161
163

70
22

25
8

95
30

3 092

1 038

4 129

У тисячах українських гривень

Директор Департаменту транспортної інфраструктури
Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Всього
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Основні засоби

У тисячах
українських
гривень
Первісна вартість
Накопичена
амортизація
Залишкова
вартість на 1
січня 2014 року
Надходження,
вибуття та інші
переміщення
Переоцінка
основних засобів
Амортизація за
період
Первісна вартість
Накопичена
амортизація
Залишкова
вартість на 31
грудня 2014 року

Земельні Будинки та
ділянки
споруди

5 762 646

Машини Транспортні
та
засоби
обладнання

Незавершене капітальне
будівництво

Інші
основні
засоби

Всього

82 302 436

4 705 163

10 743 381

9 624 464

3 645 355

116 783 445

-

(42 849 592)

(2 696 015)

(8 010 281)

-

(1 288 782)

(54 844 670)

5 762 646

39 452 844

2 009 148

2 733 100

9 624 464

2 356 573

61 938 775

(204 917)

573 649

187 622

537 712

152 902

278 795

1 525 763

-

666 773

-

1 401 599

-

-

2 068 372

-

(1 288 707)

(257 037)

(298 715)

-

(134 203)

(1 978 662)

5 557 729

82 060 037

4 805 670

14 614 604

9 777 366

3 881 849

120 697 255

-

(42 655 478)

(2 865 937)

(10 240 908)

-

(1 380 684)

(57 143 007)

5 557 729

39 404 559

1 939 733

4 373 696

9 777 366

2 501 165

63 554 248

Протягом 2014 року деякими підприємствами було проведено переоцінку земельних ділянок, будинків
та споруд та транспортних засобів. Для цієї мети були залучені незалежні оцінювачі, якими було
визначено справедливу вартість основних засобів.
Основним об’єктом дооцінки в 2014 році був рухомий склад Комунального Підприємства «КИЇВСЬКИЙ
МЕТРОПОЛІТЕН».
Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Положення про
оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від
22.09.2011 № 34/6250, нежитлові приміщення комунальної власності загальною площею 582.5 тисяч
квадратних метрів (48% від загальної площі комунального майна, переданого в орендне
користування) передано в оренду громадським організаціям, творчим спілкам, бюджетним установам
комунальної та державної власності з орендною ставкою 1 гривня на рік.
Також категорія «Будинки та споруди» включає об’єкти комунальної власності, які на виконання
відповідних рішень Київської міської ради були передані на безоплатній основі до сфери управління
органам виконавчої влади, правоохоронним органам, органам судової влади, тощо без зміни форми
власності. Загальна площа цих об’єктів складає 138.32 тисяч квадратних метрів.
Такі умови оренди та передачі на безоплатній основі призводять до недоотримання Містом значної
частини доходів.
Загальна площа земель міста Києва на 1 січня та 31 грудня 2014 року становила 83 558 гектар. З них,
в комунальній власності на 31 грудня 2014 року знаходилось приблизно 68 505 гектар, в державній
власності – 10 500 гектар, в приватній власності – 4 553 гектар. Наразі, через відсутність єдиного
повного актуального реєстру земельного фонду та неоформлені державні акти на більшість
земельних ділянок, які підтверджують право власності, Місто не може достовірно визначити кількість
гектар земельного фонду в комунальній власності.
Більша частина земель територіальної громади міста Києва, які на 1 січня та 31 грудня 2014 року не
були внесені до Державного кадастрового реєстру та не були обліковані на балансах комунальних
підприємств та бюджетних установ Міста. Такі землі були визнані містом в консолідованій фінансовій
інформації за вартістю, що дорівнює нулю.
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Основні засоби (продовження)

За категоріями користування землі міста Києва розподіляються наступним чином (інформація
наведена згідно форми «2-зем»):
Забудовані

Ліси та
інші
лісопокриті
площі

Води

Сільськогосподарські

Відкриті
заболочені

Відкриті
землі без
рослинного
покрову

Інші

Усього

36 869
36 923

35 103
35 101

6 697
6 697

4 700
4 649

149
149

40
39

189
189

83 558
83 558

У гектарах
На 1 січня 2014 року
На 31 грудня 2014 року

7

Активи у концесії

У тисячах українських гривень

Активи, надані за
договорами
концесії

Первісна вартість
На 1 січня 2014 року
Надходження
На 31 грудня 2014 року

2 105 929
715 282
2 821 211

Амортизація
На 1 січня 2014 року
Амортизація за період
На 31 грудня 2014 року

(355 879)
(198 361)
(554 240)

Залишкова вартість
На 1 січня 2014 року
На 31 грудня 2014 року

1 750 050
2 266 971

В рамках реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу Міста в 2001 році
територіальна громада Міста передала об’єкти енерго- та теплопостачання
у володіння та
користування ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» до 2017 року. Передане майно має використовуватись для
надання послуг енерго- та теплопостачання споживачам в м. Києві.
Концесійна угода була підписана 27 вересня 2001 року та діє до 31 грудня 2017 року. Відповідно до
умов основного та додаткових договорів, у разі якщо жодна із сторін угоди письмово не попереджає
про припинення її дії, угода вважається продовженою на наступні 5 років.
За використання комунального майна ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зобов'язане здійснювати платіж на користь
територіальної громади Міста у розмірі 10% від чистого прибутку, отриманого товариством за
попередній бюджетний рік, але не менше ніж 2 000 тисяч гривень на рік.
Результати відновлення, реконструкції та поліпшення зазначених основних фондів є комунальною
власністю територіальної громади міста Києва.
Поліпшення майна, що здійснюється товариством за рахунок належних йому коштів, яке неможливо
відокремити без заподіяння шкоди майну, мають бути компенсовані протягом дії угоди територіальною
громадою Міста.
Станом на 31 грудня 2014 року сума поліпшень комунального майна, що підлягає компенсації
становила 352 982 тисячі гривень (див. Примітку 17).
Справедливу вартість комунального майна, що знаходиться у володінні та користуванні
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», було визначено акредитованим незалежним оцінювачем станом на 1 листопада
2011 року. Справедлива вартість основних засобів була первісно визначена переважно за методом
амортизованої вартості заміщення.
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Нематеріальні активи
Права на
користування
майном та
об'єкти промислової власності

Програмне
забезпечення

Інші нематеріальні
активи

Всього

109 086
(59 456)

38 290
(26 128)

422 922
(72 380)

570 298
(157 964)

49 630

12 162

350 542

412 334

Надходження
Вибуття
Амортизація за період

(10 384)
-

257
(5 505)
(3)

3 102
(12 107)
(34 865)

3 359
(27 996)
(34 868)

Первісна вартість
Накопичена амортизація та знецінення

109 086
(69 840)

38 544
(31 633)

391 159
(84 487)

538 789
(185 960)

39 246

6 911

306 672

352 829

У тисячах українських гривень
Первісна вартість
Накопичена амортизація та знецінення
Залишкова вартість на 1 січня 2014 року

Залишкова вартість на 31 грудня 2014 року

9

Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі

У тисячах українських гривень

2014 рік

Балансова вартість на 1 січня 2014 року

207 823

Частка збитку асоційованих компаній

(50 176)

Балансова вартість на 31 грудня 2014 року

157 647
Частка власності станом на 1 січня
та 31 грудня 2014

Назва
ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК»
ПрАТ «ПАРТНЕР»

25%
10%

Далі наведена зведена фінансова інформація ПАТ КБ «Хрещатик»:
У тисячах українських гривень
Активи
Зобов’язання
(Збиток)/прибуток від діяльності, за рік

31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

8 932 598
8 397 956
(194 626)

8 446 442
7 711 192
7 703

10 Дебіторська заборгованість за обмінними операціями
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Довгострокова дебіторська заборгованість

118 415

139 005

Всього довгострокової дебіторської заборгованості

118 415

139 005

1 430 700
915 876

1 615 707
956 253

(1 376 465)

(794 402)

Всього фінансової дебіторської заборгованості

970 111

1 777 558

Розрахунки по ПДВ
Передоплати

330 320
903 486

294 820
982 734

2 203 917

3 055 112

У тисячах українських гривень

Поточна дебіторська заборгованість
Заборгованість за товари та послуги
Заборгованість за іншими обмінними операціями
Мінус резерв під сумнівну заборгованість

Всього поточної дебіторської заборгованості
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Дебіторська заборгованість за обмінними операціями (продовження)

Звірка резерву під знецінення дебіторської заборгованості
Поточна заборгованість
794 402
582 064
1 376 465

У тисячах українських гривень
На 1 січня 2014 року
Нараховано в поточному періоді
На 31 грудня 2014 року

Далі наведено аналіз дебіторської заборгованості за кредитною якістю:
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Заборгованість за надані послуги та товари
Заборгованість за іншими обмінними операціями

543 345
23 164

781 255
20 319

Всього не прострочені та не знецінені

566 509

801 574

Від 1 до 30 днів
Від 31 до 90 днів
Від 91 до 180 днів

4 562
720
-

1 585
245

Всього прострочені, але не знецінені

5 282

1 830

Від 181 до 360 днів
Більше 360 днів

11 718
10 381

1 042
14 025

Всього прострочені та знецінені

22 099

15 067

Дебіторська заборгованість населення за комунальні послуги
Інша дебіторська заборгованість

1 723 398
147 703

1 283 781
608 713

Всього фінансової дебіторської заборгованості

2 464 991

2 710 965

(1 376 465)

(794 402)

1 088 526

1 916 563

У тисячах українських гривень
Не прострочена та не знецінена дебіторська заборгованість,
окрім заборгованості населення за комунальні послуги

Прострочена, але не знецінена, окрім заборгованості
населення за комунальні послуги

Прострочена та знецінена, окрім заборгованості населення за
комунальні послуги

Мінус резерв під сумнівну заборгованість
Всього фінансової дебіторської заборгованості за
вирахуванням резерву

Місто не мало змоги достовірно оцінити кредитну якість дебіторської заборгованості населення за
комунальні послуги. На підставі аналізу періодичності сплати заборгованості, Місто вирішило створити
резерв під знецінення дебіторської заборгованості за комунальні послуги в розмірі 30% від її
поточного обсягу.
11 Запаси
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Незавершене будівництво за будівельними контрактами
Квартири та нежитлові приміщення
Допоміжні та інші матеріали
Запасні частини
Товари на продаж
Готова продукція та незавершене виробництво
Інші запаси

4 444 978
1 242 104
152 828
70 903
61 584
27 298
295 625

2 508 618
2 110 645
216 506
33 246
66 703
31 004
380 505

Всього запасів

6 295 320

5 347 227

У тисячах українських гривень

- 217 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
VI. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2014 рік
12 Дебіторська заборгованість за необмінними операціями
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Дебіторська заборгованість з плати за землю
Дебіторська заборгованість з податку на доходи фізичних осіб
Дебіторська заборгованість за місцевими податками та зборами

340 713
287517
35 879

272 980
50 230
22 820

Всього дебіторської заборгованості за необмінними
операціями

664 109

346 030

31 грудня 2014 року
586 756
423 192
141 010
7 168
65 067

1 січня 2014 року
433 755
390 000
68 010
416
21 738

1 223 193

913 919

У тисячах українських гривень

13 Грошові кошти та їх еквіваленти
У тисячах українських гривень
Рахунки в банках
Рахунки в казначействі
Короткострокові депозити
Грошові кошти в касі та в дорозі
Інші грошові кошти та їх еквіваленти
Всього грошових коштів та їх еквівалентів

Нижче поданий аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за кредитною якістю на основі рейтингів
міжнародної рейтингової агенції Moody’s, за умови їх наявності, або рейтингів інших міжнародних
рейтингових агенцій, трансформованих до найближчого еквівалента за шкалою рейтингів Moody’s.
Аналіз грошових коштів станом на 31 грудня 2014:
Рахунки в
банках

Рахунки в
казначействі

Короткострокові
депозити

Інші
грошові
кошти

Всього

Рейтинг за рейтинговою шкалою Moody's
Caa3
Без рейтингу

4 137
582 619

423 192
-

141 010

72 235

427 329
795 864

Всього грошових коштів та їх еквівалентів

586 756

423 192

141 010

72 235

1 223 193

Рахунки в
банках

Рахунки в
казначействі

Короткострокові
депозити

Інші
грошові
кошти

Всього

Рейтинг за рейтинговою шкалою Moody's
Caa3
Без рейтингу

1 781
431 974

390 000
-

68 010

22 154

391 781
522 138

Всього грошових коштів та їх еквівалентів

433 755

390 000

68 010

22 154

913 919

У тисячах українських гривень

Аналіз грошових коштів станом на 1 січня 2014:

У тисячах українських гривень

Залишки по операціям з пов’язаними сторонами розкриті в Примітці 5.
14 Необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Інвестиції
Майно комунальної власності
Інші необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття

171 800
102 500
2 294

171 800
83 823
2 228

Всього необоротних активів для продажу та групи вибуття

276 594

257 851

У тисячах українських гривень

Станом на 1 січня та 31 грудня 2014 року інвестиції складалися з пакету акцій розміром 29.95% «НВЦ
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».
Станом на 1 січня та 31 грудня 2014 року балансова вартість інвестицій відповідає справедливій
вартості.
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15 Запозичення
Нижче наведено інформацію про довгострокові запозичення Міста:
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Єврооблігації
Кредити міжнародних організацій
Банківські кредити
Фінансовий лізинг
Облігації внутрішньої місцевої позики
Інші довгострокові запозичення

4 730 567
1 180 523
200 000
54 309
1 949

4 396 150
533 925
105 000
207 997
2 790 253
850

Всього довгострокових позик

6 167 348

8 034 175

31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

5 271 463
4 198 771
3 688 454
420 451
228 657
220 074
8 440

2 652 816
130 548
3 761 755
211 134
516 837
101 882
33 106

14 036 310

7 408 078

У тисячах українських гривень

Нижче наведено інформацію про короткострокові запозичення Міста:
У тисячах українських гривень
Облігації внутрішньої місцевої позики
Єврооблігації
Середньострокові позики казначейства
Фінансовий лізинг
Банківські кредити
Кредити міжнародних організацій
Інші короткострокові запозичення
Всього короткострокових позик

Аналіз позикових коштів за валютами наведено далі:
У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

9 863 334
8 929 338
1 400 597
10 389

10 245 792
4 526 698
635 807
33 956

20 203 658

15 442 253

Гривня – інші запозичення
Долар – єврооблігації
Євро – кредити міжнародних організацій
Інші
Всього запозичень

Нижче наведено аналіз позикових коштів за строками погашення:
У тисячах українських гривень
З невизначеним строком погашення
До 6 місяців
Від 6 до 12 місяців
Від 1 до 5 років
Більше 5-ти років
Інші
Всього запозичень

31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

3 688 454
565 276
9 774 139
5 985 303
180 097
10 389

3 761 755
567 767
3 045 449
7 919 138
114 188
33 956

20 203 658

15 442 253

Рядок «З невизначеним строком погашення» включає суму середньострокових позик казначейства.
Відсоткові ставки за позиковими коштами наведено нижче:
Відсоткова ставка
Облігації внутрішньої місцевої позики
Єврооблігації
Фінансовий лізинг
Банківські кредити
Кредити міжнародних організацій

15.20% – 15.25%
8% - 9.375%
22%
22% – 27%
Euribor + 5.5% – Euribor + 6%
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15 Запозичення (продовження)
Далі наведено рух запозичень в 2014 році:
У тисячах українських гривень
Запозичення станом на 1 січня 2014
Отримано позик
Погашено позик
Нараховано відсотків
Сплачено відсотків
Курсова різниця
Запозичення станом на 31 грудня 2014

2014 рік
15 442 253
3 607 643
(3 937 935)
1 693 994
(1 470 732)
4 868 435
20 203 658

Облігації внутрішньої місцевої позики
В 2012 році Місто розмістило на відкритому ринку 5 415 253 тисячі гривень облігацій внутрішньої
місцевої позики зі строком погашення у жовтні – листопаді 2014 року та жовтні – грудні 2015 року.
Ставка купону за даними облігаціями складає від 15.20% до 15.25%, періодичність виплати купону:
два – чотири рази на рік.
В 2014 році згідно з умовами розміщення, Місто погасило 2 625 000 тисяч гривень облігацій, частково
за рахунок нового розміщення на 2 375 000 тисяч гривень. Ставка купону за облігаціями, випущеними
в 2014 році, складає 15.20%, періодичність виплати купону – чотири рази на рік, період розміщення –
1 рік.
Єврооблігації
В 2005 та 2011 роках Місто розмістило на відкритому ринку єврооблігації на суму 250 000 тисяч
доларів та 300 000 тисяч доларів зі строком погашення у листопаді 2015 року та у липні 2016 року
відповідно.
Ставка купону за даними облігаціями складає від 8% до 9.38%, періодичність виплати купону – два
рази на рік.
Середньострокові позики казначейства
Згідно пункту 3 статті 73 Бюджетного Кодексу України у редакціях до 1 січня 2015 року місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням відповідної місцевої
ради могли отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді
розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет
України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування
відсотків за користування цими коштами. Порядок та умови отримання і погашення таких позик
визначалися Кабінетом Міністрів України.
В період з 2009 по 2013 рік Містом було отримано середньострокових позик на суму 3 761 755 тисяч
гривень. В 2014 році Містом було погашено 73 301 тисяча гривень позик.
28 грудня 2014 було внесено зміни до Бюджетного Кодексу, згідно яких погашення заборгованості за
середньостроковими позиками перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Державній
казначейській службі, не здійснюється до законодавчого врегулювання цього питання.
Фінансовий лізинг
У 2009 році Місто уклало договір щодо фінансового лізингу вагонів метро. Умови договору
передбачають відсоткову ставку 22% річних та термін погашення – 10 лютого 2018 року.
Кредити міжнародних організацій
У 2008 році Містом була укладена угода з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо
відкриття кредитної лінії на суму 115 000 тисяч євро для розвитку муніципального транспорту Києва.
Сума заборгованості станом на 1 січня та 31 грудня 2014 року становила 57 790 тисяч євро та
72 003 тисячі євро відповідно. Згідно умов договору оплата кредиту має бути здійснена у 2021 році.
Відсоткова ставка Euribor + 5.5% – Euribor + 6%.
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16 Довгострокові резерви
Нижче наведена інформація про зміни у сумі резерву зобов’язань та відрахувань:
Резерви на
виконання
зобов’язань, які
передбачені умовами
будівництва

Інші

Всього

Балансова вартість на 1 січня 2014 року
Нараховано в поточному році
Списано за рахунок резерву

226 848
-

57 023
(39 933)

57 023
226 848
(39 933)

Балансова вартість на 31 грудня 2014 року

226 848

17 090

243 938

У тисячах українських гривень

Резерви на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва, створені за ймовірною
оцінкою коштів чи активів, які необхідно буде передати кредиторам за умовами договорів про
будівництво.
Інші резерви формуються виходячи з ймовірної суми, яка необхідна для покриття резерву та
відносяться на поточні витрати. Резерви використовуються тільки на ті цілі, для яких вони були
створені. Переоцінка резервів здійснюється на кожну балансову дату.
17 Інші довгострокові зобов’язання
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Довгострокова заборгованість за будівельними контрактами
Довгострокові зобов’язання щодо фінансування з державного
бюджету
Зобов'язання щодо компенсації поліпшень основних засобів
(концесія)
Інші довгострокові зобов’язання

4 257 646

3 871 433

918 155

918 201

352 982
356 665

352 982
234 392

Всього інших довгострокових зобов’язань

5 885 448

5 377 008

У тисячах українських гривень

Довгострокова заборгованість за будівельними контрактами включає в себе внески інвесторів щодо
інвестиційних договорів на будівництво житла та іншої нерухомості.
18 Доходи майбутніх періодів
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Активи безоплатно отримані від третіх сторін
Активи безоплатно отримані від державного бюджету
Інші доходи майбутніх періодів

1 079 513
162 319
341 433

281 056
166 314
276 095

Всього доходів майбутніх періодів

1 583 265

723 465

У тисячах українських гривень

Активи безоплатно отримані від третіх сторін складаються з об'єктів інфраструктури, переданих
третіми сторонами у комунальну власність для надання енерго- та теплопостачання.
19 Кредиторська заборгованість за обмінними операціями
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Аванси отримані
Заборгованість за виплатами працівникам
Заборгованість за виплатами третім особам
Інша кредиторська заборгованість

1 458 589
1 310 098
124 429
108 128
1 926 420

1 705 377
1 260 611
126 413
146 888
1 914 216

Всього кредиторської заборгованості за обмінними операціями

4 927 664

5 153 505

У тисячах українських гривень
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20 Кредиторська заборгованість за податками та трансфертами
31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

98 135

83 407

83 822
32 775
247 202

59 024
27 071
219 062

461 934

388 564

31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

Аванси отримані з податку на доходи фізичних осіб
Аванси отримані за місцевими податками та зборами
Аванси отримані з плати за землю

342 803
192 117
166 216

229 147
160 552
180 916

Всього кредиторської заборгованості за необмінними
операціями

701 136

570 615

У тисячах українських гривень
Кредиторська заборгованість з податку на додану вартість
Кредиторська заборгованість з трансфертів до Пенсійного Фонду
України
Кредиторська заборгованість з інших податків та трансфертів
Інша кредиторська заборгованість за податками та трансфертами
Всього кредиторська заборгованість за податками та
трансфертами

21 Аванси отримані за необмінними операціями
У тисячах українських гривень

22 Поточні резерви
Протягом 2014 року в резерві за зобов’язаннями та відрахуваннями відбулись наступні зміни:
Резерви на Забезпечення
виконання
під
зобов’язань,
виконання
за договорами
судових
будівництва
рішень
У тисячах українських гривень
Балансова вартість на
1 січня 2014 року

Резерв
невикориста
них
відпусток

Інші

Всього

-

104 928

27 541

47 598

180 067

Нараховано в поточному році
Списано за рахунок резерву

102 879
-

(4)

146 235
(140 692)

27 591
-

276 705
(140 696)

Балансова вартість на
31 грудня 2014 року

102 879

104 924

33 084

75 189

316 076

Резерви на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва створені за ймовірною
оцінкою коштів, чи активів, які необхідно буде передати кредиторам за умовами договорів про
будівництво.
У складі забезпечень під виконання судових рішень визнані штрафні санкції по судових справах за
несвоєчасно сплачену електроенергію.
Інші резерви формуються виходячи з ймовірної суми, яка необхідна для покриття резерву та
відносяться на поточні витрати.
23 Субвенції та дотації (загальний фонд)
У тисячах українських гривень

2014 рік

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання функцій столиці
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів
Субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку та компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів
місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку
суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографу
Субвенція з державного бюджету для закладів охорони здоров'я
Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів

1 799 991

Всього субвенцій та дотацій

3 023 664
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24 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
У тисячах українських гривень

2014 рік

Орендна плата за використання природних ресурсів
Земельний податок
Інші збори та платежі за спеціальне використання ресурсів

1 250 905
714 035
45 658

Всього зборів та плат за спеціальне використання природних ресурсів

2 010 598

25 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
У тисячах українських гривень

2014 рік

Надходження від орендної плати
Плата за ліцензії та сертифікати
Державне мито
Плата за державну реєстрацію

186 422
120 733
14 655
4 103

Всього адміністративних зборів та платежів від некомерційної господарської діяльності

325 913

26 Місцеві податки і збори загального фонду
У тисячах українських гривень

2014 рік

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля)
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство)
Туристичний збір
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля)
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням торгового патенту

41 559
24 885
14 958
7 764
4 544
2 701
1 306
37

Всього місцевих податків і зборів

97 754

Ставка збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється в різних межах
залежно від пункту здійснення торговельної діяльності, зокрема на території Міста та обласних
центрів – від 0.08 до 0.4 розміру мінімальної заробітної плати.
Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування
транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для
організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0.03 до 0.15 відсотка мінімальної заробітної
плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі від 0.5 до 1 відсотка до бази оподаткування,
визначеної п.268.4 ст.268 Податкового Кодексу України.
27 Неподаткові надходження та інші бюджетні доходи
У тисячах українських гривень
Адміністративні штрафи та інші санкції
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і
грошові кошти, власники яких невідомі
Інші надходження
Всього неподаткових надходжень ті інших бюджетних доходів

2014 рік
5 984
2 600
4 844
13 428

28 Місцеві податки і збори спеціального фонду
У тисячах українських гривень

2014 рік

Єдиний податок
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

1 390 329
11 534

Всього місцевих податків і зборів

1 404 245

2 382
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28

Місцеві податки і збори спеціального фонду (продовження)

Згідно з підпунктом 293.2 Податкового кодексу України ставка складає:
- для першої групи єдиного податку – у межах від 1 до 10 відсотків від розміру мінімальної
заробітної плати, тобто від 12.18 до 121.80 гривень;
- для другої групи єдиного податку – у межах від 2 до 20 відсотків від розміру мінімальної
заробітної плати – тобто від 24.36 до 243.60 гривень.
Ставка єдиного податку для інших груп платників встановлена кодексом у відсотках від отриманого
доходу:
-

3% – третя, четверта групи (застосовують платники ПДВ);
5% – третя, четверта групи (застосовують неплатники ПДВ);
5% – п'ята, шоста групи (застосовують платники ПДВ);
7% – п'ята, шоста групи (застосовують неплатники ПДВ).

Підпунктом 265.5.3 п.265.5 ст.265 Податкового Кодексу України визначено ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на 2014 рік для юридичних осіб:
-

1% – для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не перевищує 500 квадратних метрів;
2.7% – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 квадратних метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких перевищує 500 квадратних метрів.

29 Субвенції з державного бюджету (спеціальний фонд)
У тисячах українських гривень

2014 рік

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

476 165

Всього субвенцій з державного бюджету

654 057

177 892

30 Доходи від обмінних операцій бюджетних установ
У тисячах українських гривень

2014 рік

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
Плата за оренду майна бюджетних установ
Інші власні надходження

318 813

Всього власних надходжень бюджетних установ

519 513

103 683
82 414
14 603

31 Цільові фонди
У 2014 році джерелами надходжень до цільових фондів були:
-

кошти від плати за тимчасове використання місць, які перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, для розміщення зовнішньої реклами, а також кошти від
плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності;
кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів;
залишки коштів цільового фонду, що склались станом на 1 січня 2014 року.
кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва.
надходження коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної роздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою
міста Києва.

У 2014 році загальна сума надходжень до цільових фондів склала 229 094 тисячі гривень.
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32 Неподаткові надходження
У тисячах українських гривень

2014 рік

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва
Інші надходження

164 624

Всього неподаткових надходжень

173 335

4 006
4 705

33 Інші податки та збори
У тисячах українських гривень
Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного
виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів, зареєстрованих у місті Києві
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення
Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
Інші податки та збори
Всього інших податків та зборів

2014 рік
14 459
12 118
8 472
6 736
4 310
5 083
51 178

34 Доходи від обмінних операцій комунальних підприємств
У тисячах українських гривень

2014 рік

Житлово-комунальне господарство
Будівництво
Транспорт, дорожні господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Охорона здоров’я
Культура i мистецтво
Освіта
Інші доходи від обмінних операцій

3 940 663
3 489 998
1 113 183
867 876
92 636
88 836
55 799
28 542

Всього доходів від обмінних операцій

9 677 533

35 Інші доходи комунальних підприємств
У тисячах українських гривень

2014 рік

Доходи від орендної плати
Безоплатно отримані активи
Доходи від оприбуткування за результатами інвентаризації
Штрафи, пені, неустойки
Дохід від ліквідації
Інші доходи

60 066
85 355
28 153
13 899
12 130
1 077 777

Всього інших доходів від обмінних операцій

1 277 380

Витрати
Нижче представлені розкриття операційних витрат Міста за сегментами господарювання та за
економічною сутністю витрат.
Витрати по податках та зборах включають в себе витрати з податку на воду, держмито, орендна плата
за оренду державного майна, а також податкові штрафи та пені, що сплачуються у державний
бюджет.
Стаття використані послуги відображає витрати понесені у зв'язку з отриманням від сторонніх
організацій послуг, пов’язаних з економічною діяльність Міста.
Витрати понесені у зв'язку із закупівлями будівельних матеріалів, продуктів харчування, палива,
медикаментів, фармацевтичних товарів та інших матеріалів господарського призначення, відображені
у статті витратні та інші матеріали.
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36 Житлово-комунальне господарство
У тисячах українських гривень

2014 рік

Використані послуги
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Амортизація
Витратні та інші матеріали
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Податки та збори до державного бюджету
Орендні витрати
Транспортні витрати
Інші витрати

967 101
820 519
705 591
588 241
154 217
106 134
31 923
5 590
2 060
3 251 969

Всього

6 633 345

37 Освіта
У тисячах українських гривень

2014 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Використані послуги
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Амортизація
Витратні та інші матеріали
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Податки та збори до державного бюджету
Інші витрати

2 272 680
1 017 400
319 909
285 822
184 344
31 055
161
874 507

Всього

4 985 878

38 Охорона здоров'я
У тисячах українських гривень

2014 рік

Використані послуги
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Амортизація
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Витратні та інші матеріали
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Податки та збори до державного бюджету
Інші витрати

1 101 957
961 000
261 297
125 713
124 367
31 001
14 443
1 148 753

Всього

3 768 531

39 Будівництво
У тисячах українських гривень

2014 рік

Витратні та інші матеріали
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Використані послуги
Амортизація
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Податки та збори до державного бюджету
Інші витрати

2 774 418
135 340
110 294
97 368
14 753
10 860
10 636
166 999

Всього

3 320 668
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40 Соціальний захист та соціальне забезпечення
У тисячах українських гривень
Використані послуги
Виплати соціальної допомоги
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Амортизація
Інші витрати
Всього

2014 рік
632 216
45 268
33 232
21 863
608 740
1 341 319

41 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика
У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Витратні та інші матеріали
Амортизація
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Використані послуги
Транспортні витрати
Податки та збори
Орендні витрати
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Інші витрати
Всього

2014 рік
996 227
695 905
554 526
235 112
50 233
38 826
15 186
10 025
8 532
113 850
2 718 422

42 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
У тисячах українських гривень

2014 рік

Використані послуги
Амортизація
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Орендні витрати
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Інші витрати

304 772
15 800
6 560
6 514
5 233
3 585
1 156 349

Всього

1 498 813

43 Кошти, що передаються до державного бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу Місто передає кошти до державного бюджету України, якщо
розрахунковий обсяг доходів місцевого бюджету перевищує розрахунковий обсяг видатків. Сума, що
підлягає передачі, визначається із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
та коригуючих коефіцієнтів. У 2014 році Місто перерахувало кошти до державного бюджету у розмірі
1 140 481 тисячу гривень.
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів склала 3 131 тисяч гривень.
44 Культура i мистецтво
У тисячах українських гривень

2014 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Використані послуги
Амортизація
Витратні та інші матеріали
Інші витрати

362 721
22 025
14 014
12 078
10 697
295 176

Всього

716 711
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2014 рік

У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Використані послуги
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Амортизація
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Витратні та інші матеріали
Інші витрати

87 899
58 393
30 857
22 901
5 384
2 546
239 080

Всього

447 060

46 Фінансові витрати
У тисячах українських гривень

2014 рік

Курсова різниця по позикових коштах
Процентні витрати
Інші витрати

4 868 435
1 678 594
15 400

Всього фінансових витрат

6 562 429

47 Умовні та інші зобов’язання
Зобов’язання з оперативної оренди. Майбутні платежі за контрактами з оперативної оренди є
наступними:
У тисячах українських гривень
До 1 року
1–5 років
Більше 5 років
Всього мінімальних майбутніх орендних платежів

31 грудня 2014 року

1 січня 2014 року

3 568
7 589
13 686

4 932
6 783
22 009

24 843

33 724

Дані, наведені вище включають в себе інформацію щодо майбутніх орендних платежів по 28
найбільшим компаніям, що орендують майно.
Активи, передані в заставу, та активи з обмеженим використанням. Балансова вартість
активів, переданих у заставу, та активів з обмеженим використанням на 31 грудня 2014 року склала
438 802 тисячі гривень (на 1 січня 2014 року – 669 352 тисячі гривень).
48 Управління фінансовими ризиками
В ході своєї діяльності Місто наражається на валютний, товарний, процентний ризики, а також ризик
ліквідності та кредитний ризик. У цій примітці представлена інформація про рівень кожного з цих
ризиків, на які наражається Місто, політику та процеси оцінки ризиків та управління ними, а також
інформація про справедливу вартість всіх фінансових активів і зобов’язань та нефінансових активів і
зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю. Додаткова кількісна інформація розкрита в
усіх примітках до цієї консолідованої фінансової інформації.
Справедлива вартість
Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним
чином: (і) перший рівень – це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних
ринках для ідентичних активів та зобов’язань; (іі) другий рівень – це техніки оцінки з усіма суттєвими
параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосереднім чином
(тобто ціни), або опосередковано (тобто визначені на основі цін), та (ііі) третій рівень – це оцінки, які не
базуються винятково на наявних на ринку даних (тобто оцінка вимагає значного застосування
параметрів, за якими відсутні ринкові спостереження). При класифікації фінансових інструментів із
використанням ієрархії справедливої вартості керівництво застосовує професійні судження.
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Справедлива вартість за рівнями ієрархії та відповідна балансова вартість запозичень Міста наведена
нижче:
Станом на 31 грудня 2014 року:
Справедлива вартість
У тисячах українських гривень
Фінансові активи
Інвестиції
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нефінансові активи
Основні засоби
Активи у концесії
ВСЬОГО АКТИВІВ

Балансова
вартість

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

1 223 193

-

98 757
1 088 526
-

98 757
1 088 526
1 223 193

-

-

63 554 248
2 266 971

63 554 248
2 266 971

1 223 193

-

67 008 502

68 231 695

Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Запозичення
- випущені єврооблігації
- випущені облігації внутрішньої місцевої
позики
- інші запозичення

-

-

3 385 009

3 385 009

5 581 422

-

-

8 929 338

-

5 271 463
-

6 002 857

5 271 463
6 002 857

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5 581 422

5 271 463

9 387 866

23 588 667

Станом на 1 січня 2014 року
Справедлива вартість
У тисячах українських гривень
Фінансові активи
Інвестиції
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нефінансові активи
Основні засоби
Активи у концесії
ВСЬОГО АКТИВІВ

Балансова
вартість

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

913 919

-

77 851
1 916 563
-

77 851
1 916 563
913 919

-

-

61 938 775
1 750 050

61 938 775
1 750 050

913 919

-

65 683 239

66 597 158

Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Запозичення
- випущені єврооблігації
- випущені облігації внутрішньої місцевої
позики
- інші запозичення

-

-

3 619 593

3 619 593

4 117 102

-

-

4 526 698

-

5 443 069
-

5 472 486

5 443 069
5 472 486

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4 117 102

5 443 069

9 092 079

19 061 846

Метод оцінки справедливої вартості активів і зобов’язань Рівня 2 і Рівня 3 справедливої вартості
наведено нижче:
Метод оцінки
Фінансові активи
Інвестиції
Дебіторська заборгованість
Нефінансові активи
Основні засоби
Активи у концесії
Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Запозичення
- випущені облігації внутрішньої місцевої позики
- інші запозичення

Дисконтовані грошові потоки
Дисконтовані грошові потоки
Ринковий підхід / Амортизована вартість заміщення
Метод амортизованої вартості заміщення
Дисконтовані грошові потоки
Ринкові котирування
Дисконтовані грошові потоки
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Кредитний ризик – це ризик фінансових збитків для Міста у разі невиконання клієнтами або
сторонами фінансових інструментів своїх зобов'язань за договором. Цей ризик пов’язаний переважно
з інвестиціями, дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та їх еквівалентами Міста.
Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів.
Загальна максимальна сума кредитного ризику наведена далі:
31 грудня 2014 року 1 січня 2014 року

У тисячах українських гривень
- Інвестиції
- Дебіторська заборгованість
- Грошові кошти та їх еквіваленти

98 757
1 088 526
1 223 193

77 851
1 916 563
913 919

Максимальна схильність до кредитного ризику

2 410 476

2 908 333

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Місто не зможе виконати свої зобов'язання при настанні строку їх
погашення. Підхід Міста до управління ризиком ліквідності передбачає забезпечення наявності
достатньої ліквідності для виконання зобов'язань при настанні їх строку з уникненням неприйнятних
збитків або ризику репутації Міста.
У поданих нижче таблицях показані зобов’язання Міста станом на 1 січня року та 31 грудня 2014 року
за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися. Зобов’язання у таблиці – це
недисконтовані грошові потоки за угодами. Ці недисконтовані грошові потоки відрізняються від сум,
відображених у консолідованому звіті про фінансовий стан, оскільки суми у консолідованому звіті про
фінансовий стан базуються на дисконтованих грошових потоках.
Коли сума до виплати не є фіксованою, сума визначається за умовами, які існують на кінець звітного
періоду. Валютні виплати перераховуються використовуючи обмінний курс спот в кінці звітного
періоду.
Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань на 31 грудня 2014 року:
У тисячах українських гривень

На вимогу та Від 6 до 12
до 6 місяців
місяців

Від 1 до 5
років

Понад
5 років

Інші

Усього

Зобов’язання
Запозичення
Кредиторська заборгованість

5 266 574
3 351 969

10 074 292
33 040

6 758 843
-

209 474
-

10 388
-

22 319 571
3 385 009

Усього зобов’язання

8 618 543

10 107 332

6 758 843

209 474

10 388

25 704 580

Інші

Усього

Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань на 1 січня 2014 року:
У тисячах українських гривень

На вимогу та до
Від 6 до Від 1 до 5 Понад 5
6 місяців 12 місяців
років
років

Зобов’язання
Запозичення
Кредиторська заборгованість

5 024 901
3 619 593

2 175 939
-

9 414 962
-

98 248
-

33 956 16 748 006
- 3 619 593

Усього зобов’язання

8 644 494

2 175 939

9 414 962

98 248

33 956 20 367 599

Ризик був розрахований лише для грошових залишків у валютах, інших ніж функціональна валюта
підприємств Міста.
Ринковий ризик. Місто наражається на ринкові ризики, що виникають у зв'язку з відкритими позиціями
за (а) іноземними валютами, (б) процентними активами і зобов'язаннями та (в) інвестиціями в
інструменти капіталу, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін.
Показана далі чутливість до ринкових ризиків основана на зміні одного фактору при незмінності решти
факторів. На практиці таке трапляється дуже рідко, і зміни деяких факторів можуть бути
взаємопов'язані – наприклад, зміни процентних ставок та зміни курсів обміну.
Валютний ризик. Місто наражається на валютний ризик в результаті залучення фінансування від
третіх осіб.

- 230 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
VI. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2014 рік
48

Управління фінансовими ризиками (продовження)

Фінансові зобов’язання деноміновані в іноземній валюті представлені випущеними єврооблігаціями та
кредитною лінією отриманою від Європейського банку реконструкції та розвитку (Примітка 15).
Нижче в таблиці показано зміну прибутку чи збитку та капіталу внаслідок обґрунтовано можливих змін
курсів обміну валют на кінець звітного періоду по відношенню до функціональної валюти Міста при
незмінності всіх інших змінних характеристик:
На 31 грудня 2014 року
Вплив на прибуток чи збиток

У тисячах українських гривень
Зміцнення долара США на 40%
Послаблення долара США на 40%
Зміцнення євро на 40%
Послаблення євро на 40%

(3 571 735)
3 571 735
(560 238)
560 238

Ризик процентної ставки. Місто наражається на ризик у зв’язку із впливом коливань домінуючих
рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. У поданій нижче таблиці
наведено концентрацію ризику процентних ставок Міста. До таблиці включено активи та зобов’язання
Міста за балансовими сумами, об’єднані в категорії відповідно до строків перегляду процентної ставки
відповідно до контракту або строків погашення, залежно від того, що буде раніше.
На вимогу Від 6 до 12
та до 6
місяців
місяців

Від 1 до 5
років

Інші

Немонетарні
статті

Усього

Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов’язань

2 193 304
(8 886 266)

(9 707 137)

118 415
(4 984 876)

(10 388)

98 757
-

2 410 476
(23 588 667)

Чиста невідповідність
процентних ставок на
31 грудня 2014

(6 692 962)

(9 707 137)

(4 866 461)

(10 388)

98 757

(21 178 191)

Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов’язань

2 691 477
(8 533 982)

(2 994 508)

139 005
(7 499 400)

(33 956)

77 851
-

2 908 333
(19 061 846)

Чиста невідповідність
процентних ставок на
1 січня 2014

(5 842 505)

(2 994 508)

(7 360 395)

(33 956)

77 851

(16 153 513)

У тисячах українських гривень
31 грудня 2014

1 січня 2014

49 Представлення фінансових інструментів за категоріями оцінки
Далі наведено фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2014 року:

У тисячах українських гривень

Кредити та
дебіторська
заборгованість

Активи наявні
для продажу

Всього

Фінансові активи
- Інвестиції
- Дебіторська заборгованість за обмінними
операціями
- Грошові кошти та їх еквіваленти

-

98 757

98 757

1 088 526
1 223 193

-

1 088 526
1 223 193

Всього фінансових активів

2 311 719

98 757

2 410 476

- Позики
- Кредиторська заборгованість

20 203 658
3 385 009

-

20 203 658
3 385 009

Всього фінансових зобов’язань

23 588 667

-

23 588 667

Фінансові зобов’язання
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Далі наведено фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 1 січня 2014 року:

У тисячах українських гривень

Кредити та
дебіторська
заборгованість

Активи наявні
для продажу

Всього

Фінансові активи
- Інвестиції
- Дебіторська заборгованість за обмінними
операціями
- Грошові кошти та їх еквіваленти

-

77 851

77 851

1 916 563
913 919

-

1 916 563
913 919

Всього фінансових активів

2 830 482

77 851

2 908 333

- Позики
- Кредиторська заборгованість

15 442 253
3 619 593

-

15 442 253
3 619 593

Всього фінансових зобов’язань

19 061 846

-

19 061 846

Фінансові зобов’язання

50 Інформація за сегментами
Операційні сегменти – це компоненти організації, що беруть участь у комерційній діяльності, з якої
організація може отримувати доходи або внаслідок якої може зазнавати витрат, чиї операційні
результати регулярно аналізуються особою, відповідальною за прийняття операційних рішень, і для
яких є окрема фінансова інформація. Головна особа, відповідальна за прийняття операційних
рішень – це особа або група осіб, які розподіляють ресурси та оцінюють діяльність підприємства.
Для цілей управління в рамках Міста були виділені окремі сегменти відповідно до послуг, які
надаються контрольованими підприємствами:
1) Державне управління
2) Будівництво
3) Житлово-комунальне господарство
4) Охорона здоров’я
5) Освіта
6) Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика
7) Сегмент «Інше», до якого входять менш значні послуги та решта підрозділів Міста
Жодні окремо суттєві сегменти не були об’єднані для формування зазначених вище операційних
сегментів. Місто не веде моніторинг сегментів за географічним принципом.
Місто контролює результати діяльності своїх підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про
виділення ресурсів та оцінки їхньої ефективності. Ефективність діяльності сегментів оцінюється на
підставі нефінансових кількісних показників та операційного надлишку чи дефіциту сегменту, який
оцінюється у відповідності до облікової політики, застосованої у консолідованій фінансовій інформації.
При цьому управління фінансуванням (включаючи фінансові доходи та фінансові витрати) та
податковими надходженнями Міста здійснюється на груповій основі та не відноситься на окремі
операційні сегменти.
Управління сегментами здійснюється керівництвом Київської міської державної адміністрації.
Звітність за сегментами була підготовлена у відповідності до вимог Бюджетного Кодексу України,
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та відповідних Наказів
Державного казначейства України щодо порядку ведення обліку бюджетними установами.
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50 Інформація за сегментами (продовження)
Нижче наведена звірка показників за сегментами до консолідованих даних Міста:
У тисячах українських гривень
Доходи за сегментами
Згортання міжсегментних доходів
Згортання асигнувань з бюджету
Згортання доходів/витрат від визнання землі та інших необоротних активів на балансі у 2014 році
по бюджетних установах
Згортання державних субсидій для компенсації тарифів підприємствам, які не входять до
структури Міста
Згортання державних субсидій для населення
Сторно доходів від амортизації основних засобів побудованих за бюджетні кошти
Інші коригування
Доходи консолідованої фінансової інформації

У тисячах українських гривень
Операційні витрати за сегментами
Згортання міжсегментних витрат
Згортання державних субсидій для компенсації тарифів підприємствам, які не входять до
структури Міста
Згортання державних субсидій для населення
Згортання доходів/витрат від визнання землі та інших необоротних активів на балансі у 2014
році по бюджетних установах
Рекласифікація неопераційних курсових різниць за валютними кредитами з операційних
витрат до фінансових
Інші коригування
Операційні витрати консолідованої фінансової інформації

У тисячах українських гривень

2014
58 859 801
(918 678)
(21 916 651)
(1 627 960)
(3 196 133)
(2 099 848)
(1 249 773)
(169 595)
27 681 163

2014
(57 931 982)
22 835 329
3 196 133
2 099 848
1 627 960
582 149
732 360
(26 858 203)

2014

Фінансові витрати за сегментами

(1 503 236)

Визнання курсових різниць за єврооблігаціями
Рекласифікація неопераційних курсових різниць за валютними кредитами з операційних
витрат до фінансових
Інші коригування

(4 286 285)

Фінансові витрати консолідованої фінансової інформації

(6 562 429)

У тисячах українських гривень
Активи за сегментами
Згортання внутрішньогрупових балансів
Припинення визнання приватизованих основних засобів
Визнання активів за договорами концесії
Визнання та переоцінка основних засобів що не обліковуються на балансі міста
Нарахування резерву сумнівної заборгованості
Інші коригування
Активи консолідованої фінансової інформації
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(582 149)
(190 759)

2014
99 882 650
(1 956 589)
(23 538 275)
2 266 971
1 833 353
(324 713)
(694 172)
77 469 225
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50 Інформація за сегментами (продовження)
У тисячах українських гривень

2014

Зобов'язання за сегментами

26 394 758

Згортання внутрішньогрупових балансів
Визнання облігацій місцевої позики та єврооблігацій
Визнання середньострокових позик
Згортання зобов’язань комунальних підприємств за договорами концесії
Згортання зобов’язань з будівництва за рахунок коштів бюджету Міста
Інші коригування

(1 956 589)
14 200 801
3 688 454
(1 480 316)
(6 711 019)
286 341

Зобов'язання консолідованої фінансової інформації

34 422 430

51 Події після закінчення звітного періоду
Зміни в законодавстві
Згідно із змінами запровадженими до Податкового кодексу в 2014 році, що вступають в силу з 1 січня
2015 року, бюджет міста Києва отримує нові джерела доходів:
- 10% податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної
власності та податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності)
зараховується до бюджету міста Києва;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів;
- транспортний податок з власників легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 3 кубічних
сантиметри не старше 5 років;
- податок на майно зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, які отримали
повноваження щодо встановлення ставки даного податку;
- додаткові субвенції із державного бюджету на медицину та освіту.
За оцінками керівництва перелічені зміни в законодавстві збільшать
6 890 000 тисяч гривень.

доходи бюджету на

Продаж активів
20 березня 2015 року за результатами відкритого аукціону пакет акцій «НВЦ «Борщагівський хімікофармацевтичний завод» був проданий ТОВ «ФК «Куб». Ціна реалізації пакета становила 171 800
тисяч гривень.
Кредити
15 червня 2015 року було підписано угоду про цільовий кредит на суму 108 мільярдів ієн із урядом
Японії. Цільовий кредит має бути спрямовано на реалізацію інвестиційного проекту щодо модернізації
Бортницької станції аерації. За умовами угоди кредит надається на 40 років під 0.1% річних з
пільговим періодом 10 років, а розпорядником коштів буде ПАТ «Київводоканал».
На дату підготовки консолідованої фінансової інформації, кредитні кошти ще не були отримані Містом.
Місто своєчасно обслуговувало кредити міжнародних організацій у першому півріччі 2015 року, оплата
зобов’язань з фінансового лізингу не здійснювалася.
Умови функціонування
У 2015 році негативні тенденції 2014 року продовжились через руйнування промислових підприємств
та об'єктів інфраструктури на Сході Україні в результаті військових дій, зниження зовнішнього попиту,
зокрема через погіршення торгових відносин з Російською Федерацією, погіршення споживчого
внутрішнього попиту та інвестиційної привабливості. Облікова ставка НБУ була підвищена до 19.5% з
6 лютого 2015 року та до 30% з 4 березня 2015 року.
У першому кварталі 2015 року міжнародна рейтингова агенція Moody's знизила суверенний рейтинг
України та довгостроковий кредитний рейтинг міста Києва до «Ca» із «Caa3» із негативним прогнозом.
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51 Події після закінчення звітного періоду (продовження)
У травні 2015 інфляція склала 46.5% в річному вираженні (в порівнянні до травня 2014 року) в
результаті девальвації національної валюти і високих інфляційних і девальваційних очікувань.
Внутрішня міграція та економічний спад призводять до звуження ринку праці та зростання безробіття,
які, у свою чергу, призводять до зниження реальної заробітної плати населення.
Після звітної дати гривня істотно знецінилась по відношенню до основних іноземних валют, зокрема,
станом на 26 червня 2015 року обмінний курс гривні до долара США збільшився до 21.20 гривні за
1 долар США року в порівнянні з 15.77 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2014 року.
Подальша девальвація національної валюти призвела до значних збитків для Міста внаслідок
переоцінки зобов’язань, деномінованих в іноземних валютах.
11 березня 2015 року Рада директорів Міжнародного Валютного Фонду ухвалила програму
розширеного фінансування для України на загальну суму понад 17 мільярдів доларів США строком на
чотири роки. Перший транш у сумі 5 мільярдів доларів США був отриманий 13 березня 2015 року.

- 236 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
VI. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2014 рік

- 237 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
Додаток 1. Список скорочень, використаних в Річному звіті

- 238 -

Річний звіт міста Києва за 2014 рік
Додаток 1. Список скорочень, використаних у Річному звіті

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У РІЧНОМУ ЗВІТІ
 EIU – Economist Intelligence Unit
 ISO – International Organization for Standardization
 SP – Standard & Poor’s
 АБ – акціонерний банк
 АК – акціонерна компанія
 АТ – акціонерне товариство
 АТЗТ – акціонерне товариство закритого типу
 АТО – антитерористична операція
 БСА – Бортницька станція аерації
 в. о. – виконавчий орган
 ВАТ – відкрите акціонерне товариство
 ВВП – валовий внутрішній продукт
 ВНЗ – вищі навчальні заклади
 ВРП – валовий регіональний продукт
 ВРУ – Верховна Рада України
 вул. – вулиця
 га – гектар
 ГБК – гаражно-будівельний кооператив
 ГВП – гаряче водопостачання
 ГІБК – група інвестиційно-будівельних компаній
 Гкал/год – гігакалорій за годину
 ГО – громадська організація
 год – година
 грн – гривні
 ДАХК – державна акціонерна холдингова
компанія
 ДВНЗ – державний вищий навчальний заклад
 ДК – державна компанія
 ДНЗ – дошкільні навчальні заклади
 дол. – долар
 ДП – державне підприємство
 ДПЗД – державне підприємство
зовнішньоекономічної діяльності
 ДТП – дорожньо-транспортна пригода
 ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа
 е/е – електроенергія
 ЄБРР – Європейський банк реконструкції та
розвитку
 ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр
підприємств, організацій, установ
 ЖБК – житлово-будівельні кооперативи
 ЖЕК – житлово-експлуатаційна контора
 ЖКГ – житлово-комунальне господарство
 ЖКО – житлово-комунальне об’єднання
 ЗАТ – закрите акціонерне товариство
 ЗБК – завод залізобетонних конструкцій
 ЗБО – закінчені будівництвом об’єкти
 ЗМІ – засоби масової інформації
 ЗНЗ – загальноосвітні навчальні заклади
 ЗСУ – Збройні сили України
 ЗУ – Закон України
 ІТП – індивідуальний тепловий пункт
 КАТП – комунальне автотранспортне
підприємство
 КБ – комерційний банк
 кв. км – квадратний кілометр
 кв. м – квадратний метр
 кВт*год – кіловат-година
 КДЮСШ – комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа

 КЗР – колективні засоби розміщування
 КІА – Київське інвестиційне агентство
 КК – комунальна корпорація
 ККУП – комунальне комерційне унітарне
підприємство
 КМДА – Київська міська державна адміністрація
 КМУ – Кабінет міністрів України
 КМР – Київська міська рада
 КП – комунальне підприємство
 КТКВК – код тимчасової класифікації видатків
та кредитування
 КТМ – Київські теплові мережі
 МА – міжнародний аеропорт
 млн – мільйон
 млрд – мільярд
 н/з – немає значення
 НАНУ – Національна академія наук України
 НВЦ – науково-виробничий центр
 од. – одиниць
 ОСББ – об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків
 пас. – пасажир
 пас. км – пасажиро-кілометр
 ПАТ – публічне акціонерне товариство
 ПДВ – податок на додану вартість
 ПзІІ – підприємство з іноземними інвестиціями
 ПІІ – прямі іноземні інвестиції
 пп – процентні пункти
 ПрАТ – приватне акціонерне товариство
 пров. – провулок
 просп. – проспект
 ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади
 РДА – районна державна адміністрація
 РУОМС – районне управління освіти молоді та
спорту
 с/г – сільське господарство
 СВП – структурний відокремлений підрозділ
 СКП – спеціалізоване комунальне підприємство
 СП – спільне підприємство
 СФД – страховий фонд документації
 т – тонна
 ТВЕ – технологічні втрати електроенергії
 ТЕЦ – теплоелектроцентраль
 тис. – тисяча
 ТІЦ – туристично-інформаційний центр
 ткм – тонно-кілометр
 ТМО – територіальне медичне об’єднання
 ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю
 ТПВ – тверді побутові відходи
 ТРК – телерадіокомпанія
 УЖГ – управління житлового господарства
 ФК – фінансова компанія
 ХВП – холодне водопостачання
 ХК – холдингова компанія
 ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг
 ЦО – централізоване опалення
 ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади
 ЦТП – централізований тепловий пункт
 ШВСМ – школа вищої спортивної майстерності
 ШЕУ – шляхово-експлуатаційне управління
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Виконавчий орган Київської міської
ради (Київська міська держана
адміністрація)
вул. Хрещатик, 36
Київ, Україна, 01044
https://kievcity.gov.ua/
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