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Герб міста Києва

Офіційний гімн

Як тебе не любити, Києве мій 

Слова: Дмитро Луценко

Музика: Ігор Шамо

Грає море зелене, тихий день догора,

Дорогими для мене стали схили Дніпра,

Де колишуться віти закоханих мрій...

Як тебе не любити, Києве мій!

Вечорів оксамити, мов щастя прибій...

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!

Вечорів оксамити, мов щастя прибій...

Як тебе не любити, Києве мій!
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1 вересня 2017 року

Шановні кияни та гості столиці!

Я радий представити вам третій комплексний Річний звіт міста Києва,

який Київська міська державна адміністрація підготувала за підсумками

2016 року. Його мета – розповісти про результати досягнення

соціально-економічного прогресу та про фінансові показники діяльності

міста.

У 2016 році Київ укріпив свої позиції першості серед українських міст в

економічному розвитку, продемонструвавши рекордне збільшення

доходів міста на 22% (до 38 млрд 687 млн грн) та зростання валового

регіонального продукту (ВРП) на 25% до 564.9 млрд грн (оцін.), що

складає 23.7% від ВВП держави.

Внаслідок цього та завдяки підвищенню ефективності витрат другий рік

поспіль досягнуто профіциту бюджету в 5 млрд грн, який столиця

використала на збільшення фінансування пріоритетних проектів:

розвиток інфраструктури (ремонт доріг та мостів), освіту (зокрема

будівництво нових шкіл та дитсадків), соціальну сферу та екологію

(ремонт парків і скверів). Так, за кожним з цих напрямів ще багато

роботи, проте крок за кроком ми вирішуємо усі проблемні питання.

Зміцнення економіки столиці та збільшення капітальних програм

сприяли створенню нових робочих місць (11.9 тис. осіб) – завдяки цьому

рівень безробіття склав 6.4%, що є найнижчим показником серед

великих міст України та областей.

Київ і надалі розбудовується: за рік було введено в експлуатацію

1 334 тис. м2 житла. Водночас ми надалі захищаємо інтереси громади і

буквально «б’ємося» з незаконними забудовами (наприклад, виграно

суди стосовно скандального будівництва на Верхньому Валу, повернено

землю скверу Небесної Сотні тощо).

Київ стає містом для комфортного життя його мешканців. І я хочу

подякувати команді, громаді столиці та активістам за допомогу і участь у

перетвореннях в нашому місті.
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Кличко Віталій  

Володимирович

Київський міський 

голова

Віталій Кличко

Київський міський голова
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 Числа в цьому документі представлені у форматі відповідно до міжнародного фінансового стандарту:

123 456.78 грн означає сто двадцять три тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень сімдесят вісім копійок.

 Результати розрахунків можуть бути відображені з урахуванням округлень.

 Фінансові дані структурних підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА), департаментів, бюджетних установ,

комунальних підприємств та інших компаній, які контролюються містом Києвом, наведені в звіті згідно з

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Фінансова інформація, наведена у Розділі 7, може

відрізнятися від деяких даних фінансової інформації Розділів 1-6 у зв’язку з консолідаційними та МСБОДС

коригуваннями.

Важливі примітки:
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ОСНОВНІ ФАКТИ ПРО 
МІСТО КИЇВ У 2016 РОЦІ

Розділ 1. 
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1 Прогнозні дані
2 Разом з акваторією річки Дніпро в межах міської смуги
3 Дані на основі юридичного місця реєстрації
4 Згідно з даними DTZ Property Times Ukraine та Сolliers

real estate market overview
5 За даними Адміністрації Державної прикордонної 

служби та звітності №1-КЗР

6 Довгострокові кредитні рейтинги міста Києва за зобов’язаннями в

іноземній валюті станом на 01.10.2016. Рейтингові значення належать

до спекулятивного класу. Прогноз за рейтингом Moody’s – стабільний,

за рейтингами S&P та Fitch – негативний. Джерело: Сbonds, Moody’s

Investors’ Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings
7 За даними Сbonds, Moody’s Investors’ Service, S&P Global Ratings,

Fitch Ratings (31 березня 2017 р.)

7

65 головних офісів 

банків та 215

страхових компаній3

Провідні рейтингові агентства підвищили кредитні рейтинги міста

Кредитні рейтинги міста Києва

2015 6 2016 7

Стабільний

Стабільний

Прогноз

Ca Ca

CC B-

СтабільнийB-CC

S&P Global Ratings

Moody’s

Fitch Ratings

Київ – політичний, соціально-економічний, культурний та
освітньо-науковий центр сучасної європейської країни,
комфортний для усіх

Факти про Київ у 2016 році

193.7 тис. грн валового 

регіонального продукту 

(ВРП) на 1 особу1

7 468.8 дол. США/ особа 

кумулятивних прямих 

іноземних інвестицій

6 186 тис. га зелених 

насаджень загального 

користування

376 тис. студентів у 

ВНЗ міста

8 648 грн/місяць

середньомісячна

заробітна плата

1 968 тис. туристів, 

з них 1 248 тис іноземних5

1.8 млн кв м4

офісної площі

4 млн кв м 

торгівельної площі, 

включаючи ТРЦ

2 міжнародних 

аеропорти

2 залізничних

вокзали

97 вищих навчальних 

закладів

299 організацій, які 

виконували наукові 

дослідження і розробки

43.7 тис. осіб наукових 

співробітників

6.7 тис. га площа

водного дзеркала2

3 566 об’єктів 

культурної 

спадщини

2 об’єкти світового 

значення UNESCO

2 884.5 тис. осіб

постійного населення 

м. Києва

56 мистецьких 

навчальних 

закладів

14.4 тис. га площа

земель природно-

заповідного фонду

2. ОСНОВНІ ФАКТИ ПРО МІСТО КИЇВ У 2016 РОЦІ
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ 
РІЧНОГО ЗВІТУ

Розділ 2. 
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Ключові висновки річного звіту

9

Фінансово-економічні показники міста 

Києва у 2016році

Загальна інформація про Київську  

міську державну адміністрацію

Робота КМДА ґрунтується на засадах законності,

персональної відповідальності, поєднання

загальнодержавних інтересів та інтересів

територіальної громади міста Києва.

До складу виконавчого органу КМР (КМДА) у 2016

році входили:

 Апарат КМДА;

 21 департаментів;

 4 управління (1 інспекція);

 Служба у справах дітей та сім'ї;

 Державний архів м. Києва.

Керівництво КМДА представлене Київським

міським головою та його сімома заступниками.

Загальна чисельність працівників виконавчого

органу Київської міської ради (ККМДА) затверджена

у кількості 1 954 од. (рішення КМР від 25.12.2014

№741/741), 1 906 од. – без врахування

чисельності: Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій, Управління з питань

реклами, Державного архіву м. Києва.

Середньорічні витрати на утримання штатної

одиниці КМДА у 2016 році становили 18 тис. грн

Реалізація Стратегії-2025 відбувається за

9 стратегічними напрямками, спрямованими на

підвищення економічного добробуту та комфорту

життя киян.

У рамках Стратегії-2025 за 2016 рік:

 номінальний ВРП м. Києва збільшився на

113.2 млрд грн (+25%) до 564.9 млрд грн.

 реальний внутрішній регіональний продукт за

попередніми даними зріс на 3.3% до

попереднього року;

 індекс комфорту життя (інтегральний

показник на основі 21 показника зі Стратегії-

2025) досяг значення 114 відносно базового

значення 100 за 2009 рік (цільове

прогнозоване значення на 2025 рік – 191).

За цільовими показниками Стратегії-2025

досягнуто наступний рівень виконання відносно

цільового значення 2016 року:

 35 показників: високий рівень;

 18 показників: середній рівень;

 17 показників: низький рівень.

Стратегія та соціально-економічний  

розвиток міста Києва у 2016 році

За даними консолідованої звітності комунальних

підприємств та бюджетних установ м. Києва:

Сукупні активи на 31.12.2016 зросли з

89.2 млрд грн до 100.9 млрд грн, з них:

 Основні засоби склали 75.3 млрд грн (у

минулому році 69.7 млрд грн)

 Запаси: 9.6 млрд грн (у минулому році

9.0 млрд грн)

 Запозичення: 18.8 млрд грн (у минулому році

20.1 млрд грн)

Чисті активи збільшилися з 52.6 млрд грн до

61.5 млрд грн.

Сукупні доходи склали 51.6 млрд грн (40.8 млрд грн

у 2015 році).

Загальні операційні витрати сягнули 40.7 млрд грн

(30.6 млрд грн у 2015 році).

Надлишок (профііцит) за звітний період склав

8.1 млрд грн (4.1 млрд грн у минулому році).

2. КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ РІЧНОГО ЗВІТУ

Джерело: КМДА

Виконання бюджету міста Києва у 

2016 році

Доходи бюджету міста Києва зросли на 22% до

38.7 млрд грн (рівень виконання плану 103%) :

 власні доходи (без урахування субвенцій та

дотацій) зросли на 32% – до 29.3 млрд грн

(104% плану) внаслідок збільшення

надходжень податків на доходи фізичних осіб,

податку на прибуток підприємств, податку на

майно, зарахування акцизного податку та

надходжень єдиного податку;

 трансферти з державного бюджету впали на

1% – до 9.4 млрд грн (99% плану).

Видатки зросли на 20% до 33.6 млрд грн (92%

плану), з них:

 власні видатки загального та спеціального

фондів зросли на 20% до 33.5 млрд грн (92%

плану) завдяки росту видатків на охорону

здоров'я, будівництво, культуру, соціальний

захист та забезпечення;

 міжбюджетні трансферти з бюджету міста

Києва зросли до 124.5 млн грн.

Профіцит бюджету зріс на 40% – до 5.1 млрд грн.

Місцевий борг знизився на 59% до 2.8 млрд грн.



10

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ 
АДМІНІСТРАЦІЮ

Розділ 3. 
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Структура і склад Київської міської ради

11

Постійні комісії КМР обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і

підготовки питань, які належать до її відання, а також наступного контролю за виконанням рішень

ради та її виконавчих органів.

Також у 2016 році функціонувала комісія КМР з питань поновлення прав реабілітованих

(проведено по 8 засідань у 2015 та 2016 роках).

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА

Загальна кількість депутатів – 120 

52 22 17 15 14

Блок Петра Порошенко

«Солідарність»

Всеукраїнське

об’єднання 

«Батьківщина»

Українська

партія

«Єдність»

Всеукраїнське

об’єднання 

«Свобода»

Об'єднання

«Самопоміч»

Депутатські фракції [осіб]

Кількість 

засідань

сесії

Київська міська рада (КМР) – законодавча гілка влади міста

Київська міська державна адміністрація (КМДА) є виконавчим органом КМР, а також

паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення

виконавчої влади в місті Києві.

Сергій 

Гусовський

Володимир

Бондаренко

Олександр

Омельченко

Юрій

Сиротюк 

Андрій

Странніков 

2015 рік:

38

2016 рік:

29

у 2016 році працювало 13 постійних 

комісій Київської міської ради

 бюджету та соціально-економічного розвитку

 власності

 дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції

 екологічної політики

 ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу

 містобудування, архітектури та землекористування

 місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків

 охорони здоров’я та соціального захисту

 регламенту та депутатської етики

 торгівлі, підприємництва та регуляторної політики

 освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту

 транспорту, зв'язку та реклами

 культури, туризму та інформаційної політики

Кількість засідань комісій у

2015 році 2016 році

41

34

33

22

15

31

21

30

22

22

21

17

27

49

32

28

25

31

32

33

20

25

28

27

24

31

Кількість 

прийнятих 

рішень

2015 рік:

1 296

2016 рік:

1 753

невідкладні питання 114 71

загальні та різні питання 319 312

питання містобудування

та землекористування

674 1 246

питання власності 189 124

2015 2016
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Ключові тези регламенту Київської міської державної 

адміністрації

12

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.

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).

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.

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.

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.

Структуру, загальну чисельність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), витрати на його утримання затверджує Київська міська рада.

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.

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 Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Зміст звітності визначається питаннями, що визначає виконавчий орган Київської міської ради

(Київська міська державна адміністрація) та його структурні підрозділи.

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.

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА
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Структура Київської міської державної адміністрації

Установи поза структурою
(1 інспекція та 5 міських центрів)

Перший  

заступник  

голови КМДА

Пліс Г.В.

Заступник  

голови  КМДА

Пантелеєв П.О.

Заступник  

голови  

КМДА

Поворозник М.Ю.

Заступник  

голови  КМДА

Резніков О.Ю.

Заступник  

голови  КМДА

Сагайдак І.В.

Заступник  

голови  КМДА

Спасибко О.В.

Апарат КМДА

Заступник  

голови  

КМДА

Старостенко Г.В.

Департамент  

економіки та  

інвестицій  

(крім туризму)

Департамент  

фінансів

Департамент  

міського  

благоустрою та  

збереження  

природного  

середовища

Департамент  

житлово-

комунальної  

інфраструктури

Управління  

(інспекція)  

самоврядного  

контролю

Департамент  

суспільних  

комунікацій

Департамент

економіки та

інвестицій

(у частині  

туризму)

Департамент  

місто-

будування та  

архітектури  

(у частині  

реклами)

Апарат КМДА  

(у частині  

міжнародних  

відносин)

Департамент  

промисловості та  

розвитку  

підприємництва

Департамент

транспортної

інфраструктури

Департамент  

охорони

здоров'я

Департамент  

комунальної  

власності

м. Києва

Департамент  

соціальної  

політики

Департамент  

(Центр) надання  

адміністративних  

послуг

Департамент  

земельних  

ресурсів

Департамент  

містобудування  

та архітектури  

(крім реклами)

Департамент

будівництва

та житлового

забезпечення

Департамент  

культури

Департамент  

освіти і науки,  

молоді та спорту

Служба

у справах  дітей 

та сім'ї

Київський міський голова

Кличко В.В.

Департамент внутрішнього  

фінансового контролю та аудиту

Дорадчі органи

(60 громадських координаційних рад, дорадчих служб,  

комітетів, спілок тощо)

Департамент з  

питань  

державного  

архітектурно-

будівельного  

контролю

м. Києва

Державний архів  

міста Києва

Наведений вище розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови КМДА, заступниками голови КМДА та керівником апарату КМДА був 

чинним до внесення змін розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА) №231 від 02.03.2017.

Примітки: 
1 Протягом 2016 року були прийняти рішення про створення нових самостійних структурних підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА): рішенням КМР № 319/319 від 

14.04.2016 – Департамент з питань  реєстрації (функціонує з 27.04.2016 код 40452947);

рішенням № 857/857 від 28.07.2016 – Департамент інформаційно-комунікаційних технологій (функціонує з 27.10.2016 код 40918711) та Управління з питань реклами 

(функціонує з 23.05.2017 код 41348526);

рішенням КМР № 544/1548 від 08.12.2016 – Управління екології та природних ресурсів та Управління туризму та промоцій (функціонує з 01.08.2017 код 41492529).

Відділ організаційного  забезпечення 

діяльності Київського  міського голови 

(входить до  структури апарату КМДА)

До складу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

у 2016 році входили 28 структурних підрозділів, у тому числі:

 Апарат КМДА

 21 департамент1

 4 управління (1 інспекція)1

 Служба у справах дітей та сім'ї

 Державний архів м. Києва

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

13

Департамент

з питань 

реєстрації
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КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 керівництво діяльністю КМДА;

 представлення КМДА у відносинах з 
центральними органами виконавчої 
влади (ЦОВВ) та  політичними партіями;

 контроль щодо забезпечення 

фінансування підприємств, установ та 

організацій комунальної власності

міста;

 контроль щодо розробки, організації та 

забезпечення виконання галузевих та 

місцевих програм, програм економічного 

і соціального розвитку м. Києва;

 координація роботи щодо 

будівництва особливо важливих 

об'єктів  відповідних галузей 

господарства міста.

Київський міський голова 

Кличко Віталій Володимирович
Обраний у травні 2014 року

14

Освіта:

 Переяслав-Хмельницький 

державний  педагогічний інститут 

імені Григорія Сковороди.

 Національна академія 

державного управління при 

Президентові України. Магістр 

управління суспільним розвитком.

 Кандидат наук з фізичного 

виховання.

Професійна діяльність:

 народний депутат України VII

скликання;

 депутат Київської міської ради;

 чемпіон світу з боксу за версією 

WBC.

Декларант

Члени сім’ї декларанта

Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

251.8 м2 2,500 м2 785.5 м2

Квартира Земельна

ділянка

Житловий

будинок

8.515 

EUR млн

Кошти, позичені 

третім особам

На банківських

рахунках

Готівкові кошти

1

EUR тис.

30.1 

USD тис. 

741.5

USD тис. 

125.4

тис. грн 42 

EUR тис. 

147.9

тис. грн

Заробітна плата

за основним місцем роботи

Роялті % дохід

1.66

млн грн

5.29

тис. грн

1 386

USD 

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Причіп-платформа

Ironhorse Widebody

2013

Мотоцикл

A Fine Custom,

Puncher 8.125-4

Land Rover 

Discovery 3.0,

2013

Toyota Sequoia,

2014

Велосипеди,

9 одиниць

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи
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Перший заступник голови КМДА

Пліс Геннадій Володимирович
Призначений у січні 2016 року

Освіта:

 Ворошиловградський машинобудівний 

інститут. Вища технічна освіта.

 Аспірантура Московського інституту 

інженерів транспорту.

 Харківська національна юридична 

академія ім. Я. Мудрого. Вища юридична

освіта.

 Київський інститут інвестиційного 

менеджменту. Вища економічна освіта.

 Кандидат технічних наук.

 Почесне звання: «Заслужений економіст 

України»

Професійна діяльність:

 директор Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту КМДА

 голова Наглядової ради ПАТ «ДПЗКУ»;

 начальник фінансово-економічного

управління Міністерства вугільної 

промисловості України.

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 виконання обов'язків Київського 

міського голови як керівника КМДА у 

разі його відсутності;

 координація діяльності заступників 

голови  КМДА, керівників департаментів, 

управлінь, відділів, інших структурних 

підрозділіввиконавчого органу КМР 

(КМДА);

 залучення іноземних інвестицій для 

розвитку економічного потенціалу міста;

 формування системи фінансово-

кредитної, консультативної та 

інформаційної підтримки

підприємництва;

 розвиток зовнішньоекономічних 

зв'язків підприємств, установ та 

організацій, розташованих на 

території міста Києва;

 координація та контроль діяльності 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій.

Мотоцикл КТМ,

1190, 2013

1 544 м2 228.5 м2

Земельна

ділянка

Житловий

будинок

90.3 м2

Квартира

108.2 

тис. грн 

На банківських

рахунках

Готівкові кошти Готівкові кошти

21

USD тис. 

15

USD тис. 

Загальний сукупний 

дохід

351.7 

тис. грн 

Заробітна плата

за основним місцем роботи

Відчуження цінних паперів

та корпоративних прав 

452

тис. грн 

Мотоцикл КТМ,

250 EXC, 2013

Мотоцикл КТМ,

690 SMC-R, 2016

Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

Декларант

Члени сім’ї декларанта

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

15

Координує  діяльність  Печерської та 

Шевченківської РДА

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи
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Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

61 м2

Квартира

170 

тис. грн 

Готівкові кошти Готівкові кошти Готівкові кошти

20

USD тис. 

3

EUR тис. 

383.1

тис. грн 

Заробітна плата

за основним

місцем роботи

Державна 

матеріальна  допомога

29.2

тис. грн 

Volkswagen Touareg,

2010

Відчуження 

рухомого майна

570

тис. грн 

94 м2

Квартира

Заступник голови КМДА 

Пантелеєв Петро Олександрович
Призначений у вересні 2014 року

Координує  діяльність  

Святошинської та Солом'янської  

РДА

Освіта:

 Київський державний технічний 

університет  будівництва і архітектури. 

Спеціальність – теплогазопостачання, 

вентиляція і охорона  повітряного 

басейну, інженер-будівельник.

Професійна діяльність:

 Голова Шевченківської районної в місті 

Києві  державної адміністрації;

 керівник одного з управлінь  

виконавчого органу КМР (КМДА) 

(займався розвитком житлово-

комунального  господарства міста);

 кар’єра від головного  інженера 

ЖЕК до заступника голови  

Шевченківської районної в місті 

Києві  державної адміністрації.

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 розвиток та  модернізація об’єктів 

житлово-комунального  господарства 

міста Києва;

 реалізація державної політики у  сфері 

надання житлово-комунальних послуг  в 

місті Києві, контроль за дотриманням  

якості послуг, забезпеченням прав та  

інтересів мешканців у процесі 

отримання  житлово-комунальних

послуг;

 розробка та виконання програм  

підвищення енергоефективності 

житлового  фонду, об’єктів 

інфраструктури, закладів  бюджетної 

сфери тощо;

 виконання програм благоустрою  та 

озеленення міста Києва, реалізація 

екологічної політики;

 організація роботи у сфері охорони 

праці,  цивільного захисту населення, 

запобігання  надзвичайним ситуаціям 

та їх ліквідації.

Декларант

Члени сім’ї декларанта

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи
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Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

330.6

тис. грн 

Заробітна плата

за основним

місцем роботи

Заробітна плата 

за основним місцем

роботи

27.5

тис. грн 

Підприємницька

діяльність

803.3

тис. грн 

Мотоцикл

BMW K 1200 R, 2006

Volvo V-40,

2013

Москвич М-412,

1990

Освіта:

 Київський військовий інститут управління 

та зв'язку. Інженер електронної техніки.

 Національна Академія державного 

управління при Президентові України. 

Магістр державного управління.

Професійна діяльність:

 директор Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу КМР

(КМДА);

 начальник управління регуляторної політики 

та видачі документів дозвільного характеру  

Департаменту промисловості та розвитку  

підприємництва виконавчого органу КМР

(КМДА);

 начальник управління з питань 

регуляторної політики та підприємництва 

виконавчого органу КМР (КМДА);

 заступник начальника управління 

ліцензування та реєстрації Головного 

управління з питань підприємництва 

виконавчого органу КМР (КМДА).

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 реалізація державної політики у сфері 

охорони здоров'я;

 координація роботи закладів охорони 

здоров'я, що належать до комунальної 

власності громади міста, підтримка їх 

матеріального та фінансового

забезпечення;

 розробка і організація виконання 

місцевих програм зайнятості населення;

 організація та забезпечення 

ефективного функціонування системи 

адміністрації праці;

 проведення колективних  

переговорів та укладанні 

територіальних тарифних угод, 

вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів);

 координація роботи з будівництва 

об'єктів соціального захисту, 

молодіжних центрів.

Координує діяльність 

Голосіївської та Дарницької РДА

1 000 м2 193 м2

Земельна

ділянка

Житловий

будинок

1 496 м2

Земельна

ділянка

86.1 м2

43.4 м2

Квартири

972.7 

тис. грн 

На банківських

рахунках
Внесок до статутного

капіталу підприємств

59.1

тис. грн 

260 

тис. грн 

Готівкові кошти

Члени сім’ї декларантаДекларант

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Заступник голови КМДА 

Поворозник Микола Юрійович 
Призначений у січні 2016 року

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи

1 000 м2
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Заступник голови КМДА 

Резніков Олексій Юрійович
Призначений у березні 2016 року

18

Освіта:

 Львівський державний університет

імені І. Франка. Юрист.

 Почесне звання: «Заслужений юрист України»

Професійна діяльність:

 радник Київського міського голови з питань 

впровадження реформ місцевого

самоврядування;

 член Цільової команди реформ при 

Міністерстві регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ;

 депутат КМР VII скликання, заступник 

міського голови – секретар КМР VII

скликання;

 почесний професор юридичного 

факультету  Міжнародного 

Соломонового університету;

 депутат Київської міської ради VI скликання;

 адвокат та партнер в АО «Меджістерс»

 голова Центру розвитку українського

законодавства;

 очільник брокерської фірми «Галицькі цінні

папери»

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 підготовка пропозицій щодо реформування 

галузей господарства;

 забезпечення здійснення місцевого  

самоврядування та внесення пропозицій 

щодо удосконалення законодавства у 

сфері децентралізації;

 внесення пропозицій щодо створення 

умов для стимулювання місцевого 

розвитку;

 аналіз суспільно-політичних процесів у 

місті Києві;

 здійснення заходів щодо  розвитку 

інформаційного простору та 

інформаційної інфраструктури;

 створення сприятливих умов для 

розвитку індустрії туризму;

 розширення міжнародного 

співробітництва у сфері туризму;

 координація заходів щодо 

впорядкування діяльності в галузі

реклами.

Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

620.1

тис. грн

Внесок до статутного капіталу 

підприємств та фонду

фінанcового будівництва

Готівкові кошти

450

EUR тис. 

237.8

тис. грн 

Заробітна плата

за основним місцем роботи Cтрахові виплати

1 081.4

тис. грн 

167.5 м2

Квартири

11.1 тис. м2

Земельні

ділянки

Декларант

Члени сім’ї декларанта

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Багі Kawasaki

TERYX UTV, 2010

AUDI A8,

2012;

Volkswagen 

Amarok,

2009

Причіп 

TIKI-TREILER

B-300P, 2009

Квадроцикл 
Kawasaki 

BRUTE FORCE 
ATV, 2009

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи
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Освіта:

 Київський національний університет 

імені Т.Г. Шевченка. 

 Кандидат економічних наук.

 Гарвардська бізнес-школа. 

Спеціальність – стратегічний 

фінансовий аналіз.

Професійна діяльність:

 депутат Київської міської ради VІІІ

скликання;

 голова Святошинської районної в 

місті Києві державної адміністрації;

 перший заступник голови 

Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації;

 помічник-консультант народного 

депутата України;

 директор компанії «Phoenix Capital»;

 фінансовий контролер у компанії 

«Nestle» Україна.

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 ефективне функціонування  

інфраструктури дорожньо-

транспортного  комплексу міста;

 розробка та здійснення  заходів 

щодо реалізації промислово-

інноваційної політики міста;

 реалізація науково-технічних програм  у 

промисловому секторі економіки, роботі  

науково-економічної ради з питань 

науково- дослідних і проектних робіт

міста;

 сприяння розвитку  

зовнішньоекономічних зв’язків

промислових підприємств, установ 

та  організацій;

 формування та виконання Програми 

інформатизації міста;

 організація та контроль 

впровадження  комплексної системи 

захисту інформації.

Заступник голови КМДА 

Сагайдак Ілля Вадимович
Призначений у березні 2016 року

Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

Готівкові

кошти

79 USD тис. 

433 тис. грн 
519.7 тис. грн

На банківських

рахункахКвартира

69.9 м2

241.3

тис. грн 

Заробітна плата за 

основним

місцем роботи

Відчуження 

рухомого

майна

145

тис. грн 

Декларант

1 Інформація наведена без врахування даних щодо членів сім’ї декларанта 

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

19

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік 1

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи

відсутні 1
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Заступник голови КМДА 

Спасибко Олександр Валерійович
Призначений у січні 2016 року

20

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 реалізація державної політики з  питань 

земельних відносин, містобудування та  

архітектури;

 розробка та подання на  затвердження в 

установленому порядку та  реалізації 

Генерального плану м. Києва, іншої  

містобудівної документації, забезпечення  

додержання законодавства

у сфері містобудування та архітектури, 

державних стандартів, норм і правил;

 подання пропозицій КМР і здійснення 

відповідних заходів щодо реалізації її рішень про 

приватизацію, надання, передачу і продаж, 

вилучення (викуп) земельних ділянок;

 візування проектів договорів купівлі-продажу та 

оренди  земельних ділянок до передачі на 

розгляд  Київському міському голові, 

проектів державних  актів на право 

власності та право постійного  

користування;

 керівництво комісією з вирішення  проблеми 

забезпечення житлом інвесторів,

які  зазнали збитків від діяльності 

ГІБК «Еліта-центр».

Координує  діяльність  Оболонської 

та  Подільської РДА

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Освіта:

 Київський національний університет імені 

Т.Г. Шевченка. Спеціальність – викладач  

історії.

 Київський національний університет імені 

Т.Г. Шевченка. Спеціальність – юрист.

Професійна діяльність:

 директор Департаменту будівництва та  

житлового забезпечення виконавчого органу  

КМР (КМДА);

 помічник голови відділу організаційно-

документального забезпечення діяльності  

голови КМДА;

 директор товариства з обмеженою  

відповідальністю «Ярославів вал»;

 юрисконсульт відкритого акціонерного  

товариства «Державна акціонерна компанія

«Автомобільні дороги України»;

 юрисконсульт ТОВ «Автолюкс-сервіс»;

 провідний спеціаліст управління реалізації  

конверсійного майна корпорації «Укрінмаш».

Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

600

тис. грн 

Готівкові кошти Готівкові кошти Готівкові кошти

45

USD тис. 

7

EUR тис. 

268.2

тис. грн 

Заробітна плата

за основним

місцем роботи

Заробітна плата 

за основним місцем

роботи

262.5

тис. грн 

Підприємницька

діяльність

199.9

тис. грн 

Porsche Cayenne, 

2013

15.4 м2 247.9 м2

Гараж Житловий

будинок

1 008 м2

2 390 м2

Земельні

ділянки

55.5 м2

126.6 м2

Квартира

Відчуження 

рухомого

майна

145

тис. грн 

Декларант

Члени сім’ї декларанта

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи
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Освіта:

 Інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Т.Г. Шевченка.  Магістр 

міжнародних відносин, перекладач з 

німецької мови.

 Європейський університет 

«Віадріна» (Німеччина).

 Кандидат політичних наук.

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 відповідає за політику у сфері культури та 

охорони культурної спадщини;

 забезпечення роботи та розвитку мережі 

столичних закладів культури;

 координація діяльності національних 

меншин та державно-церковних відносин;

 забезпечення роботи та розвитку мережі 

закладів науки, освіти, фізичної культури і 

спорту;

 забезпечення дотримання прав дітей на 

розвиток, виховання та освіту.
Професійна діяльність:

 депутат Київської міської ради VI, 

VII та VIIІ скликань;

 помічник-консультант народного 

депутата України;

 керівник благодійної організації 

«Фонд братів Кличків»;

 менеджер у ТОВ «Північна 

Інвестиційна Група».

Координує  діяльність  

Деснянської та  Дніпровської  РДА

Заступник голови КМДА 

Старостенко Ганна Вікторівна
Призначена у вересні 2014 року

Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

58.0 м2

Квартира

344.2

тис. грн 

Заробітна плата

за основним місцем роботи

Заробітна плата

за основним місцем роботи

45

тис. грн 

Ford Kuga Trend, 2010

Декларант

Члени сім’ї декларанта

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

відсутні

21

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи
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Освіта:

 Київський національний 

університет імені 

Т.Г. Шевченка, правознавство. 

Юрист.

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 організація роботи КМДА щодо правового, 

організаційного, документального, інформаційного,  

кадрового, фінансово-господарського, соціально-

побутового та іншого забезпечення діяльності  

КМДА, підготовки аналітичних, інформаційних та 

інших матеріалів, систематичної перевірки виконання 

актів законодавства, розпоряджень Київського 

міського голови та розпоряджень виконавчого органу 

КМР (КМДА);

 організація роботи щодо надання методичної та 

іншої практичної допомоги структурним  

підрозділам виконавчого органу КМР (КМДА) та 

районним в місті Києві  державним адміністраціям;

 забезпечення подання матеріалів, підготовлених  

апаратом, на розгляд Київського міського голови;

 подання Київському міському голові на підпис 

проектів розпоряджень Київського міського голови та  

розпоряджень виконавчого органу КМР (КМДА);

 забезпечення розгляду депутатських запитів та 

депутатських звернень, запитів на інформацію та 

звернень громадян, що належать до повноважень

КМДА

Професійна діяльність:

 помічник-консультант 

народного депутата  

Кличка В. В.;

 помічник-консультант 

депутата Київської міської  

ради Кличка В. В.;

 технічний працівник 

середньої загальноосвітньої 

школи № 61 Шевченківського 

району міста Києва.

Інформація з декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за

2016 рік

Керівник апарату виконавчого органу КМР (КМДА) 

Бондаренко Володимир Володимирович
Призначений у серпні 2014 року

Керівництво 

Київської 

міської 

державної 

адміністрації

45.8 м2

Квартира

262.5

тис. грн 

Заробітна плата

за основним місцем роботи

Заробітна плата

за основним місцем роботи

98.5

тис. грн 

82.4 м2

Квартира

49.2

тис. грн 

Готівкові кошти Готівкові кошти Готівкові кошти

3.2

USD тис. 

3.1

EUR тис. 

Декларант

Члени сім’ї декларанта

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Відомості про транспортні засобиЗагальний сукупний дохід

Відомості про  нерухоме майно Вклади у банках, цінні папери та інші активи

відсутні
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1

1 – Коцюбинське –

селище міського типу в 

Київській області. Є 

адміністративним 

анклавом міста Ірпеня.

Оболонський

Святошинський

Солом'янський

Голосіївський

Дарницький

Дніпровський

Деснянський

Печерський

У місті Києві функціонує 10 адміністративно-територіальних 
районів

Місто Київ

23

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 

даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання 

відносно чисельності населення відповідно до перепису населення 2001 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці (райони міста Києва)

чисельність постійного 

населення м. Києва

загальної чисельності

постійного населення

України

6.8%

2 884.5 
тис. осіб

площа м. Києва

83.6
тис. га

території України

займає площа м. Києва

0.14%

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА

Районні в місті Києві державні 

адміністрації (РДА) здійснюють 

виконавчу владу на території 

відповідного району міста згідно з 

Законом України “Про місцеві 

державні адміністрації”

Основні завдання районних адміністрацій:

 забезпечення виконання Конституції, законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів 

виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, 

додержання

прав і свобод громадян

 виконання державних і регіональних програм соціально-

економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, 

програм національно-культурного розвитку національних меншин

 підготовку та виконання відповідних бюджетів

 звітування про виконання відповідних бюджетів та програм 

 взаємодію з органами місцевого самоврядування
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Загальні відомості про райони Києва

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: РДА

Солом’янський

Святошинський

Подільський

19.6

Оболонський

Деснянський 148.0

Голосіївський

110.2

133.6

Шевченківський 26.6

110.0

34.0

40.1

Печерський

Дніпровський 60.0

Дарницький

156.4

Територія 

району, км2

Зелена 

зона, км2

200 035

336 062

341 207

226 513

321 406

370 106

155 091

355 193

369 223

250 925

Об’єкти 

культурної 

спадщини

Чисельність 

наявного 

населення, осіб

71 284

Подільський

48 018

Шевченківський

34 941

Печерський

52 972

83 234

Солом’янський

Святошинський

Оболонський 45 869

Дніпровський

50 429Дарницький

55 533

Деснянський 41 063

Голосіївський

48 492

1 723

1 782

1 400

2 299

1 576

3 509

2 370

2 472

1 886

1 723

Кількість 

суб’єктів 

господарювання

Кількість наданих 

адміністративних 

послуг 

на 10 тис. осіб

Середня 

завантаженість 

ЗНЗ, учнів/місце

Середня 

завантаженість 

ДНЗ, учнів/місце

Кількість

промислових 

підприємств

Подільський

1 529

Шевченківський 5 123

Солом’янський 2 518

Святошинський

2 139

Печерський

Дніпровський

Оболонський

4 179

1 973

1 529

1 246Деснянський

Голосіївський

1 617Дарницький

2 823

Доходи до 

бюджету міста 

Києва, млн грн

110 362

397 475

8 759

21 544

14 103

50 989

16 269

4 775

83 371

21 290

533

994

93

918

563

7 159

3 325

3 274

1 603

3 009

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції 

на 1 особу, грн

Обсяг прямих 

іноземних інвестицій 

станом на 31.12.2016, 

млн дол. США

144

116

68

87

73

52

25

58

81

74

5.6

8.4

8.4

3.5

3.4

53.6

20.2

61.5

11.4

13.8

56

25

490

635

32

13

3

13

853

1 374

1.21

1.25

1.24

1.04

1.20

1.19

1.30

1.11

1.16

1.38

0.65

0.97

1.20

1.07

1.05

0.99

0.65

1.04

0.95

1.52

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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У Києві функціонує мережа з 11 центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП)

Адміністративні послуги

Адреси та контакти ЦНАП міста Києва:

25

Адреса:

02081, м. Київ,

Дніпровська набережна,19 б

Контакти:

(044) 202-60-38

(044) 202-60-39

ЦНАП Голосіївської РДА в м. Києві

просп. Голосіївський, 42

(044) 281-66-66

(044) 281-66-64

ЦНАП Дарницької РДА в м. Києві

вул. Степана Олійника, 21

(044) 565-00-11

ЦНАП Деснянської РДА в м. Києві

просп. Володимира  

Маяковського, 29

(044) 546-99-00

просп. Лісовий. 39а 

(філія)

(044) 518-04-62

ЦНАП Дніпровської РДА в м. Києві

вул. Бажова, 11/8

(044) 559-73-78

(044) 559-30-25

ЦНАП Оболонської РДА в м. Києві

просп. Маршала Тимошенка, 16

(044) 426-56-65

просп. Героїв Сталінграда,57 

(філія)

(044) 485-22-74

ЦНАП Печерської РДА в м. Києві

вул. Михайла Омеляновича-

Павленка, 15

(044) 280-41-97

ЦНАП Подільської РДА в м. Києві

вул. Костянтинівська-Хорива,

9/6

(044) 425-42-44

(044) 482-55-41

просп. Перемоги, 97

(044) 451-27-61

(044) 424-15-98

ЦНАП Солом’янської РДА в м. Києві

просп. Повітрофлотський, 41

(044) 207-09-68

ЦНАП Шевченківської РДА в м. Києві

вул. Богдана Хмельницького, 24

(044) 278-71-60

(044) 226-31-97

бульвар Тараса Шевченка, 26/4  

(філія)

(044) 235-32-16

ЦНАП Святошинської РДА в м. Києві

Центр надання адміністративних послуг міста Києва

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА
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3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Загальна кількість комунальних підприємств 1 [одиниць]

Загальні активи комунальних підприємств зросли на 12%
У 2016 в підпорядкуванні Київради та структурних підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА)

перебувало 264 КП. З 264 госпрозрахункових КП, економічно активними є 222, 29 перебуває в

стадії припинення за рішенням власника і не звітує, 1 – перебуває на анексованій території АР

Крим, 12 – не звітують, при цьому не перебувають в стані припинення за рішенням власника.

У сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 01.01.2017,

перебувало 137 підприємств, госпрозрахункових організацій та установ з яких економічно

активними є 95, а 40 – перебувають у стадії припинення за рішенням власника і не надають

фінансову звітність, 2 – не звітують, при цьому не перебувають в стані припинення.

Загальна вартість активів КП міста [млрд грн]

3 Разом з приватизованим житловим фондом,

що перебуває на обслуговуванні підприємств

ЖКГ та відображений у їхніх балансах –

24.8 млрд грн

4 Разом з приватизованим житловим фондом, що

перебуває на обслуговуванні підприємств ЖКГ

та відображений у їхніх балансах – 26.2 млрд грн

1 918

1 517

401401

31.12.2015

1 922

1 514

31.12.2016

-4.0
(-0.2%)

408408

19.616.0

85.8
78.4

94.4

+11.0
(+12%)

105.4

31.12.20153 31.12.20164

На кінець звітного періоду загальні активи комунальних підприємств зросли на 12%, досягнувши

105.4 млрд грн. Основними чинниками зростання були придбання та покращення основних фондів

Бюджетні

Госпрозрахункові

Із числа госпрозрахункових КП, кількість працівників на 264 підпорядкованих КМР та структурним
підрозділам виконавчого органу становила 33 тис. осіб. Загальна кількість працівників 137 КП у
сфері управління РДА становила 25.2 тис. осіб.

Загальна кількість працюючих на КП міста 2 [тис. осіб]

32.8 33.0

25.229.0

61.8

31.12.201631.12.2015

-3.6
(-6%)

58.2

2 Включаючи організацій та установ

територіальної громади міста Києва, інформація

про які внесена до реєстру комунальних

підприємств

Бюджетні

Госпрозрахункові

1 Загальна кількість комунальних підприємств

вказана з врахуванням організацій та установ,

інформація про які внесена до реєстру

комунальних підприємств

У підпорядкуванні Київради,

структурних підрозділів

виконавчого органу КМР (КМДА)

У сфері управління районних в

м. Києві державних адміністрацій
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План по сукупним доходам та витратах КП перевиконано
на 18% та 10%, відповідно
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3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Сукупні доходи комунальних підприємств, організацій та установ територіальної громади

міста Києва [млн грн]

План із сукупних доходів КП (12 019 млн грн за 2016 рік) перевиконано на 18.2% (фактичні сукупні

доходи склали 14 212 млн грн). 264 госпрозрахункових КП, підпорядкованих КМР та структурним

підрозділам виконавчого органу КМДА, отримали сукупних доходів (без ПДВ) на суму 9.7 млрд грн,

що на 9.9 % більше, ніж було отримано ними у 2015 році. Тенденція перевиконання показників

річних фінансових планів спостерігається у КП, що знаходяться в підпорядкуванні КМР та КМДА.

13 823

+1 279
(+10%)

2016 План 2016

12 614

2015

12 545

Сукупні витрати комунальних підприємств установ та організацій територіальної громади

міста Києва [млн грн]

68%

23%

2%

7%

Сукупні витрати комунальних підприємств, організацій та установ територіальної громади міста

Києва зросли на 9% порівняно з плановими, що становило 13 823 млн грн. З них найбільшого

обсягу є показник собівартості реалізованої продукції – 9 407.8 млн грн, тобто 68%; інші витрати в

тому числі податок на прибуток – 3 210 млн грн, 23%; адміністративні витрати – 981 млн грн, 7%;

витрати на збут – 224.9 млн грн, 2% від сукупних витрат.

собівартість

реалізованої продукції

(товарів, робіт, послуг)

інші витрати

(в т. ч. податок

на прибуток)

витрати на збут

адміністративні

витрати

+1 778
(+14.4%)

4 289

9 663

20162015

8 134

4 549

План 2016

12 01912 423
14 212

У сфері управління районних в 

місті Києві державних адміністрацій

У підпорядкуванні Київради, структурних

підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА)

118% Виконання, %

110% Виконання, %
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3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Перевиконання плану доходів на 393% та зниження
збитковості КП призвели до зростання чистих прибутків

129 із 264 госпрозрахункових КП, підпорядкованих КМР та структурним підрозділам виконавчого

органу КМДА, були прибутковими, їх сукупний чистий прибуток становив 406.5 млн грн

(125.4 млн грн у 2015 році). До бюджету міста Києва сплачено 40.7 млн грн відрахувань з чистого

прибутку КП. Сукупний чистий прибуток КП, підпорядкованих РДА, склав 17.8 млн грн у звітному

році (41.6 млн грн у 2015 році).

Показник загальних сукупних збитків у 2016 році був на 88% меншим порівняно з 2015 роком.

86

424
167

+257
(+154%)

2016 План 20162015

Сукупні прибутки КП міста [млн грн]

0.9

0.9

0.9

1.1

1.8

1.9

2.5

2.8

3.3

8.8

3.0

3.8

0.3

0.0

0.4

3.1

5.2

2.0

8.1

КП по утрим житл госп

«Житлорембудсервіс»

Десн району м.Києва

КП «Дирек з упр та обсл житл

фонду Десн району м.Києва»

КП викон орган Київради

(КМДА) «Кінотеатр «Росія»

КП АТП викон орган 

КМР (КМДА)

КП «ККВП «Міськпаливо»

КП «Служба замовника

житл-комун послуг»

Оболон району у м.Києві

КП «Київське інвестиційне

агентство»

КП «Керуюча дирекція

Дніп району м.Києва» 33.4

КП КМР «Телекомпанія

«Київ»

КП «Київтранспарксервіс»

Сума збитків у 2015-2016 роках2 [млн грн]

681

36

290

20162015

-254
(-88%)

План 2016

1 Серед підприємств міського підпорядкування 2 Підпорядковані структурним підрозділам КМДА

Сукупний обсяг чистого прибутку чотирьох найбільших комунальних підприємств у 2015 році

становив 43 млн грн, у 2016 – 236.6 млн грн. Здебільшого, зростання чистих прибутків відбулось у

зв’язку з перевиконанням планових показників підприємствами транспорту.

63 з 264 госпрозрахункових КП, підпорядкованих КМР та структурним підрозділам виконавчого

органу КМДА, були збитковими у 2016 році та їхні сукупні збитки склали 32.2 млн грн. Більшість КП

сфери ЖКГ були збитковими, їх загальний розмір чистого збитку – 18.3 млн грн. Сукупні збитки КП,

підпорядкованих РДА, склали 3.8 млн грн у звітному році (8.4 млн грн у 2015 році).

30 підприємств отримало нульовий фінансовий результат за результатами 2016 року.

Сукупні збитки КП міста [млн грн]

Чистий прибуток у 2015-20161 [млн грн]

3.4

2.4

2.5

2.5

2.6

3.4

5.3

7.4

1.9

0.8

6.1

0.4

4.5

0.1

1.9

2.0

3.8
КП «Фармація»

КП «Київміськсвітло»

КП «Київблагоустрій»

ККУП «Фінансова компанія

«Житло-інвест»

Київський зоологічний парк

КП «Редакція газети «Вечірній Київ»

КП «Бессарабський ринок»

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
29.2
28.1

КП «Володимирський ринок»

КП «Міський магазин»

22.0
КП «Київреклама»

10.1

14.8КП «Спецжитлофонд»
5.2

9.5

5.0

35.3

КП «Київський метрополітен»
-119.0

55.6

117.6КП «Київпастранс»

20.5
КП «Міжнародний аеропорт

«Київ» (Жуляни)

20152016

493% Виконання, %

5% Виконання, %
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 підписання Паризької декларації і

приєднання до ініціативи мерів

найвпливовіших міст світу у

подоланні епідемії СНІДу;

 участь у Форумі міст світу в Чикаго

та у конференції з боротьби зі

СНІДом;

 участь у політичній асамблеї

Європейської Народної Партії.

29

Міжнародна діяльність

Досягнення міжнародної діяльності за напрямками

співпраця із провідними іноземними зацікавленими сторонами

залучення інвестицій та підтримка інвесторів

Участь у міжнародних ініціативах

запуск прямого 

авіасполучення між 

Києвом та Гданськом

відбувався обмін досвіду 

між Києвом та Ізраїлем у 

сфері безпеки

здійснено візит мера до Японії, 

місто-побратим Кіото, проведено 

зустрічі з мером міста, відвідано 

науковий центр ASTEM

забезпечено функціонування 

інституції із залучення та 

супроводу іноземних інвестицій –

Київське інвестиційне агентство

проведено 

Інвестиційний форум 

міста Києва

Київ та Чикаго домовилися 

про створення ради міст-

побратимів при КМДА

 підвищення експорту місцевого 

виробництва;

 культурна та науково-дослідницька 

кооперація.

Співпраця з міжнародними міжурядовими організаціями

USAIDЄБРР Світовий банк

Німецький 

державний банк 

розвитку KfW

GIZ

Програма розвитку

ООН

Програма з досліджень та 

інновацій ЄС

«Горизонт 2020»

Співпраця з містами-партнерами в рамках Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА, джерела загального доступу

Допомога в стратегії 

розвитку туризму, 

фінансування 

антикорупційної 

програми

Створення системи онлайн 

закупівель, збільшення доступності 

для інвалидів, вдосконалення 

системи управління відходами, 

паркувальним простором

Покращення фінансової та 

операційної діяльності, розробка

плана корпоративного розвитку

та навчання для Київпастранс та 

Київметрополітен

Вдосконалення системи 

управління трафіком та 

аналізом поточної

ситуації

Японське агентство з 

міжнародної кооперації

Підтримка модернізації 

Бортницької станції 

аерації

Північна екологічна

фінансова корпорація

Підтримка проектів з 

термосанації та 

енергозбереження
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У 2016 році була тенденція зростання обсягів закупівель із
застосуванням процедур закупівель

Державні закупівлі КМДА

Загальна сума закупівель зросла на 90.4% до 17.6 млрд грн: із застосуванням процедури закупівель

- на 95.8%, без застосування процедури закупівель - на 73.9%.

Кількість договорів із застосуванням процедури закупівель зросла на 27%, без застосування

процедури закупівель - на 33%.

Основними чинниками росту були загальний ріст видатків бюджету та прийняття рішення про

проведення максимально можливого обсягу закупівель із використання Prozorro.

30

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Характеристика закупівель КМДА за 

кількістю договорів [одиниць]

5 297

56 183

+19 974
(+33%)

80 311

4 154

75 014

20162015

60 337

4 115

(30.2%)

2016

9 458

(69.4%)

13 633

39

(0.3%)

2015

6 956

4 892

(70.3%)

+6 677
(+96%)

354

(5.1%)

21

(0.2%)
11

(0.2%)

1 698

(24.4%)

Структура закупівель за джерелами

фінансування із застосуванням процедур 

закупівель [млн грн]

із застосуванням процедур закупівель без застосуванням процедур закупівель

У 2016 році КМДА укладено 5 297 договорів для закупівлі товарів, робіт та послуг із застосуванням

процедур державних закупівель на загальну суму 13 633 млн грн, з яких 69% фінансувалися за

кошти місцевого бюджету.

Кошти Державного

бюджету України

Кошти державних, казенних

та комунальних підприємств

Інші джерела Кошти місцевого бюджету

1 670 266 грн
Середня сума договору із 

застосуванням процедури 

закупівель

40 761 грн
Середня сума договору без 

застосуванням процедури 

закупівель

Загальна сума коштів за договорами

[млрд грн]

7.0

13.6

4.0

17.6

2015 2016

9.3

+8.3
(+90%)

2.3

7

(0.2%)

9

(0.2%)

3

(0.1%)

16

(0.7%)

4 026

+1 677
(+71%)

2016

3 447

(85.6%)

563

(14.0%)

2015

1 643

(70.0%)

2 349
687

(29.3%)

Структура закупівель за джерелами

фінансування без застосуванням процедур 

закупівель [млн грн]



31

Фінансування бюджетних програм збільшилося на 49.7%

Штат та видатки Секретаріату КМР та структурних підрозділів 

виконавчого органу КМР (КМДА)

Збільшення фінансування бюджетних програм Секретаріату КМР та структурних підрозділів КМДА у

2016 році відбулося у зв’язку з передачею державних повноважень на місцевий рівень (утворення

Департаменту з питань реєстрації, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного

контролю тощо), на підставі обґрунтування профільними департаментами бюджетних програм та

прийняття рішень КМР щодо обсягів їх фінансування

31

Кількість штатних одиниць в 

Секретаріаті КМР та структурних 

підрозділів КМДА [штатних одиниць]

Фінансування бюджетних програм [млн грн]

Джерело: КМДА

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Загальна площа приміщень [м2]Видатки на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг [тис. грн]

20162015

67 063

+1 976
(+3.0%)

65 087

+1 078
(+11.3%)

14 055

2015 2016

12 627

Видатки на енергоносії та комунальні послуги у 2016 році зросли здебільшого за рахунок підвищення

тарифів на енергоносії

2 027

+54
(+2.7%)

2016

2 081

2015

326

458

2015

+132
(+40.5%)

2016

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Утримання штатної одиниці Секретаріату КМР та структурних 

підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА)

1 Дані з врахуванням власних надходжень (оренда приміщень) та відображення в обліку вартості матеріальних активів.
2 Рішення КМР від 22.01.2015 № 5/870, у 2015 році видатки були передбачені на 8 місяців.
3 За мінусом переоцінки необоротних активів на загальну суму 160 884 тис. грн (лист Департаменту культури від 16.03.2016 №060-1795).
4 Зазначені департаменти утворено у 2016 році, тому відсутні дані за 2015 рік; крім цього видатки на утримання Департаменту з питань реєстрації у

2016 році були передбачені на 9 місяців.
5 Загальна чисельність працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджена у кількості 1 954

од. (рішення КМР від 25.12.2014 №741/741)
6 без врахування: Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, Управління з питань реклами, Державного архіву м. Києва

Джерело: КМДА. Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 Апарат виконавчого органу КМР 

(КМДА)
 275  293  6.5% 55 026 77 754  41.3%  17             22  29.4%

2 Департамент (Центр) надання 

адміністративних послуг2  116  114 - 1.7% 8 342 25 453  205.1%  6             19  216.7%

3 Департамент економіки та 

інвестицій

 123  123  0.0% 18 123 24 063  32.8%  12             16  33.3%

4 Департамент земельних ресурсів  126  129  2.4% 17 969 23 789  32.4%  12             15  25.0%

5 Департамент соціальної політики  120  120  0.0% 16 791 23 290  38.7%  12             16  33.3%

6 Департамент культури3
 81  80 - 1.2% 17 878 21 993  23.0%  18             23  27.8%

7 Департамент фінансів  97  97  0.0% 14 353 20 595  43.5%  12  18  50.0%

8 Департамент комунальної власності 

м. Києва
 80  85  6.3% 14 681 17 235  17.4%  15             17  13.3%

9 Департамент освіти і науки, молоді 

та спорту
 94  93 - 1.1% 12 765 19 002  48.9%  11             17  54.5%

10 Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури
 109  109  0.0% 14 150 18 871  33.4%  11             14  27.3%

11 Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища

 100  99 - 1.0% 14 236 18 666  31.1%  12             16  33.3%

12 Департамент містобудування та 

архітектури
 88  80 - 9.1% 13 249 17 944  35.4%  13             19  46.2%

13 Департамент будівництва та 

житлового забезпечення
 80  80  0.0% 10 883 14 273  31.1%  11             15  36.4%

14 Департамент охорони здоров'я  79  79  0.0% 10 597 14 092  33.0%  11             15  36.4%

15 Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва
 65  64 - 1.5% 9 277 12 159  31.1%  12             16  33.3%

16 Департамент суспільних комунікацій  53  53  0.0% 7 241 10 001  38.1%  11             16  45.5%

17 Департамент транспортної 

інфраструктури
 51  51  0.0% 6 506 9 345  43.6%  11             15  36.4%

18 Департамент внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту
 41  41  0.0% 5 893 8 380  42.2%  12             17  41.7%

19 Департамент з питань реєстрації4 н.з.  45 н.з. н.з. 7 719 н.з. н.з.  14 н.з.

20 Департамент з питань державного 

архітектурно-будівельного 

контролю4

 39  36 н.з. н.з. 4 301 н.з. н.з.             10 н.з.

21 Служба у справах дітей та сім'ї  21  21  0.0% 2 584 3 620  40.1%  10             14  40.0%

22 Управління (інспекція) самоврядного 

контролю
 14  14  0.0% 1 182 2 339  97.9%  7             14  100.0%

1 852 1 906  2.9% 271 726 394 884  45.3%  12             17  41.7%

23 Київська міська рада (Секретаріат)  175  175  0.0% 54 000 62 839  16.4%  26             30  15.4%

 Разом6 2 027 2 081  2.7% 325 726 457 723  40.5%  13  18  38.5%

№ Структурний підрозділ

Кількість 

штатних 

одиниць 

[од.]

Зміна

  %

Фінансування 

бюджетних 

програм1 

[тис. грн]

Зміна

  %

Разом по структурних підрозділах 

КМДА5

Середні видатки 

на штатну 

одиницю1

[тис. грн на місяць]

Зміна

  %
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Видатки Секретаріату КМР та структурних підрозділів КМДА у 

2015-2016 роках

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ 

Збільшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зумовлено здебільшого

інфляційним ростом видатків та ростом тарифів.

1 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на одиницю загальної площі приміщень.
2 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за Департамент фінансів було здійснено КМР.
3 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за Департамент з питань реєстрації було здійснено Департаментом економіки та інвестицій.
4 Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю утворено рішенням КМР від 23.07.2015 №761/1625.
5 В 2015 році оплату за енергоносії та комунальні послуги почали здійснювати з травня 2015 року.
6 Без врахування ДІКТ, Управління з питань реклами, Державного архіву Києва.

Джерело: КМДА. Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Структурні одиниці перелічені за зниженням суми фінансування їх бюджетних видатків у 2016 році – див. попередню сторінку

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 Апарат виконавчого органу КМР (КМДА)
1 138 1 138  0.0%  419  91 - 78.3%  368            80 - 78.3%

2 Департамент (Центр) надання 

адміністративних послуг 2 110 2 110  0.0%  241  629  161.0%  114         298  161.0%

3 Департамент економіки та інвестицій 1 309 1 309  0.0%  214  205 - 4.2%  164         157 - 4.2%

4 Департамент земельних ресурсів 3 418 3 418  0.0%  559  710  27.0%  164         208  27.0%

5 Департамент соціальної політики 2 402 2 587  7.7%  385  404  4.9%  160         156 - 2.6%

6 Департамент культури 10 820 10 820  0.0% 1 041 1 386  33.1%  96         128  33.1%

7 Департамент фінансів
2 1 084 1 084  0.0% н.з. н.з. н.з. н.з. н.з. н.з. 

8 Департамент комунальної власності м. 

Києва
1 371 1 371  0.0%  392  460  17.3%  286         336  17.3%

9 Департамент освіти і науки, молоді та 

спорту
1 810 1 810  0.0%  310  412  32.9%  171         228  32.9%

10 Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури
2 913 2 913  0.0%  367  331 - 9.8%  126         114 - 9.8%

11 Департамент міського благоустрою та 

збереження природного середовища 3 467 3 467  0.0%  553  755  36.5%  160         218  36.5%

12 Департамент містобудування та 

архітектури
4 379 4 379  0.0%  831 1 013  21.9%  190         231  21.9%

13 Департамент будівництва та житлового 

забезпечення 3 303 2 853 - 13.6%  314  342  8.9%  95         120  26.1%

14 Департамент охорони здоров'я 1 958 1 958  0.0%  722  645 - 10.7%  369         329 - 10.7%

15 Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва 1 014 1 014  0.0%  187  283  51.3%  184         279  51.3%

16 Департамент суспільних комунікацій 1 212 1 212  0.0%  166  153 - 7.8%  137         126 - 7.8%

17 Департамент транспортної 

інфраструктури
 858  858  0.0%  287  234 - 18.5%  334         273 - 18.5%

18 Департамент внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту  451  451  0.0%  135  115 - 14.8%  299         255 - 14.8%

19 Департамент з питань реєстрації
3

н.з. 1 992 н.з. н.з. н.з. н.з. н.з. н.з. н.з. 

20 Департамент з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю
4 н.з.  249 н.з. н.з.  62 н.з. н.з.         249 н.з. 

21 Служба у справах дітей та сім'ї  257  257  0.0%  82  36 - 56.1%  319         140 - 56.1%

22 Управління (інспекція) самоврядного 

контролю  89  89  0.0%  5  22  340.0%  56         246  340.0%

45 363 47 339  4.4% 7 210 8 288  15.0%  159         175  10.2%

23 Київська міська рада (Секретаріат) 19 724 19 724  0.0% 5 417 5 767  6.5%  275         292  6.5%

 Разом6 65 087 67 063  3.0% 12 627 14 055  11.3%  194  210  8.0%

Разом по структурних підрозділах 

КМДА5

Загальна 

площа 

приміщень 

[м
2
]

Зміна

  %

Видатки на оплату 

енергоносіїв та 

комунальних 

послуг [тис. грн]

Зміна

  %

Середні видатки 

на одиницю 

площі
1

[грн на м
2
]

Зміна

  %
№ Структурний підрозділ
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МІСТА КИЄВА

Розділ 4. 
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 Оновлено матеріально-технічну базу

загальноосвітніх навчальних закладів

міста в рамках проекту «Оновлена

школа».

 Реорганізовано 5 шкіл-дитячих садків

та навчально-виховних комплексів у

дошкільні навчальні заклади

(створено та відновлено 2 932 місця).

 Створено 8 навчально-виховних

комплексів, до складу яких входять

початкові школи.

 На 43% зросла кількість інклюзивних

класів: у 136 класах навчалося 395

дітей.

 Завершено:

- реконструкцію середньої загально-

освітньої школи №140 на

вул.Львівській, 47/8 у

Святошинському районі;

- будівництво дитячого дошкільного

закладу на ж/м Осокорки, 10 мкрн.

діл.36 у Дарницькому районі.

 Відновлено після капітального

ремонту та реконструкції роботу

дошкільних навчальних закладів

№720 у Печерському районі та № 423

у Шевченківському районі

 Проводилась реконструкція проспектів

Перемоги, Миколи Бажана,

вул. Васильківської, транспортного

вузла на перетині просп. Перемоги з

вул. Данила Щербаківського, на

правобережних підходах до Південного

мосту зі з’їздами з вул. Саперно-

Слобідської на Столичне шосе.

 Велись роботи з будівництва

Подільського мостового переходу через

р. Дніпро, під’їзної автомобільної дороги

від Червонозоряного проспекту до

міжнародного аеропорту «Київ»

(Жуляни), Великої Окружної дороги.

 Придбано 11 трамваїв, 26 тролейбусів,

50 автобусів.

 Збудовано 4.2 км велодоріжок.

 Підготовлено ТЕО будівництва дільниці

Сирецько-Печерської лінії

метрополітену від станції «Сирець» на

ж/м Виноградар.

 Виконано капітальний ремонт 566.7

тис кв.м шляхової мережі та 316.8 тис

кв. м. міжквартальних проїздів.
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Ключові заходи, реалізовані у 2016 році в рамках Стратегії-

2025 

Джерело: КМДА

4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

Ощадлива енергетика

Першокласна інфраструктура.

Транспорт

 Тривали роботи з будівництва Другої

нитки головного міського

каналізаційного колектора.

 Проводились підготовчі роботи на

об’єкті «Реконструкція споруд очистки

стічних каналізаційних вод і

будівництво технологічної лінії по

обробці та утилізації осадів

Бортницької станції аерації»

(5 пусковий комплекс І черги).

 Виконані роботи з капітального

ремонту та модернізації 426 ліфтів у

житлових будинках.

 Облаштовано 155 ігрових

майданчиків.

Інженерна інфраструктура. 

Комунальне господарство

 Проведено комплексну термосанацію 5

будівель бюджетної сфери м. Києва.

 Змонтовано 1 720 теплолічильників у

житлових будинках.

 Здійснено модернізацію систем

освітлення 15 будівель бюджетної

сфери м. Києва.

 Розроблено проект впровадження у

виробництво та введення в

експлуатацію енергоефективних

світлодіодних освітлювальних систем

для вуличного освітлення, потреб ЖКГ,

транспорту та бюджетної сфери Києва.

 Проведено капітальний ремонт

інженерних мереж (холодного та

гарячого водопостачання,

централізованого опалення та

каналізування) у 348 будинках.

Освіта
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 Розроблено та впроваджується ІАС

«Управління майновим комплексом

міста» за модулями щодо:

- моніторингу забудови;

- обліку паркувальних майданчиків;

- відображення в реальному часі 

розриття;

- розрахунку пайового внеску у 

розвиток інфраструктури міста за 

спрощеною процедурою;

- ремонту доріг;

- дошкільних та навчальних закладів.

 Створено програмно-аналітичну

систему управління фінансово-

господарською системою міста.

 Запроваджено «Відкритий бюджет», що

забезпечило прозорість та вільний

доступ громадськості до інформації про

стан виконання столичного бюджету в

реальному часі.

 Запроваджено «Громадський бюджет»

(бюджет участі), що дозволило киянам

брати безпосередню участь у

бюджетному процесі.

 У рамках впровадження системи

«Електронна медицина» впроваджено

проект «Поліклініка без черг».

 Розроблено та впроваджено системи

оповіщення при надзвичайних

ситуаціях.

 Реалізовувався інвестиційний проект з

продажу хліба та хлібовиробів за цінами

нижче від ринкових.

 Придбано 455 квартир для подальшого

розподілу серед громадян, які

потребують поліпшення житлових умов.

 Встановлено 290 відеокамер у центрі

міста та на мостах через Дніпро та 3424

відеокамери на об’єктах комунальної

власності (школи, дитячі садки, лікарні,

музеї тощо).

 Надано одноразову адресну

матеріальну допомогу 440.2 тис. осіб з

числа окремих категорій соціально

незахищених верств населення.

 Надано щорічну матеріальну допомогу

понад 21 тис. учасників АТО та членам

їх сімей; виплачено грошову

компенсацію на житло 52 особам.

Ключові заходи, реалізовані у 2016 році в рамках Стратегії-

2025 
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Джерело: КМДА

4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

Соціальний захист і безпека  

Електронний уряд

 Проведено виставку-презентацію

промислової продукції київських

виробників «Зроблено в Києві», на

яких 149 промислових підприємств та

41 установа презентували найкращі

зразки своєї продукції.

 Проведено майже 3 тисячі

продовольчих ярмарків.

 Започатковано проведення щорічного

інвестиційного форуму із залучення

українських та закордонних

інвесторів.

 284 особи отримали допомогу для

відкриття власної справи.

 Забезпечено роботою понад 14

тис. осіб та 148 осіб працевлаштовані

на нові робочі місця за направленням

служби зайнятості.

 Проводились навчання з

профорієнтації для безробітних

відповідно до потреб ринку з

використанням найбільш ефективних

навчальних програм та інтенсивних

модульних технологій. Проведено

168 семінарів за участі 1 450 осіб, 5.7

тис. безробітних пройшли навчання,

перенавчання або підвищили

кваліфікацію.

 Профорієнтовні послуги надані 42.6

тис. учням загальноосвітніх шкіл.

Економічний розвиток. Підприємництво. 

Інвестиції. Зайнятість

 Оновлено вказівники до об'єктів

екскурсійного показу та туристичних

інформаційних стендів (пілонів).

 Наповнено київський туристичний

портал visitkyiv.travel трьома мовами

(українська, російська, англійська).

 Відкрито та забезпечено

функціонування 2 туристичних

інформаційних центрів в аеропортах

«Київ» (Жуляни) та «Бориспіль».

Туризм

 Проведено капремонт 16 парків, 4

бульварів та 38 скверів (58 об’єктів).

Екологія та безпека довкілля
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Джерело: КМДА

4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

 Проведено 10 тис. культурно-освітніх

та мистецьких заходів, виставок,

фестивалів, заходів, концертів та

програми до міських, державних та

релігійних свят.

 Збільшено кількість щорічних і

довічних міських стипендій видатним

діячам культури і мистецтв, кількість

номінацій Мистецької премії «Київ»

та Театральної премії «Київська

пектораль», розмір театральної

премії.

 Модернізовано публічні бібліотеки та

розширено їхні соціальні та культурні

функції, відкрито оновлений простір

«БібліоHUB» у Центральній

бібліотеці ім.Т.Г.Шевченка для дітей.

 Відкрито Музей-квартиру В.С.Косенка

філію Музею театрального,

музичного та кіномистецтва України.

 Укладено 175 охоронних договорів на

об’єкти культурної спадщини.

 Проводилися роботи з реставрації:

- «Київського академічного театру

оперети»;

- Навчального закладу «Київська

дитяча школа мистецтв

№ 2 ім. М.І. Вериківського з

прибудовою концертної зали.

Культурна височина

 Проведено 347 спортивно-масових

заходів, в яких взяло участь близько

706 тис. осіб, та 567 міських змагань за

участі понад 92,5 тис осіб, змагання

ХХІІІ Спартакіади «Повір у себе» із

залученням дітей-інвалідів.

 Облаштовано 188 спортивних

майданчиків.

 Проведено капітальний ремонт

стадіонів та спортивних майданчиків у

16 загальноосвітніх навчальних

закладах.

 Завершено капітальний ремонт 36

бюветних комплексів та побудовано 8

артезіанських свердловин.

 Відкрито:

- 1 травматологічне відділення Київської

міської дитячої клінічної лікарні № 1;

- відділення постінтенсивного догляду

за новонародженими на базі Київського

міського пологового будинку № 2;

- мамографічний кабінет у філії

«Консультативно-діагностичного

центру»;

- 2 лікарні інтенсивного лікування для

дорослих та 2 відділення екстреної

медичної допомоги для дітей;

- хоспісне відділення у Київському

міському клінічному госпіталі ветеранів

війни;

- пункт безкоштовного тестування на

ВІЛ.

 Закуплено:

- 100 одиниць спеціальних автомобілів

невідкладної медичної допомоги «Ford

Fiesta» (Євро 5+);

- 15 спеціальних санітарних автомобілів;

- ендопротезів (10 млн грн) та життєво

необхідних лікарських засобів (72 млн

грн).

 Профінансовано:

- 47 млн грн на лікування онкологічних

хворих (на 31 млн грн більше ніж у 2015

році);

- 100% потреби у коштах для  проведен-

ня гемодіалізу.

Здоровий киянин
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Індикатори реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року

Індикатор 
Одиниці 

виміру

Базове 

значення 

(2009/2010)

Цільове 

значення 

2016

Фактичне

значення 

2016

Цільове 

значення 

(2025)

Стан 

виконання 

індикатора

Стратегічні цілі 

1 Середнє щорічне зростання реального 

ВРП

% / рік 5.7 6.01 2.512

(очік.)

6.5

2 Наявний дохід у розрахунку на одну 

особу

грн 52 709
(2013 рік)

59 079* 91 356.6 77 043*

Загальні 

3 Постійне населення млн осіб 2.72 2.891 2.88 3.11

4 Площа міста тис. га 84 846 84 84

Економіка 

5 Кумулятивні прямі іноземні інвестиції на 

1 постійного мешканця

тис. дол. 

США/ 

мешканця

5.6 9.41 7.5 30.8

6 Капітальні інвестиції на рік тис. грн/ 

мешканця

5.2 9.31 36.97 16.8

7 Частка малих підприємств у реалізованій 

продукції міста

% 15 7.52 1515

(2015 рік)

35

8 Валовий регіональний продукт

(у фактичних цінах) у розрахунку на одну 

особу

тис. грн/ 

мешканця

97.4
(2012 рік)

130.2* 155.914

(2015 рік)

171.1*

9 Обсяг прямих іноземних інвестицій у 

розрахунку на одну особу

дол. США 9 959
(станом на

01 січня 2014 

року)

10 720* 7 468.8 12 250*

10 Експорт товарів у розрахунку на одну 

особу

дол. США 4 322
(2013 рік)

4 654* 3 872.6 5 007*

11 Кількість малих підприємств у розрахунку 

на 10 тис. наявного населення

одиниць 252
(2012 рік)

289* 29015

(2015 рік)

311*

12 Кількість середніх підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного 

населення

одиниць 14
(2012 рік)

15* 1115

(2015 рік)

18*

13 Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, відсотків загального обсягу 

реалізованої промислової продукції

% 4.4
(2012 рік)

7.5* 0.415

(2015 рік)

10*

14 Середньомісячна заробітна плата 

(номінальна)

грн 5 007
(2013 рік)

6 893* 8 648 8 825*

Середній показник стану виконання індикатора 
(з порівняльною оцінкою фактичного значення 2016 року і цільового значення 2016 року)

Низький показник стану виконання індикатора 
(з порівняльною оцінкою фактичного значення 2016 року і цільового значення 2016 року)

Дані щодо виконання індикатора відсутні

Високий показник стану виконання індикатора 
(з порівняльною оцінкою фактичного значення 2016 року і цільового значення 2016 року)

Загалом по таблиці: 35 показників у зеленій зоні, 18 показників у жовтій зоні, 17 показників

у червоній зоні

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Індикатори реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року

(Продовження)

Індикатор 

Одиниці 

виміру

Базове 

значення 

(2009/2010)

Цільове 

значення 

2016

Фактичне 

значення 

2016

Цільове 

значення 

(2025)

Стан 

виконання 

індикатора

Транспорт

15 Довжина ліній громадського транспорту км/ 

10 000 осіб

9.6 15.63 13.13 16.1

16 Щільність вулично-магістральної мережі км/км² 2.1 2.53 2.123 2.8

17 Кількість постраждалих в аваріях осіб/км 2.3 1.63 2.33 1.2

18 Розподіл пасажиропотоку за видами 

транспорту

частка гро-

мадського/ 

приватного 

/альтерна-

тивного

52/48/0 40/25/353 37/30/333 50/40/10

19 Середня швидкість руху наземного 

громадського та автомобільного 

транспорту в години пік

км/год 23 353 17.53 40

20 Площа доріг, що потребують ремонту % 85 353 603 <15

Житлово-комунальне господарство

21 Протяжність електричних розподільних 

мереж

км/

1 000 осіб

4.2 5.04 4.544 9.4

22 Щільність електричних розподільних 

мереж

км/км² 13.9 16.74 15.54 40

23 Протяжність водогонів км/1 000 

осіб

1.5 1.74 1.54 3.6

24 Щільність водогонів км/км² 5 5.74 5.14 15.3

25 Протяжність каналізаційних мереж км/1 000 

осіб

0.9 1.24 0.924 3

26 Щільність каналізаційних мереж км/км² 3.1 4.04 3.24 12.8

27 Частка втрат води від загального 

споживання

% 20 154 18.64 5

28 Ступінь зношеності електричних 

трансформаторних підстанцій

% 41 414 67.24 <10

29 Ступінь зношеності тепломереж % 52 524 69.44 <15

30 Ступінь зношеності Деснянської і 

Дніпровської водозабірних станцій

% 75 454 90/894 <10

31 Частина будинків, зношених більш ніж на 

40 %

% 16 104 –18 <5

32 Рівень обладнання загальної площі 

житлового фонду водопроводом у міській 

місцевості

% 99
(2012 рік)

99.3* 1004 99.8*

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

40



41 41

Індикатори реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року

(Продовження)

Індикатор 
Одиниці 

виміру

Базове 

значення 

(2009/2010)

Цільове 

значення 

2016

Фактичне 

значення 

2016

Цільове 

значення 

(2025)

Стан 

виконання 

індикатора

Екологія

33 Викиди шкідливих речовин т/км²/рік 333 2755 –13 250

34 Частка переробки ТПВ % 5 154 144 40

35 Частка переобладнаних систем 

екологічно небезпечних каналізаційних та 

очисних споруд

% 15 454 25.24 75

36 Забезпеченість зеленими зонами 

загального користування

м²/ 

мешканця

16 185 21.6
(на 

31.12.2016)

20

37 Питома вага утилізованих відходів, 

відсотків до загальної кількості 

утворених відходів

% 0.2
(2012 рік)

9.5* 2215 19.2*

38 Площа земель природно-заповідного 

фонду

тис. га 12.5
(станом на          

01 січня             

2013 року)

15.9* 13.36 17.6*

39 Питома вага площі природно-заповідного 

фонду до площі адміністративно-

територіальної одиниці

% 14.9
(станом на          

01 січня             

2013 року)

19* 15.96 21.0*

Культура

40 Кількість відвідувань музеїв на мешканця відвідувачів/ 

мешканців 

міста

1.5 0.3557 0.3497 2.8

41 Кількість відвідувань театрів на мешканця відвідувачів/

мешканців 

міста

0.4 0.2427 0.2507 1.2

42 Кількість галерей галерей/

100 000 осіб

1.42 – –19 3.22

Туризм

43 Кількість в’їзних туристів млн осіб 1 1.21 1.2 2.6

44 Середня тривалість перебування днів 2.1 2.21 1.9 3

45 Кількість номерів у готелях (закладах 

розміщення)

тис. од. 10 10.71 9.2 18

46 Середньорічне завантаження номерного 

фонду

% 33 291 34 68

47 Частка доходів від туризму в ВРП % 0.7 1.41 1.4 мін. 2.5

Охорона здоров’я

48 Очікувана тривалість життя при 

народженні

років 72.7 73.88 74.012

(2015 рік)

79.8

49 Первинна захворюваність осіб 966.6 860.58 868.48 777.3

50 Смертність у працездатному віці випадків/

1 000

мешканців

3.7 3.88 3.812

(2015 рік)

2.6

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 



42

(Продовження)

Індикатор 
Одиниці 

виміру

Базове 

значення 

(2009/2010)

Цільове 

значення 

2016

Фактичне 

значення 

2016

Цільове 

значення 

(2025)

Стан 

виконання 

індикатора

51 Частка видатків на первинну допомогу в 

загальних видатках на охорону здоров’я

% 8-10 19.08 19.08 20-30

52 Впровадження договірних відносин, 

зміна підходу до фінансування

так/ні ні так8 так8 так

53 Середня кількість днів роботи ліжка 

стаціонарів на рік

днів 297 3108 307.48 330

54 Середні строки лікування на ліжках 

стаціонарів

днів 11 10.88 10.68 6

55 Смертність дітей у віці до 1 року випадків/ 

1000 

народжених

7.5 6.18 5.68 4

56 Забезпеченість населення лікарями всіх 

спеціальностей (на 10 тис. наявного 

населення на кінець року)

осіб 82.4
(2012 рік)

88.9* 84.28 89.7*

57 Рівень смертності на 1 тис. населення проміле 9.8
(2013 рік)

9.5* 10.58 9.1*

58 Демографічне навантаження на 1 тис. 

осіб постійного населення віком 16-59 

років (міська місцевість)

проміле 510
(станом на 

01 січня 2013 

року)

489.7* 67512

(2015 рік)

487.9*

Освіта

59 Співвідношення учнів/учителів у школах коефіцієнт 10 109 99 8

60 Якість освіти (Newsweek) рейтинговий 64 – –20 78

61 Співвідношення дітей ДНЗ/педагогів коефіцієнт 92 99 8.29 7

62 Співвідношення студентів ПТ 

НЗ/педагогів

коефіцієнт 21 7.19 6.79 18

63 Кількість дітей у ДНЗ/місць у ДНЗ % 112 1219 1239 92

64 Заробітна плата вчителя/середня 

заробітна плата 

% 74 829 709 100

65 Коефіцієнт плинності педагогічного 

персоналу

% 12 129 139 3

66 Кількість НЗ, що потребують 

капітального ремонту

одиниць 377 2229 2359 40

67 Частка працевлаштованих випускників 

ПТНЗ

% 87 98.69 98.69 95

68 Охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами (міська 

місцевість)

% 65
(2012 рік)

61* 67.39 65*

Безпека

69 Кількість злочинів злочинів/ 

1 000 осіб

12.8 2110 25.221 8.5

70 Комплексний рейтинг безпеки EIU рейтинговий 70 – –22 78.9

Індикатори реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Індикатори реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року

(Продовження)

Індикатор 
Одиниці 

виміру

Базове 

значення 

(2009/2010)

Цільове 

значення 

2016

Фактичне

значення 

2016

Цільове 

значення 

(2025)

Стан 

виконання 

індикатора

Соціальний захист

71 Міжнародний коефіцієнт нерівності 

доходів домогосподарств

коефіцієнт 0.41 0.3711 0.26816

(2015 рік)

0.33

72 Кількість робочих місць для осіб без ПММ місць 0 – –23 500

73 Загальна кількість осіб без ПММ до числа 

місць у закладах для перебування осіб 

без ПММ

% 230 17811 17724 100

Ринок праці

74 Рівень безробіття населення у віці 15–70 

років за методологією МОП

% 5.2
(2013 рік)

5.111 6.7 5.1

75 Рівень середньої заробітної плати євро/особу 315 248.811 304.525 >1 100

76 Співвідношення рівня безробіття серед 

економічно активних жінок до рівня 

безробіття серед економічно активних 

чоловіків

коефіцієнт 1.3 111 0.917

(2015 рік)

1

* цільове значення індикатора на 2016 та 2020 роки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 та рішення Київради від 14.05.2015

№ 463/1327;

1 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації);
2 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації);
3 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації);
4 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації);
5 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації);
6 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації);
7 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
8 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації);
9 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації);
10 значення індикатора надане на підставі інформації ГУ Національної поліції у м. Києві;
11 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації);
12 дані за 2016 рік відповідно до графіку оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві передбачено у липні 2017 року;
13 значення індикатора за 2016 рік за даними державного статистичного спостереження обраховано та опубліковано на сайті Головного управління статистики

м. Києва в травні 2017 року (обсяги викидів, у тому числі стаціонарними та пересувними джерелами у 2015 році - 171.0 тис. т, обсяги викидів стаціонарними

джерелами у 2016 – 34.3 тис. т). У 2016 році розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення не проводилися;
14 дані за 2016 рік відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві передбачено у квітні 2018 року;
15 дані за 2016 рік відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві передбачено у жовтні 2017 року;
16 дані за 2016 рік відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві передбачено у серпні 2017 року;
17 дані за 2016 рік відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві передбачено у травні 2017 року;
18 ведення обліку житлових будинків, що мають амортизаційний знос понад 40% не передбачено нормативно-правовими актами. Доцільно виключити зазначений

індикатор зі значень цільових показників;
19 галереї на обліку Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відсутні;
20 журнал Newsweek у 2010 році провів дослідження, де країни оцінюють одразу за п'ятьма ключовими, на погляд авторів, показниками: стан охорони здоров'я та

освіти, якість життя, економічна динамічність і сприятлива політична ситуація. У результаті було складено інтерактивний рейтинг держав. Рівень якості освіти у

країнах оцінювався за середнім рівнем тестів TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) або PISA (Programme for International Student

Assessment). Для країн, у яких не проводяться такі тести, оцінки проведені на основі рівня грамотності (довідник ЦРУ за країнами світу) та середньої тривалості

навчання. Україна у дослідженнях TIMSS останній раз брала участь у 2011 році. Дослідження PISA проводилися у 2012 році. У цьому дослідженні брали участь 64

країни. України серед учасників не було. Тому інформацію щодо якості освіти (Newsweek) за 2016 рік надати неможливо;
21 за інформацією ГУ Національної поліції у м. Києві станом на 31.12.2016 у столиці зареєстровано 73 461 кримінальне правопорушення. Значення зазначеного

показника обчислено у розрахунку на 1 000 осіб. Для обчислення використано середню чисельність наявного населення – 2 916 165 осіб;
22 за інформацією ГУ Національної поліції у м. Києві, дані стосовно комплексного рейтингу безпеки EIU (Economist Intelligence Unit) відсутні;
23 за інформацією Департаменту соціальної політики, робочі місця для осіб без ПММ окремо не резервуються;
24 закладами соціального захисту бездомних, підпорядкованих Департаменту соціальної політики, розгорнуто 466 ліжко-місць, а Центром обліку безпритульних

громадян протягом 2016 року взято на облік 825 осіб;
25 0.0361 євро – по середньорічному курсу євро за 2016 рік.

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 
КИЄВА У 2016 РОЦІ

Розділ 5. 
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У 2016 році суттєво зросла сума коштів, витрачених на реалізацію
міських цільових програми – з 10.0 млрд грн до 16.5 млрд грн

Соціально-економічний розвиток міста Києва у 2016 році

Обсяг фактичного фінансування міських цільових програм становив 16.5 млрд грн., що на

9.2 млрд грн. менше запланованого обсягу і склало 64% від плану.

Недофінансування міських цільових програм за напрямами:

• розвиток інфраструктури міста - Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

( на 4.3 млрд грн. менша запланованого обсягу);

• економічний розвиток: - Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки (на 1.6 млрд грн. менше

запланованого обсягу);

• соціальний захист та безпека - Програма будівництва/придбання доступного житла у м. Києві на

2010-2017 роки (0% фінансування при запланованих обсягах 2.3 млрд грн.).

Джерело: КМДА

Обсяги фінансування МЦП [млн грн]

План 

2016

+63%

16 581

2015

25 818

2016

9 950

Фінансування та виконання бюджету по програмах МЦП за спрямуваннями [млн грн, %]

Профінансовано, %x

64%

5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КИЄВА В 2016 РОЦІ
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2015 2016

Спрямування Факт

Профінан-

совано 

[%]

Частка

[%] Факт План

Профінан-

совано [%]

Частка

[%]

Демографічна ситуація 82.1 94% 1% 0.0 0.0 - 0%

Економічний розвиток 474.9 16% 5% 1 954.8 3 580.8 55% 12%

Інфраструктура 320.2 23% 3% 1 357.9 5 669.3 24% 8%

Охорона здоров’я 1 165.3 82% 12% 1 978.0 2 283.9 87% 12%

Соціальний захист та безпека 717.6 25% 7% 1 256.9 3 517.2 36% 8%

Освіта 6 284.4 96% 63% 8 447.9 9 029.8 94% 51%

Туризм 2.3 18% 0% 8.6 53.5 16% 0%

Культура 738.4 101% 7% 1 385.0 1 437.7 96% 8%

Наука, технології та інновації 2.2 1% 0% 112.1 154.1 73% 1%

Екологія та безпека довкілля 87.4 77% 1% 13.4 19.6 68% 0%

Інші міські цільові програми 75.4 89% 1% 66.2 72.0 92% 0%

Разом 9 950.3 60% 100% 16 580.9 25 817.7 64% 100%
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Перелік міських цільових програм, що діяли у м. Києві у 2016 році:

№ Назва міських цільових програм, що діяли у 2016 році Документ, яким затверджено програму

Демографічна ситуація

1
Міська цільова програма підтримки сім’ї та молоді на 

2012 – 2016  роки

Рішення Київської міської ради від 

20.09.2012 № 5/8289

Економічний розвиток

2
Програма зайнятості населення м. Києва на період до 

2017 року

Рішення Київської міської ради від 

02.10.2013 № 27/9615

3

Комплексна київська міська цільова програма 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2015 – 2018 роки

Рішення Київської міської ради від 

16.04.2015 № 409/1274

Інфраструктура

4
Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011 –

2020 роки»

Рішення Київської міської ради від 

04.11.2010 № 220/5032

5

Комплексна цільова програма підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки

Рішення Київської міської ради від 

17.03.2016 № 232/232

Охорона здоров’я 

6
Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012 –

2016 роки

Рішення Київської міської ради від 

15.03.2012 № 208/7545

7
Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку 

дітей міста Києва на період до 2018 року

Рішення Київської міської ради від 

03.07.2014 № 21/21

8

Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів 

для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011 –

2017 роки

Рішення Київської міської ради від 

17.02.2011 № 9/5396

9
Міська цільова програма місцевих стимулів для 

медичних працівників міста Києва на 2013 – 2016 роки

Рішення Київської міської ради від 

13.11.2013 № 446/9934

10
Міська комплексна цільова програма «Молодь та 

спорт столиці» на 2016 – 2018 роки

Рішення Київської міської ради від 

28.07.2016 № 870/870 

Соціальний захист та безпека

11
Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 

2016 – 2018 роки

Рішення Київської міської ради від 

11.02.2016 № 89/89

12
Програма будівництва (придбання) доступного житла 

у м. Києві на 2010 – 2017 роки

Рішення Київської міської ради від 

16.09.2010 № 30/4842

13

Міська цільова програма технічного переоснащення, 

перспективного та соціального розвитку комунальної 

аварійно-рятувальної служби «Київська служба 

порятунку» на 2012-2016 роки

Рішення Київської міської ради від 

26.01.2012 № 21/7358

14
Міська цільова програма «Діти. Сім'я. Столиця на 

2016 – 2018 роки»

Рішення Київської міської ради від 

11.02.2016 № 90/90

15
Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» 

на 2016 – 2018 роки

Рішення Київської міської ради від 

03.03.2016 № 116/116

16

Міська цільова комплексна програма профілактики та 

протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 

2016 – 2018 роки

Рішення Київської міської ради від 

14.04.2016 № 334/334

Джерело: КМДА

5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КИЄВА В 2016 РОЦІ
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№ Назва міських цільових програм, що діяли у 2016 році Документ, яким затверджено програму

Освіта

17
Міська цільова програма правової освіти населення 

міста Києва на 2012 – 2016 роки

Рішення Київської міської ради від 

29.12.2011 № 1005/7241

18
Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 

2016 – 2018 роки»

Рішення Київської міської ради від 

03.03.2016 № 125/125

Туризм

19
Міська цільова програма розвитку туризму в місті 

Києві на 2016 – 2018 роки

Рішення Київської міської ради від 

11.02.2016 № 91/91

Культура

20
Комплексна міська цільова програма «Столична 

культура 2016 – 2018»

Рішення Київської міської ради від 

14.04.2016 № 323/323

Наука, технології та інновації

21
Комплексна міська цільова програма «Електронна 

столиця» на 2015 – 2018 рік

Рішення Київської міської ради від 

02.07.2015 № 654/1518

Екологія та безпека довкілля

22

Київська міська програма контролю за утриманням 

домашніх тварин та регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на

2012 – 2016 роки

Рішення Київської міської ради від 

05.04.2012 № 382/7719

23
Програма використання та охорони земель міста 

Києва на 2016 – 2020 роки

Рішення Київської міської ради від 

14.07.2016 № 729/729

Інші міські цільові програми

24

Міська комплексна програма «Сприяння місцевому 

самоврядуванню та розвитку громадянського 

суспільства у м. Києві на 2012 – 2016 рр.»

Рішення Київської міської ради від 

15.12.2011 № 842/7078

25
Міська цільова програма зміцнення і розвитку 

міжнародних зв´язків на 2015 – 2018 роки

Рішення Київської міської ради від  

12.02.2015 № 73/938

26
Міська цільова програма «Нагороди» на 

2012 – 2016 роки

Рішення Київської міської ради від 

01.11.2012 № 226/8510

27
Міська цільова програма на 2016 – 2018 роки 

«Київ інформаційний»

Рішення Київської міської ради від 

14.04.2016 № 333/333

28

Міська цільова програма поліпшення організації 

підготовки громадян до військової служби, приписки 

до призовної дільниці, призову на строкову

військову службу, призову військовозобов'язаних 

під час мобілізації, прийняття на військову службу

за контрактом на 2016-2018 роки

Рішення Київської міської ради від 

28.07.2016 № 859/859

Джерело: КМДА

5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КИЄВА В 2016 РОЦІ

Перелік міських цільових програм, що діяли у м. Києві у 2016 році:
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ДЕМОГРАФІЧНА 
СИТУАЦІЯ

Розділ 5.1.
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Чисельність постійного населення в м. Києві збільшилася на
19.2 тис. осіб – до 2.88 млн осіб

Демографічна ситуація

49

Чисельність постійного населення м. Києва [тис. осіб]

Кількість народжених у м. Києві [тис. осіб] Міграційний приріст [тис. осіб]

2 846.7

2014

2 865.3

19.2
(+0.7%)

2016

2 884.5

2015

36.635.634.8

2015

+1.0

20162014

30.730.430.0

20162015

0.24

2014

Кількість померлих у м. Києві [тис. осіб]

13.313.514.4

2015

-0.2

20162014

5.0 4.7 4.6 1.7 1.8 2.0 

Кількість народжених у м. Києві у 2016 році, порівняно з попереднім роком, зросла на 1 012 осіб.

У 2016 році, порівняно з попереднім роком, спостерігався незначний спад темпів міграційного

приросту – на 1.3%. Кількість померлих у м. Києві у 2016 році, порівняно з попереднім роком, зросла

на 241 особу.

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

Коефіцієнт міграційного приростуКоефіцієнт природного приросту  

6.8% 
постійного населення 

України проживало в 

м. Києві у 2016 році

Чисельність постійного населення міста Києва зростає незначними темпами. Основні причини

зростання населення – міграційний та природний прирости.

30.8%

69.2%

Внесок міграційного приростуВнесок природного 

приросту

+19.2 тис. осіб

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

5.1.  ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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Результати виконання міських цільових програм міста Києва

у 2016 році, що впливають на демографічну ситуацію

Міська цільова програма підтримки сім’ї та молоді на 2012 – 2016 роки

50

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 

році:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

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.

Рішенням Київради від 11.02.2016 № 90/90 затверджено Міську

цільову програму «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки», в рамках

якої завершувалося виконання міської цільової програми підтримки

сім’ї та молоді на 2012 – 2016 роки.

Обсяги 

фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

0 тис. грн 0 тис. грн -

Джерело: КМДА

5.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
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ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК

Розділ 5.2.
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Категорія товарів/послуг

2014

Темп

приросту, 

%

2015

Темп

приросту, 

%

2016

Темп

приросту, 

%

Продукти харчування та безалкогольні напої 25.8% 40.9% 4.8%

Алкогольні напої, тютюнові вироби 26.4% 25.1% 18.4%

Одяг і взуття 27.8% 35.4% -1.0%

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 33.4% 64.3% 54.0%

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання 

житла
28.9% 37.0% 5.6%

Охорона здоров’я 29.7% 28.4% 8.8%

Транспорт 38.2% 29.3% 10.9%

Зв’язок 1.3% 8.4% 7.3%

Відпочинок і культура 36.8% 42.3% 6.1%

Освіта 5.7% 25.1% 16.5%

Ресторани та готелі 13.7% 21.9% 12.5%

Різні товари та послуги 18.2% 33.8% 4.0%

Ріст рівня споживчих цін 25.8% 38.6% 14.0%

Валовий регіональний продукт та споживчі ціни

Валовий регіональний продукт м. Києва

у фактичних цінах [млрд грн]

52

Валовий регіональний продукт у цінах 

попереднього року

[у % до попереднього року]

Валовий регіональний продукт у фактичних 

цінах на 1 мешканця [тис. грн/мешканця]

Валовий регіональний продукт м. Києва у 2016 році за оціночними
даними виріс на 113.2 млрд грн до 564.9 млрд грн

564.9451.7

Україна 20162015

2 383.2

20161

+113.2
(+25%)

55.8

193.7
155.9

-71%

+37.8
(+24%)

Україна 2016201612015

103.3%
93.3%

20162015

Валовий регіональний продукт в м. Києві в розрахунку на 1 мешканця перевищував аналогічний

показник по Україні на 137.9 тис. грн.

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://www.ukrstat.gov.ua

1 Попередні дані

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Ріст рівня цін на товари і послуги [грудень до грудня попереднього року; %]

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Структура валової доданої вартості за 

видами економічної діяльності за 2015, у 

фактичних цінах [млн грн]

44 732

(11.4%)

102 416

(26.1%)

27 494

(7.0%)

118 165

(30.1%)

26 660

(6.8%)

37 254

(9.5%)

35 681

(9.1%)

операції з нерухомістю

фінансова та страхова

діяльність

торгівля;

ремонт автозасобів

інше

транспорт,

логістична діяльність

професійна, наукова

та технічна діяльність

інформація та

телекомунікації

24%

1

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Показник зайнятості населення у місті Києві вищий ніж у регіонах
України

Ринок праці

53

Кількість економічно активного населення 

відносно всього населення Києва [%]

97.3102.6

+1.2
(+0.1%)

1 461.61 460.4

Безробітне

населення

2015 2016

Зайняте

населення
1 364.31 357.8

8 648
6 732

+1 916
(+28.5%)

2015 2016

11.6

16.8

2015

-5.2
(-31%)

2016

2015 2016

62.0% 62.3%

+0.3 в.п.

Рівень зайнятості населення у віці 15-

70 років [% до населення]

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

Поточне значення 2016 року рівня безробіття населення віком 15-70 років становить 6.7% за

даними Державної служби статистики України1.

Економічне активне населення м. Києва 

у віці 15-70 років [тис. осіб]

Номінальна середньомісячна заробітна 

плата [грн/місяць]

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

50.751.0

20162015

-0.3 в.п.

Кількість зареєстрованих безробітних 

[тис. осіб]

1 За даними Державної служби статистики, «Економічна активність населення за 2016 рік» від 27.03.2017 № 117/0/09.2вн-17.

Примітка: в.п. – відсотковий пункт

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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51.7 54.6

Обсяги надходжень до бюджету податків та зборів від суб'єктів
підприємництва у 2016 році збільшились

Підприємництво

54

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності [одиниць]

2015

-11 153
(-13%)

72 872

2016

83 465

3 239

87 380

3 295 120

116

76 227

Обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів від 

податків і зборів суб'єктів підприємництва

[млн грн]

2015

+2.9 в.п.

2016

Частка кількості зайнятих працівників у 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у загальній кількості 

зайнятих працівників по регіону [%]

За попередніми даними Головного управління статистики у місті Києві спостерігається зниження

кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва в розрахунку на 10 000 осіб наявного

населення у 2016 році, порівняно з 2015 роком.

Порівняно з попереднім роком надходження до Зведеного бюджету збільшились у 1.5 рази, а до

бюджету Києва – у 1.7 рази.

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, ДФС

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

1 Дані за 2016 рік є попередніми і будуть змінюватись до кінця року.

Малі

підприємства

Середні

підприємства

Великі

підприємства

Зміна,

%

Частка, %

2015 2016

- 4% 0.1% 0.2%

+ 2% 3.8% 4.2%

-13% 96.1% 95.6%

Кількість суб’єктів малого та середнього 

підприємництва [одиниць/10 000 осіб]

260
301

-41.0
(-13.6%)

20162015

227.9

147.1

20162015

+80.8
(+54.9%)

1

Примітка: в.п. – відсотковий пункт

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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Обсяги роздрібної торгівлі у 2016 році збільшилися на 16.1%
і становили понад 184 млрд грн

Споживчий ринок

55

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі [млрд грн]

184
159

2016

+25.6
(+16.1%)

2015

Обсяги роздрібного товарообігу за районами 

м. Києва [млрд грн]

16.0

16.4

11.1

19.8

11.9

11.3

10.5

5.7

9.2

8.5

Ø 12

Обсяги роздрібної торгівлі у 2016 році збільшилися за рахунок активізації споживчого попиту

населення у зв’язку зі зростанням реальної заробітної плати. Зростання роздрібного товарообороту

підприємств, які проводили діяльність із роздрібної торгівлі, становило 16% до попереднього року,

що свідчить про відновлення купівельної спроможності населення. Обсяг роздрібного товарообороту

у 2016 році збільшився у всіх районах, крім Святошинського.

частка м. Києва від обсягу 

обороту роздрібної торгівлі

в Україні за 2016 рік

15.9%

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

2015 2016
Середній обсяг 

за 10 районами

+13.5%

+10.0%

+2.5%

+2.2%

+14.7%

+24.5%

+5.1%

- 9.4%

+ 0.4%

+ 4.0%

Зміна, % 

(у порівняних 

цінах)

Солом’янський

7.6

Оболонський

Подільський

7.6

11.2

4.9

Печерський

Святошинський

8.0

Ø 10

Шевченківський

Дарницький

10.5

15.6

9.8

Деснянський

13.1

Дніпровський

Голосiiвський 13.0

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної

діяльності у 2016 році [млрд грн]

93

(3.7%)

47

(1.9%)

64

(2.6%)

32

(1.3%)

64

(2.6%)

234

(9.4%)

1 160

(46.5%)

607

(24.3%)

194

(7.8%)

будівництво

Інше

інформація та

телекомунікації

фінансова та страхова

діяльність

операції з нерухомістю

промисловість

торгівля;

ремонт автозасобів

транспорт,

логістична діяльність

професійна, наукова

та технічна діяльність

Усього

2 496

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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У 2016 році підприємствами у місті Києві виконано будівельних
робіт на суму 16.8 млрд грн, що перевищує показник 2015 року
на 38.9%

Будівництво

56

Структура проектів та обсяги будівельних робіт, що реалізовувалися [млн грн]

Обсяги будівельних робіт зросли на

4.7 млрд грн та становили у 2016 році

16.8 млрд грн, здебільшого, за

рахунок зростання обсягів освоєних

капітальних видатків з бюджетних

коштів м. Києва

Об'єкти Одиниці виміру 2014 2015 2016

Житлові будівлі тис. м2 загальної площі 1 442.4 1 365.8 1 334.0

Загальноосвітні навчальні заклади учнівських місць 720 304 400

Дошкільні навчальні заклади місць 1 480 1 630 1 440

Лікарні ліжок 15 71 24

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

Обсяги введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери:

обсягів будівництва в Україні становили 

будівельні роботи у м. Києві

+4 701

(+38.9%)

16 774

7 272

2015 2016

12 073

3 348

5 406

3 319

4 895

4 607

Житлові

будівлі

Інженерні

споруди

Нежитлові

будівлі

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Зміна,

%

Частка, %

2015 2016

+38% 27.7% 27.5%

+47% 27.5% 29.2%

+35% 44.8% 43.4%

22.8%

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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Обсяг реалізованої промислової продукції збільшився на
24.1 млрд грн у 2016 році

Промислове виробництво

57

Обсяги реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності [млрд грн]

2015 2016
Зростання/ 

падіння

Промисловість 94.6% 104.4% ↗
Переробна промисловість 94.9% 104.0% ↗
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 87.2% 95.0% ↘
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 90.8% 102.2% ↗
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної продукції 108.6% 105.8% ↗
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування 106.6% 101.6% ↗
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 86.5% 91.2% ↘
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування 107.2% 108.2% ↗
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 69.7% 97.6% ↘
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 107.3% 89.6% ↘
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 92.1% 107.3% ↗

Індекс промислової продукції підприємств м. Києва відносно до 2015 року становив 104.4%, що на 1.6 в.п.

більше ніж в загальному по Україні.

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

Індекс промислової продукції за основними видами діяльності в місті Києві 

[у % до попереднього року]

Обсяг реалізованої продукції у 2016 році становив 148.4 млрд грн, що на 24.1 млрд грн більше ніж у

попередньому році. Це 8.4% усієї реалізованої промислової продукції України (у 2015 році аналогічний

показник становив 8.0%)

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

2015
Частка 

в 2015
2016

Частка 

в 2016

Переробна промисловість 94.7 76% 114.7 77%

з неї

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 54.8 44% 67.8 46%

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів
1.3 1% 1.2 1%

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність
5.9 5% 6.4 4%

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1.3 1% 1.3 1%

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів
10.0 8% 12.6 9%

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції
9.6 8% 10.8 7%

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих

виробів, крім машин і устатковання
3.2 3% 4.4 3%

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 6.1 5% 7.1 5%

Інші види переробної промисловості 2.5 1% 3.1 1%

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого

повітря
27.1 22% 30.9 21%

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 0.3 0% 0.5 0%

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2.2 2% 2.3 2%

Усього 124.3 100% 148.4 100%

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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Обсяг кумулятивних прямих іноземних інвестицій у м. Києві
становив 21.5 млрд дол. США у 2016 році

Прямі іноземні інвестиції

Кумулятивні прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці м. Києва

[млн дол. США]

58

Частка ТОП-5 країн-інвесторів в економіку м. Києва [млн дол. США]

Кумулятивні прямі іноземні інвестиції на 1 мешканця [дол. США/мешканця]

20162015 Україна 2016

+2 176
(+11%)

37 656

21 47219 296

886

Україна 2016

7 469

+713
(+11%)

2016

-8.4х
6 756

2015

Обсяг прямих інвестицій ТОП-5 країн-інвесторів у 2016 склав 14 484 млн дол. США, 67.5% від

загального обсягу прямих інвестицій в економіку м. Києва.

Однією із основних причин зростання прямих інвестицій у 2016 році була конвертація

міжбанківських кредитів, залучених від іноземних материнських банків, в капітал їх українських

дочірніх банків.

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

931 3 586

3 611

19 296

1 163

2015

959

2 801

909

4 116

4 982

5 809

4 914

21 472

+11%

2016

6 988

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Інші країни світу

Велика Британія

Російська Федерація

Кіпр

Австрія

Нідерланди

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Обсяг кумулятивних 

прямих іноземних 

інвестицій на 

1 мешканця в м. Києві 

перевищує у 8.4 рази
значення цього 

показника по Україні

Зміна,

%

Частка, %

2015 2016

-22% 6.0% 4.2%

+3% 4.8% 4.5%

-1% 18.7% 16.7%

+47% 14.5% 19.2%

-1% 25.8% 22.9%

+20% 30.1% 32.5%

57%

57% обсягу прямих 

іноземних інвестицій в 

економіці України 

складали прямі іноземні 

інвестиції в економіку м. 

Києва

Серед інших країн найбільший приріст інвестицій відбувся за рахунок Люксембурга (+603 млн дол.

США), Угорщини (+167 млн дол. США) та Британських Вірґінських Островів (+110 млн дол. США).

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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Обсяги капітальних інвестицій у м. Київ у 2016 році збільшилися на
18.2 млрд грн і становили 106.3 млрд грн

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції на 1 мешканця [грн/мешканця]

Україна 2016

36 974

+28 522
(+337%)

8 452

+6 113
(+20%)

30 861

2015 2016

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://www.ukrstat.gov.ua

106.3

88.1

15.0

(17.1%)

7.4

(6.9%)

2016

+18.2
(+21%)

98.9

(93.1%)

2015

5.1

(7.5%)

73.1

(82.9%)

67.8

62.7

(92.5%)

2014

інвестиції у матеріальні активи

інвестиції у нематеріальні активи

Капітальні інвестиції за видами активів [млрд грн]

У 2016 році збільшилися капітальні інвестиції в усі види матеріальних активів, окрім житлових

будинків. Серед нематеріальних активів зросли інвестиції в програмне забезпечення та бази даних,

водночас, порівняно з 2015 роком, зменшились інвестиції, пов'язані з правами на комерційні

позначення, авторськими та суміжними правами, патентами, ліцензіями, концесіями тощо.

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
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http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Протягом трьох останніх років спостерігається поступове
збільшення обсягів капітальних інвестицій

Капітальні інвестиції

60

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності1 [млн грн]

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2016 році1 [млн грн]

Недостатній рівень кредитування економіки та низька інвестиційна привабливість, що

спостерігаються протягом останніх кількох років, спричинили зниження частки запозичених коштів та

коштів іноземних інвесторів серед джерел фінансування капітальних інвестицій. Власні кошти

підприємств та організацій залишаються основним джерелом.

У 2016 році в усіх сферах, крім інформаційної та телекомунікаційної, відбулося збільшення обсягів

капітальних інвестицій. Зменшення у 2016 році капітальних інвестицій у сфері інформації та

телекомунікацій пояснюється відсутністю освоєних масштабних об’єктів.

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

2 030

4 242

2016

5 134

88 139

106 296

79 345

1 951
633

+18 157
(+21%)

11 562

3 428

2015

61 181

2 469
1 547

5 552

2 803

12 557

Кошти іноземних

інвесторів

Власні кошти підприємств

та організацій

Кошти державного

бюджету

Кошти місцевих

бюджетів

Кредити банків

та інші позики

Кошти населення на

будівництво житла

Інші джерела

фінансування

28 787

11 205

14 108

6 421

3 356

13 289

+18 157
(+21%)

2016

106 296

88 139

21 001

9 767

21 394

8 373

11 363

7 817

5 067

2015

12 804

12 291

5 686

Інше

Торгівля;

ремонт автозасобів

Будівництво

Транспорт та логістика

Промисловість

Інформація та

телекомунікації

Операції з нерухомим

майном

Фінансова та страхова

діяльність

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
1 У результаті округлення складових, сума складових може не збігатися з загальною сумою

Зміна,

%

Частка, %

2015 2016

+26.1% 1.8% 1.8%

-74.4% 2.8% 0.6%

+22.3% 3.2% 3.2%

-7.5% 6.3% 4.8%

+109.0% 2.3% 4.0%

-7.9% 14.2% 10.9%

+29.7% 69.4% 74. 6%

Зміна,

%

Частка, %

2015 2016

+36.1% 11.1% 12.5%

+12.2% 5.7% 5.3%

+91.3% 3.8% 6.0%

+46.8% 9.5% 11.6%

-40.2% 24.3% 12.0%

+13.6% 12.9% 12.1%

+80.5% 8.9% 13.3%

+37.1% 23.8% 27.1%

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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За результатами проведених інвестиційних конкурсів забезпечено
укладення трьох інвестиційних договорів

Діяльність КП «Київське інвестиційне агентство»

Перелік інвестиційних конкурсів проектів, проведених Департаментом економіки та інвестицій

виконавчого органу КМР (КМДА) у 2016 році

61

Назва проекту
Період реалізації 

проекту

Загальна вартість 

проекту (з ПДВ)

[млн грн]

1

Будівництво медичного центру за рахунок 

площ Київської міської клінічної лікарні 

№ 14 на вул. Зоологічній, 3, у 

Шевченківському районі

4 роки 174.0

2

Встановлення станцій доочистки питної 

води для додаткового забезпечення 

безкоштовною якісною питною водою 

закладів освіти Оболонського району 

(ЛОТ1)

20 років 2.4

3

Облаштування мотузкового парку на 

території регіонального ландшафтного 

парку «Партизанська слава»

10 років 1.4

Загальний бюджет усіх проектів становив 177.8 млн грн

Діяльність Департаменту економіки та інвестицій з супроводу інвестиційних договорів:

1) у 2016 році відповідно до умов інвестиційних договорів:

 до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету надійшло 870 тис. грн з

запланованих 9 000 тис. грн;

 сплачено 3 400 тис. грн на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської

туберкульозної лікарні № 2;

2) укладено 39 додаткових угод до 59 інвестиційних договорів, які знаходяться на супроводженні;

3) підписано Акт від 20.04.2016 про виконання інвестиційного договору 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»;

Джерело: КМДА

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Причинами низької результативності із залучення інвестицій:

1) Відсутність затвердженої містобудівної документації за інвестиційними проектами з високою

стадією готовності, що значно подовжує строк підготовчих (інвестиційних) робіт.

2) Тривалий процес оновлення складу Інвестиційної комісії;
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У 2016 році відбулось зниження експорту товарів та послуг на 2.6%
до 11.3 млрд дол. США порівняно з 2015 роком

Зовнішня торгівля

Експорт м. Києва [млн дол. США]

ТОП-5 експортованих товарів

[млн дол. США]

ТОП-5 країн експорту товарів

[млн дол. США]

-295
(-2.6%)

46 230

36 362

Україна 20161

8 569

11 546

2015 2016

2 682

11 251

8 743

9 868

2 803

394

480

551

658

806

8 569Загалом

Іспанія

Інші 5 680

Єгипет

Нідерланди

Індія

Китай

9%

8%

6%

6%

5%

66%

295

410

736Харч. продукти

Продукти росл. 

походження

Машини, облад.,

механізми

Жири та олії

Недорогоц. метали

1 431

1 910

3 787

Загалом 8 569

Інші

44%

22%

9%

5%

3%

17%

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

% від цілого % від цілого

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

товарівпослуг

ТОП-5 експортованих послуг

[млн дол. США]

ТОП-5 країн експорту послуг

[млн дол. США]

180

244

246

291

485

Російська

Федерація

1 236Інші

Німеччина

США

Велика

Британія

Швейцарія

2 682Загалом

18%

11%

9%

9%

7%

46% 156

64

187

549

605

2 682Загалом

Переробка 

матеріал. ресурсів

Інші

Послуги з 

подорожами

Транспорт. послуги

Ділові послуги

Телеком., комп., 

інформ. послуги
1 121 42%

23%

20%

7%

2%

6%

% від цілого% від цілого

обсягу експорту товарів та 

послуг України складає 

частка м. Києва.

24%

1 Значення експорту України подані за країною походження

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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У 2016 році відбулось зростання імпорту товарів та послуг на 8.7%
до 18.2 млрд дол. США порівняно з 2015 роком

Зовнішня торгівля

Імпорт м. Києва [млн дол. США]

ТОП-5 країн імпорту товарів 

[млн дол. США]
ТОП-5 імпортованих товарів 

[млн дол. США]

15%

13%

10%

9%

5%

48%

780

1 450

1 575

16 137Загалом

Інші 7 795

Німеччина

Польща

Білорусь

Російська 

Федерація
2 081

Китай 2 456 24%

22%

14%

9%

6%

25%

997

Загалом 16 137

Мінеральнi

продукти

Інші 4 031

Транспорт 1 485

Полімерні матеріали,

пластмаси

2 194

Продукцiя хiміч.

промисл.
3 589

Машини, обладн.,

механізми
3 841

2 273

1 460
(+8.7%)

Україна 2016 1

16 769

39 250

44 577

2016

16 137

18 229

2 092

2015

14 495

5 327

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

% від цілого % від цілого

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

ТОП-5 країн імпорту послуг 

[млн дол. США]

ТОП-5 імпортованих послуг 

[млн дол. США]

15%

10%

10%

5%

~5%

55%

100

104

207

212

318

Німеччина

Велика

Британія

Туреччина

2 092

Інші

США

Загалом

1 151

Російська

Федерація

326

232

279

316

429

510

Інші

Загалом 2 092

Роялті та інтелект. 

власність

Транспорт. послуги

Телеком., комп., 

інформ. послуги

Ділові послуги

Послуги з подорожами 24%

21%

15%

13%

11%

16%

% від цілого % від цілого

1 Значення імпорту України подані за країною походження

обсягу імпорту товарів та послуг 

України складає частка м. Києва

41%

товарівпослуг

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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Виконання програмних заходів сприяло розвитку підприємництва
у місті Києві

Результати виконання міських цільових програм міста Києва у

2016 році, що впливають на рівень підприємницької активності

Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва,

промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

 Формування сприятливого бізнес-середовища, активізація

підприємницького потенціалу громади міста, підвищення

рівня конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва, збільшення його внеску у розв’язанні

завдань соціально-економічного розвитку;

 формування умов для відновлення сталого розвитку

виробничо-технологічного потенціалу промисловості м.

Києва на основі освоєння інноваційної продукції та

збільшення виробництва високотехнологічної,

енергоефективної, екологічної, експортоорієнтованої та

імпортозамінної продукції;

 задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах

та послугах на європейському рівні, сприяння

забезпеченню продовольчої безпеки, формування

сучасної інфраструктури торговельної мережі,

ресторанного господарства та об'єктів сфери побутових

послуг.

 Реалізовувався проект створення он-лайн служби для

підприємців з можливістю отримання переліку всіх

необхідних дозволів та ліцензій для відкриття бізнесу

«Kyiv Business City».

 Розроблено та введено в експлуатацію інформаційну

систему «Промисловість і наука»

(http://ispn.kievcity.gov.ua).

 Запроваджено новий порядок розміщення об’єктів сезонної

та засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної

мережі (запроваджено відкриті торги на право розміщення

об’єктів та єдині архетипи об’єктів).

 Спільно з ТОВ «Києво-Могилянська Бізнес Школа»

організовано та проведено програму «Як перетворити ідею

в успішний бізнес».

 Підписано Меморандум про співпрацю між КМДА та Радою

бізнес-омбудсмена.

 Укладено Угоду про розширення співробітництва з

підприємствами та програм соціального і економічного

розвитку між Державним концерном «Укроборонпром» та

КМДА.

 Проведено:

― ІІ Національний форум з підтримки експорту;

― виставку-презентацію продукції київського

товаровиробника «Зроблено в Києві»;

― конкурс «Столичний стандарт якості»;

 Облаштовано близько 2 тис. соціальних торгівельних

місць на 96 ринках міста.

Джерело: КМДА

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

http://ispn.kievcity.gov.ua/
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Обсяги 

фінансування 

заходів 

програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

3 550 384 тис. грн 1 925 426 тис. грн

 Продовжувалась реалізація інвестиційного проекту зі створення

об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами,

що продаються нижче ринкових цін.

 Проведено 2 741 продовольчих ярмарки, на яких реалізовано

150.6 тис. т. продовольчих товарів.

 Проведена робота з організації шефської допомоги військовим

частинам Збройних Сил України.

54.2%

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

5.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua

Завдяки реалізації програми зайнятості населення показники
зайнятості у місті Києві залишилися найвищими в Україні

Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року

Результати виконання міських цільових програм міста Києва у

2016 році, що впливають на рівень підприємницької активності

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

30 406 тис. грн 29 409 тис. грн 96.7%

Департамент соціальної політики

 Проведення регіональної політики розширення можливостей

реалізації права громадян на гідну працю.

 Проводився постійний моніторинг ситуації у сфері зайнятості

населення.

 Проведено заходи з професійного навчання фахівців з числа

безробітних, відповідно до потреб ринку праці та з урахуванням

конкретних потреб у персоналі певних роботодавців.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
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ІНФРАСТРУКТУРА

Розділ 5.3.
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01.01.2016 01.01.2017

Бюджети різних

рівнів
16 17

державний бюджет 14 15

районні бюджети 1 1

міський бюджет 1 1

8.5 8.8

1.2 1.5
1.4 1.5

198 
300 

109 

97 
202 94 

1 

17 73 
73

Електроенергетика 

Побутові споживачі залишаються найбільшим боржником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Обсяг їхньої

заборгованості збільшився у 2016 році на 51.5% у зв’язку зі значним зростанням тарифів у 2015 році.

Водночас комунальні підприємства життєзабезпечення міста зменшили заборгованість на 53.5%.

67

2.6

2016

ТЕЦ 6

ТЕЦ 53.0

2015

Обсяги виробництва електроенергії [млрд кВтг]

У 2016 році сукупний обсяг виробництва електроенергії збільшився на 48% – до 3.9 млрд кВтг.

Таким чином, частка енергії виробленої в місті зросла з 37% до 40%, що підвищило енергобезпеку

столиці.

+19
(+1.7%)

2015

34

1 145
1 126

1 092 1 113

32

2016

Кількість споживачів електроенергії ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» [тис. одиниць]

Кількість побутових споживачів зросла за

рахунок збільшення населення та вводу в

експлуатацію новобудов. Натомість

недостатнє економічне пожвавлення після

значного падіння ще не змінило тренд на

зменшення юридичних споживачів.

2015 2016

+0.3
(+2.8%)

Обсяги розподілення та реалізації електро-

енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» [млрд кВтг]

Джерело: КМДА, http://kyivenergo.com

Побутові 

споживачі

Юридичні 

споживачі

5.3 ІНФРАСТРУКТУРА

Заборгованість за електроенергію перед «КИЇВЕНЕРГО» [млн грн]

+56
(+9%)

16

682
626

01.01.2016

59
42

27

Побутові споживачі

ЖЕО

КП життєзабезпечення міста

Держбюджет за 

пільгами та субсидіями

Інші споживачі

Промисловість

+0.4
(+15%)

ТОВ «Євро-реконструкція» (ТЕЦ-4)

01.01.2017

2 ТЕЦ

«КИЇВЕНЕРГО»

Дарницька ТЕЦ

«Євро-реконструкція»
13 тис. км 

електромереж

0.9

2015 2016

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 

0.8

Обсяг виробництва електроенергії

ТОВ «Євро-реконструкція»

використано для власного споживання.

+0.1
(+10%)

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Бюджети різних рівнів

http://kyivenergo.com/
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6.2 6.6

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – найбільший постачальник електроенергії та 
теплоенергії в місті Києві

Теплопостачання

68

Кількість будинків з теплолічильниками [од.]

Обсяг споживання теплової енергії за категоріями 

споживачів1 [млн Гкал] 

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://kyivenergo.com

2 ТЕЦ

«КИЇВЕНЕРГО»

2 644 км 

тепломереж
2 559 

теплопунктів

4 станції 

теплопостачання

178 

котелень

1.9

9.89.2

+0.6
+6.5%

2016

1.3

2015

1.3

1.7

+1 720
(+22%)

3 786

9 701
7 981

36% 76% 92.5%

Рівень оснащення теплолічильниками

ОСББ, ЖБК

Житлові будинки

Інші споживачі

Дарницька ТЕЦ

«Євро-реконструкція»

5.3 ІНФРАСТРУКТУРА

31.12.2014

В 2015-2016 роках лічильники

встановлювалися як за рахунок

інвестиційної програми, кошти на

виконання якої закладено до

тарифу на опалення та гаряче

водопостачання, так і за рахунок

цільового фінансування з бюджету

міста.

541 

1 592
133 

363 

921

810 

2 765

1 595

1 170
+73%

Населення за гаряче 

водопостачання

ЖЕО за теплову 

енергію

Населення за 

централізоване опалення

31.12.2015 31.12.2016

Заборгованість за споживання теплоенергії [млн грн]
Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 12% 58% 29%

+ 172% 8% 13%

+ 194% 34% 58%

Обсяги заборгованості за централізоване опалення та гаряче водопостачання у 2016 році

збільшилися на 73% у зв’язку зі значним підвищенням тарифів у 2016 році і приведенням

ціноутворення на теплопостачання, до такого що базується на ринкових цінах на газ.

31.12.2015 31.12.2016

+4 195
(+111%)

1 124 1 166

19
19

1 143

2016

1 185

2015

Кількість споживачів теплоенергії

[тис. од.]

+43
(+4%)

Побутові 

споживачі
Юридичні 

споживачі
1 включає ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ТОВ «Єврореконструкція»

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://kyivenergo.com/
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1 050 1 100

13
16

5.3 ІНФРАСТРУКТУРА

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, https://vodokanal.kiev.ua

Водопровідно-каналізаційне господарство

69

218

349

+131
(+60%)

31.12.2015 31.12.2016

Кількість споживачів послуг 

з водовідведення [тис. од]

+53
+5%

1 063
1 116

Юридичні 

споживачі

Побутові

споживачі

31.12.2015 31.12.2016

Обсяги заборгованості за водопостачання та водовідведення за підсумками 2016 року збільшилися,

здебільшого, внаслідок підвищення тарифів на фоні незначного росту доходів громадян.

ПрАТ «АК «Київводоканал» здійснює збір, очищення та 
відпущення води та відведення стічних вод у Києві

Водозабірні споруди ПрАТ

«АК «Київводоканал»

Дніпровська 

водопровідна  

насосна станція

Артезіанські  

свердловини

Деснянська  

водопровідна  

насосна станція

600

1 080

420

Обсяг відпущення води 

ПрАТ «АК «Київводоканал» [млн м куб]

211 204 

-7
(-3%)

20162015

Об'єкти водовідведення

ПрАТ «АК «Київводоканал»

34
каналізаційні  

насосні станції

1.8 млн м куб/добу
проектна потужність  

Бортницької станції

аерації

2 654 км
каналізаційних  

мереж

Обсяг відведення стічних вод 

ПрАТ «АК «Київводоканал» [млн м куб]

Проектна  

потужність 

[млн м куб/добу]

Бортницька станція аерації – єдина очисна споруда стічних вод міста Києва та прилеглих міст і

селищ Київської області.

196 201 

+5
(+2%)

20162015

Заборгованість за водопостачання та 

водовідведення [млн грн]

Кількість споживачів послуг з 

водопостачання та водовідведення [тис. од]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
https://vodokanal.kiev.ua/
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Кількість споживачів послуг з газопостачання 

[тис. од.]
Обсяги споживання газу [млн м куб]

70

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://kyivenergo.com

5.3 ІНФРАСТРУКТУРА

з утримання будинків та прибудинкових 

територій

347 421

з вивезення побутових відходів

1.2
0.9

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016

+74
(+21%) -0.3

(-25%)

Обсяг надходжень від утримання будинків 

та прибудинкових територій [млн грн]

-54
-5%

1 176 1 122

2015 2016

Газопостачання та житлово-комунальні послуги

Кількість квартирних газових лічильників [од.]

200 724

66 737

42 919
36 40531 853

49 527

Плита газова та проточний водонагрівачПлита газова

30.1% 89.2%Рівень оснащення лічильниками

31.12.2014 31.12.201631.12.2015

Заборгованість за газопостачання

[млн грн]

+269
(+157%)

171

440

31.12.2015 31.12.2016

1 692 1 689

125 201

Побутові споживачі

Юридичні споживачі

+73
(+4%)

1 817 1 890

Збільшення заборгованості за газопостачання на 157% пов`язано з підвищенням мінімальних

тарифів на газ для населення з травня 2016 року.

4 842 км
газових мереж

196
газопровідних 

станцій

-88
(-32%)

276

188

2015 2016 31.12.2015 31.12.2016

На 0.3% зросла кількість споживачів послуг з утримання прибудинкових територій – 1 710 тис. на 

кінець 2016 року. 

Кількість споживачів послуг з вивезення побутових відходів на кінець 2016 року склала 640 тис. Їх 

кількість залишилась практично незмінною з 2015 року.

1Дані наведені по зазначених 8 327 будинках

8 327
будинків із 11 453 наявних у 

Києві обслуговуються 

керуючими компаніями міста

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Заборгованість споживачів перед керуючими компаніями міста [млн грн]1

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://kyivenergo.com/
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В 2016 році обсяги вантажних перевезень в місті Києві
збільшилися на 38.3%

Транспорт

71

Кількість ДТП у місті Києві

2015 2016

38 810 37 806

-1 004
(-3%)

Кількість потерпілих в ДТП [осіб]

2016

+36
(+1%)

2 564

147

2 675

2 543

132

2 711

2015

Вантажні перевезення за видами транспорту [млн тонн]

9.0
13.4

2.2

15.5

2.111.2

20162015

+4.3
(+38%)

1

Пасажирські перевезення за видами транспорту [млн пасажирів] 

13
112

312

163 164

20162015

486

11

485

1 086 1 088

115

314

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://www.ukrstat.gov.ua

Зношеність за видами транспорту [%]

31%

20162015

26%

79%

20162015

59%

2016

84%84%

2015 2016

89%

2015

89%

Тролейбусний Автомобільний Метрополітен Трамвайний

частка Києва в обсязі 

перевезень  вантажів

зазначеними видами 

транспорту в Україні за 2016 рік

частка Києва в кількості 

пасажирів, перевезених 

зазначеними видами  

транспорту в Україні в 2016 році

24.4%

8.9%

В 2016 році зменшилась кількість ДТП в місті Києві, але водночас зросла кількість потерпілих в ДТП, 

зокрема і кількість загиблих.

поранено

загинуло

Автомобільний

Водний та авіаційний1

Водний та авіаційний

Тролейбусний

Трамвайний

Метрополітен

Автомобільний

1 Абсолютні значення за окремими видами транспорту конфіденційні відповідно до Закону України «Про державну 

статистику»

5.3. ІНФРАСТРУКТУРА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-

комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

 Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального

господарства міста Києва на засадах енергозбереження.

 Задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних

послугах.

 Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з

функціонуванням систем життєзабезпечення м. Києва.

 Тривали роботи з будівництва Другої нитки Головного міського

каналізаційного колектора.

 Встановлено 1 133 приладів обліку теплової енергії у житловому

фонді міста за рахунок коштів бюджету м. Києва.

 Виконано роботи з:

- заміни вікон на 736 об'єктах;

- ремонту та утеплення фасаду на 152 об'єктах;

- ремонту сходових клітин на 428 об'єктах;

- заміни або ремонту покрівель на 324 об'єктах;

- асфальтування прибудинкових територій житлових будинків на

139 об'єктах.

 Проведено комплексну термосанацію 5 будівель бюджетної

сфери м. Києва.

 Відремонтовано 375 контейнерів для роздільного збирання цінних

компонентів побутових відходів.

 Здійснено модернізацію систем освітлення 15 будівель

бюджетної сфери м. Києва.

 Проводились підготовчі роботи на об’єкті «Реконструкція споруд

очистки стічних каналізаційних вод та будівництво технологічної

лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації (5

пусковий комлекс I черги).

 Реалізовано на умовах спільного фінансування 62 проекти-

переможці конкурсу з впровадження енергоефективних заходів в

багатоквартирних будинках ОСББ та ЖБК.

 Відшкодовано 29 позичальникам частину тіла кредитів, виданих

уповноваженими банками на реалізацію ОСББ та ЖБК

енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках.

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

5 661 675 тис. грн 1 352 131 тис. грн 23.9%

Джерело: КМДА

5.3. ІНФРАСТРУКТУРА

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у житлово-комунальній сфері
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Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки»

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

 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.

 Здійснювалося удосконалення системи контролю якості води ДВС

(водопровідної станції підготовки питної води).

 Завершено капітальний ремонт 36 бюветних комплексів.

 Побудовано 8 артезіанських свердловин.

План: Факт: % виконання:

7 619 тис. грн 5 743 тис. грн 75.4%

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

Джерело: КМДА

5.3. ІНФРАСТРУКТУРА

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у житлово-комунальній сфері
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Розділ 5.4.



75

114 114

81 80

63.6 61.0 60.5

40.4 41.0 41.5

18.1 17.5 17.5

11.6 11.8 11.8

29.3

20152014 2016

Рівень забезпечення медичною допомогою залишилася практично 
на рівні 2015 року

Охорона здоров’я

75

Кількість лікарняних ліжок [тис. од.] Кількість лікарняних ліжок на 10 000 

населення [од.]

Кількість лікарів (окрім зубних лікарів) 

[тис. осіб]

Кількість молодших спеціалістів з 

медичною освітою [тис. осіб]

У березні 2016 року набув чинності наказ МОЗ для комунальних лікарень щодо забезпечення

стаціонарними лікарняними ліжками не більше 60 у розрахунку на 10 000 населення, що призвело до

скорочення загальної кількості лікарняних ліжок, в тому числі і в місті Києві.

24.523.9

+0.6
(2.5%)

20162015

32.031.6

2015

+0.4
(+1.3%)

2016

заклади охорони здоров’я

станом на 31.12.2016

заклади у підпорядкуванні Департаменту 

охорони здоров’я виконавчого органу КМР 

(КМДА)

заклади у підпорядкуванні районних 

управлінь охорони здоров'я міста Києва

157

114 43

90.6% 87.4%

2015 2016

Джерело: КМДА, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://www.ukrstat.gov.ua

Частка приїзду швидкої до 10 хвилин на 

екстрені випадки [%]

5.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

-3.2 в.п.

Кількість бригад екстреної медичної

допомоги [од.]

-1
(-0.3%)

2015 2016

денні

нічні
195 194

29.7 29.3

20152014 2016

104 102
61% 60% 60%

Міський

бюджет

Державний 

бюджет

Частка тих, що фінансуються з міського бюджету

102

Примітка: в.п. – відсотковий пункт

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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У 2016 році діяли п’ять міських цільових програм у галузі охорони
здоров’я, які спрямовані на поліпшення стану здоров’я мешканців
міста, стимулювання спортивної активності, підготовку та
підвищення кваліфікації медичних працівників

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі охорони здоров’я

76

Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012 – 2016 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент охорони здоров’я

 Досягнення максимально можливого рівня здоров'я всіх жителів

м. Києва незалежно від їх віку, статі, соціального статусу.

 Зміцнення і охорона здоров'я киян протягом усього життя.

 Зниження розповсюдженості і зменшення страждань, викликаних

основними хворобами, травмами та інвалідністю.

 У рамках реалізації програми придбано:

- обладнання для комунальних закладів охорони здоров’я м.

Києва на суму 318 471.9 тис. грн;

- препарати для лікування хворих на гемофілію, лікарські

засоби та препарати для лікування онкогематологічних хворих

на суму 171 146.9 тис. грн;

- витратні матеріали для гемодіалізу, витратні матеріали для

перитонеального діалізу, імуносупресивні лікарські засоби та

препарати еритропоетину на суму 126 605.5 тис. грн;

- препарати інсуліну на суму 100 450.3 тис. грн;

- засоби для лікування онкологічних хворих на суму

40 270.7 тис. грн;

- продукти лікувального харчування для хворих на

фенілкетонурію, ліки для хворих на муковісцидоз, ліки для

дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на суму

33 278.9 тис. грн;

- витратні матеріали для стомованих хворих, систем кохлеарної

імплантації та слухові апарати на суму 7 338.6 тис. грн;

- вироби медичного призначення для проведення

нейрохірургічних втручань на суму 4 149.2 тис. грн;

- препарати для лікування дихальних розладів новонароджених

на суму 2 632.8 тис. грн;

- придбано стент системи коронарні без лікувального покриття

для лікування хворих в гострих станах, кардіовертери-

дефібрилятори двокамерні на суму 1 704.3 тис. грн;

- засоби догляду за важкохворими на суму 953.8 тис. грн;

Обсяги 

фінансування 

заходів програми 

у 2016 році:

План: Факт: % виконання:

1 238 725 тис. грн 884 940 тис. грн 71.4%

5.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Джерело: КМДА
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Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018

року

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

 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.

 За кошти бюджету м. Києва оздоровлено та направлено на

відпочинок 8 462 дитини.

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

179 669 тис. грн 177 081 тис. грн 98.6%

Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я 

міста Києва на 2011-2017 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент охорони здоров’я

Обсяги 

фінансування 

заходів програми 

у 2016 році:

План: Факт: % виконання:

735 тис. грн 625 тис. грн 85.0%

 Створення умов для забезпечення закладів охорони здоров’я,

заснованих на комунальній власності територіальної громади

міста Києва, кваліфікованими лікарськими медичними кадрами, у

першу чергу закладів первинної медико-санітарної допомоги.

 Станом на кінець 2016 року за програмою навчалися 27 студентів

Національного медичного університету імені

О.О. Богомольця.

 9 лікарів-інтернів навчалися на очній частині в інтернатурі за

спеціальностями «Педіатрія» та «Загальна практика-сімейна

медицина».

Джерело: КМДА

5.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі охорони здоров’я
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Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013 –

2016 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент охорони здоров’я

 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.

 Поліпшення стану здоров'я населення шляхом підготовки лікарів

та середнього медичного персоналу задля задоволення потреб

усієї мережі охорони здоров'я.

 Протягом року здійснювалися передбачені програмою виплати

муніципальних надбавок до посадового окладу працівникам

амбулаторно-поліклінічних та лікувально-профілактичних

закладів (20%) та працівникам швидкої медичної допомоги та

відділень паліативної (хоспіс) допомоги (50%). У грудні 2016 року

середня частка стимулюючих у заробітній платі працівників

закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління

Департаменту охорони здоров’я, становила 43.7%

(середньомісячна заробітна плата дорівнювала 9 335.8 грн).

Станом на 31.12.2016 заборгованість із заробітної плати перед

працівниками відсутня.

 У 2016 році працівникам закладів охорони здоров’я надані одна

трикімнатна та одна однокімнатна квартири. Загалом на обліку

для покращення житлових умов перебувала 1 181 особа.

 У рамках проекту «Картка киянина» медичним працівникам

здійснювалася компенсація проїзду в міському транспорті в

робочі дні.

 Також, протягом року 541 працівника закладів охорони здоров’я

відзначено Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я,

16 – нагороджено Почесною грамотою Міністерства охорони

здоров’я України, 34 – Подякою Київського міського голови.

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

457 936 тис. грн 548 025 тис. грн 119.7%

5.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Джерело: КМДА

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі охорони здоров’я
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Підпрограма 1.

Міська цільова програма підтримки молоді на 2016 – 2018 роки 

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та 

заходи програми у 

2016 році:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Обсяги 

фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

72 016 тис. грн 65 827 тис. грн 91.4%

 Формування і реалізація потенціалу молоді задля її всебічної

самореалізації та успіху в інтересах сталого розвитку і

конкурентоспроможності м. Києва.

 Проведено Всеукраїнський форум, спрямований на формування

громадянської свідомості «Молодь – за безпечний світ».

 За особливі досягнення молоді у розбудові столиці України відібрано

100 найкращих представників молоді м. Києва, які до Дня молоді

отримали премію Київського міського голови у розмірі 3 000 грн

кожен.

 Проведено акції з пропагування здорового способу життя,

демократичних та ліберальних цінностей, формування екологічної,

патріотичної та громадянської свідомості.

 Підтримано ініціативу Центру «Розвиток КСВ» щодо Українського

Пакту заради молоді – 2020.

 Проведено молодіжні гумористичні фестивалі (конкурси) «Kyiv Open

Smile» та «Київська ліга сміху».

 Протягом року проводилися екскурсії для молоді до музеїв,

меморіальних комплексів та державних установ.

Джерело: КМДА

5.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі охорони здоров’я
Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016 – 2018 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та 

заходи програми у 

2016 році:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Обсяги 

фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: 

% виконання:
334 787 тис. грн 301 467 тис. грн 90.0%

Створення та підтримка сприятливих інфраструктурних, організаційних,

інформаційних та фінансових умов для розвитку фізичної культури і

спорту в м. Києві.

 У 2016 році проведено 347 спортивно-масових заходів, в яких взяло

участь близько 706 тис. осіб.

 Проведено 567 міських змагань, в яких взяло участь 92 537 осіб.

3 952 осіб з м. Києва взяло участь у 215 Всеукраїнських змаганнях.

 Проведені змагання ХХIII Спартакіади «Повір у себе» для залучення

дітей-інвалідів до занять фізичною культурою та спортом.

 Забезпечено збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

м. Києва. Станом на 01.01.2017 в Києві працює 88 ДЮСШ, в яких

навчалися 35 275 учнів та викладало 1 451 тренер.

 Виконані роботи з капітального ремонту у 16 загальноосвітніх

навчальних закладах.

 Облаштовано 188 спортивних майданчика.

Підпрограма 2.

Міська цільова програма «Київ спортивний» на 2016-2018 роки
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СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Розділ 5.5.
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Основні обсяги матеріальної допомоги спрямовані на підтримку
сімей з дітьми та киян – учасників АТО

Соціальний захист

81

Чисельність пенсіонерів міста Києва 

[тис. осіб]

789785

+4
(+1%)

Середній розмір призначеної місячної пенсії 

[грн]

2 2882 178

+111
(+5%)

Чисельність учасників проекту «Картка 

киянина» [тис. осіб]

Матеріальна допомога киянам – учасникам 

АТО та сім’ям [млн грн] 

Кількість отримувачів державної допомоги у місті Києві [тис. осіб] 

134147

-13
(-9%)

2015 2016

20162015

59

+28
(+48%)

87

2016

+39
(+6%)

2015

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://dsp.kievcity.gov.ua

Середній розмір пенсії в місті Києві на 37% вищий за середній розмір пенсії по країні.

2016

Малозабезпечені сім’ї

Сім’ї з дітьми

Інваліди з дитинства та 

діти-інваліди

Інші

Матеріальна допомога

Адресна допомога

на оплату послуг ЖКГ

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Картка киянина – це персоніфікована

електронна пластикова картка, що підтримує

додатки, пов'язані з наданням і обліком

заходів соціальної підтримки (надання

адресної допомоги за рахунок бюджету м.

Києва соціально-незахищеним громадянам)

та інших інформаційних сервісів і послуг.

Надано щорічну матеріальну допомогу

20 616 учасникам АТО в розмірі 2 500 грн,

469 особам з числа членів сімей загиблих

учасників АТО (з них 454 особам в розмірі

25 000 грн та 33 особам в розмірі 2 500 грн)

та 115 особам в розмірі 5 000 грн.

2015 2016 2015 2016

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://dsp.kievcity.gov.ua/


82 82

Станом на 30.12.2016 на первинному обліку в районних службах у справах дітей перебувало 2 389

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 865 дітей (36.2%) мають статус

сироти, а 1 524 – позбавлені батьківського піклування. Порівняно з попереднім роком чисельність

дітей-сиріт збільшилася на 1.4% (2015 – 34.6%).

Кількість дитячих будинків сімейного типу та їхніх вихованців
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2

2
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Кількість будинків

Печерський

Дарницький

Шевченсківський

Святошинський

Дніпровський

Деснянський

Оболонський

Солом’янський

Подільський

Голосіївський

В Києві функціонує 6 державних закладів, де на повному державному утриманні перебувають діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

 2 заклади системи охорони здоров’я: Київські міські будинки дитини «Берізка» та

імені М.М. Городецького для дітей віком від народження до 4 років;

 2 заклади системи освіти для дітей віком від 3 до 18 років (дитячий будинок «Малятко»,

санаторна школа-інтернат № 21);

 2 заклади системи соціального захисту (Святошинський будинок-інтернат для хлопчиків ІІ

профілю та Дарницький будинок-інтернат для дівчаток ІІ профілю) для дітей-інвалідів віком від 4

до 35 років.

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://dsp.kievcity.gov.ua

Чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [осіб]

2 3892 398

1 524

(63.8%)

2016

1 568

(65.4%)

865

(36.2%)

2015

830

(34.6%)

0

9

10

10

10

13

15

30

30

31

Кількість вихованців

Соціальний захист та безпека дітей-сиріт

На кінець звітного року сімейними формами виховання забезпечено 2 199 дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування. Це становить 92% загальної чисельності дітей, які

перебувають на первинному обліку. Порівняно з 2015 роком цей показник збільшився на 0.7%.

3 числа дітей, які перебували на місцевому обліку в районних службах у справах дітей, у 2016 році

усиновлено 105 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2015 рік – 97 дітей).

З них: 87 – громадянами України, 18 – іноземними громадянами.

Кількість дітей,

позбавлених

батьківського 

піклування

Кількість дітей-сиріт

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://dsp.kievcity.gov.ua/
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Кримінальна ситуація

Кількість осіб, що вчинили кримінальні 

правопорушення [осіб]

5,867 5,538 

20162015

-329
(-6%)

У 2016 році відсоток розкриття вчинених кримінальних правопорушень за остаточними результатами

досудового розслідування становив 15.5%.

Значний ріст злочинності відбувся за рахунок злочинів проти власності, яких учинено на 70.2% 

більше ніж у 2015 році.

Кількість виявлених неповнолітніх, які 

займалися бродяжництвом та жебрацтвом 

[осіб]

правопорушень за вчинення 

насильства в сім’ї були 

задокументовані у 2016 році.

4 569

виїздів на сімейно-побутові 

конфлікти здійснено у 2016 

році.

9 980

2015

-77
(-5.0%)

1 553 1 476

2016

Джерело: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua, http://kievcity.gov.ua

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 10% 6.2% 5.8%

+ 30% 27% 30%

+ 21% 42% 44%

-3% 24% 20%

+11.2
(+17%)

77.1

65.9

20162015

Кількість особливо тяжких 

кримінальних правопорушень

Кількість тяжких 

кримінальних правопорушень

Кількість кримінальних право-

порушень середньої тяжкості

Кількість кримінальних право-

порушень невеликої тяжкості

Кількість кримінальних правопорушень [тис.]












Підрозділами Головного управління Національної

поліції у м. Києві встановлено осіб, які вчинили

14 586 кримінальних правопорушень, у тому

числі:

 85 умисних вбивств;

 116 тяжких тілесних ушкоджень, з них 19 зі

смертельними наслідками;

 210 розбійних нападів, 832 пограбування та

4 578 крадіжок;

 80 випадків хуліганства;

 61 дорожньо-транспортна пригода зі

смертельними наслідками;

 200 незаконних заволодінь транспортними

засобами.

У 2016 році зареєстровано 513 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї,

боєприпасами та вибуховими речовинами. Повідомлено про підозру в 218 кримінальних

провадженнях. До суду направлено 225 кримінальних проваджень.

1 853
неповнолітніх притягнуто до 

адміністративної 

відповідальності у 2016 році.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
http://kievcity.gov.ua/
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Завдяки належному рівню фінансування були успішно виконані основні завдання на 2016 рік
чотирьох міських цільових програм, що впливають на ситуацію у галузі соціального захисту та
безпеки населення.

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі соціального захисту та

безпеки населення

84

Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016 – 2018 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент соціальної політики

 Забезпечення конструктивної взаємодії між Київською міською

державною адміністрацією, районними в місті Києві державними

адміністраціями та громадськими організаціями, діяльність яких

має соціальну спрямованість, з вирішення актуальних питань

розвитку міста, підтримки громадських ініціатив, підвищення

рівня соціального захисту окремих категорій населення, сприяння

розвитку громадянського суспільства.

 Здійснення позитивних дій щодо забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків.

 Забезпечення участі громадськості в організації та проведенні

загальноміських соціальних заходів до державних свят та

визначних дат, соціальних акцій із залученням коштів бюджету

міста Києва.

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

16 723.4 тис. грн 15 509.9 тис. грн 92.7%

 Надано фінансування 65 громадським та районним організаціям

інвалідів, 66 організаціям ветеранів, 6 міським громадським

організаціям жінок, багатодітних сімей та іншим організаціям на

загальну суму 11 250.8 тис. грн, що становить 93.4% від

запланованої суми.

 Проведено 65 загальноміських соціальних заходів до державних

свят та визначних дат, якими охопили 126.5 осіб. Фактичні

видатки на проведення заходів становили 1 748.5 тис. грн при

запланованих 1 885.5 тис. грн.

 Здійснено фінансову підтримку Київському міському та

районному відділенню Товариства Червоного Хреста України на

програми медико-соціальної допомоги самотнім громадянам

похилого віку та інвалідам обсягом 1 232.3 тис. грн при

запланованих 1 349.8 тис. грн.

 Повністю профінансовано діяльність Центру захисту дітей «Наші

діти» (752.5 тис. грн).

 Здійснено фінансову підтримку благодійній організації «Фонд

«Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення

обсягом 155.8 тис. грн при запланованих 315 тис. грн.

 Здійснено фінансову підтримку Київському об’єднанню Спілки

Самаритян України на виконання заходів, пов’язаних з наданням

соціальних послуг окремим верствам населення. Обсяги

фінансування становили 370 тис. грн – 100% від запланованих.

Джерело: КМДА

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА
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Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки»

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові 

напрямки 

діяльності та 

заходи програми 

у 2016 році:

Служба у справах дітей та сім'ї

 Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту

прав дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих

обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування.

 Реалізація у м. Києві нової системи сімейно-орієнтованого підходу у

запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та

дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в

сім'ї.

 Підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їхньої

доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 Удосконалення комплексної моделі соціальної підтримки родин

вимушених переселенців.

 Активізація столичної громади (громадських, благодійних, релігійних

організацій) щодо підтримки соціальних програм, проектів, заходів з

метою підвищення потенціалу сімей, дітей та молоді.

 Підтримка та розвиток волонтерського руху в реалізації соціальної та

сімейної політики міста Києва.

 Розвиток системи патронатного виховання.

 Впровадження підтримувальних послуг для вразливих категорій дітей

та сімей з дітьми.

 Спеціалісти Міського центру дитини надали

4 402 консультації, з них 375 психологічних діагностик,

3 391 психологічна та інформаційна консультація, 636 тренінгів для

1 855 осіб.

 Спеціалістами Київського міського центру сім’ї «Родинний дім»

надали 56 480 консультаційно-психологічних послуг

22 628 користувачам.

 У Київському міському Правобережному центром для ВІЛ-інфікованих

дітей та молоді надано соціально-педагогічні та психологічні послуги 1

368 особам. У Київському міському Лівобережному центрі для ВІЛ-

інфікованих дітей та молоді надано соціальні послуги 2 568 особам.

Загалом центрами надано психологічні консультації для покращення

психоемоційного стану 438 дітям.

 У Київському міському центрі соціально-психологічної допомоги

надано соціальні послуги 293 особам та 53 сім’ям. У результаті

вирішення проблеми вибуло 113 осіб та 45 сімей, що були на обліку.

 Спеціалісти мережі Київського міського центру та районних центрів

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надали

564 935 індивідуальних та групових соціальних послуг

226 688 отримувачам. З них психологічних – 72 127, соціально-

педагогічних – 266 640, соціально-медичних консультувань

з проблем залежностей, ВІЛ та туберкульозу – 5 390, соціально-

економічних – 24 819, юридичних – 4 416, інформаційних –

191 543.

Обсяги 

фінансування 

заходів програми 

у 2016 році:

План: Факт: % виконання:

57 615 тис. грн 46 684 тис. грн 81.0%

Джерело: КМДА

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі соціального захисту та

безпеки населення
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Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент соціальної політики

Суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги

шляхом 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, залучення до

співробітництва громадських організацій, поліпшення становища

людей з різними вадами.

 Надано матеріальну допомогу до свят та визначних дат

424 019 особам окремих категорій соціально незахищених верств

населення, ветеранам війни м. Києва.

 Надано одноразову адресну матеріальну допомогу 16 219

особам з малозабезпечених верств населення м. Києва, що

опинилися в складних життєвих обставинах.

 Для киян з обмеженими можливостями придбано 1 079 засобів

пересування та реабілітації. Також придбано 113 путівок для

оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на церебральний параліч з

курсом реабілітації з супроводом.

 Випущено методичних інформаційних видань з правових,

соціально-економічних та інших питань на суму 99.5 тис. грн.

 Безоплатним харчуванням забезпечені 752 особи, продуктовими

наборами – 27 449 малозабезпечених самотніх громадян.

Надано мийні засоби 2 544 особам, що не здатні до

самообслуговування.

 Надано матеріальну допомогу 21 190 особам – киянам –

учасникам АТО чи членам їхніх сімей, членам сімей киян, які

загинули або померли внаслідок каліцтва під час Революції

Гідності. Комплексна соціально-психологічна допомога надана

67 810 особам – киянам – учасникам антитерористичної операції,

членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які

брали участь у проведенні АТО.

 Забезпечено безоплатне поховання киян-учасників АТО, на яких

не поширюється дія статті 14 Закону України «Про поховання та

похоронну справу». Допомогу отримало 37 осіб.

 Надано первинну безоплатну правову допомогу 25 568 особам,

які опинилися у складних життєвих обставинах. Вторинну

безоплатну правову допомогу з представленням інтересів у

судах різних інстанцій надано 177 особам.

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

1 130 328 тис. грн 1 066 861 тис. грн 94.4%

Джерело: КМДА

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі соціального захисту та

безпеки населення
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Програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Києві на 2010 – 2017 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Обсяги 

фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

2 147 300 тис. грн 0 тис. грн 0%

Прискорення забезпечення житлом громадян, що потребують

поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом

удосконалення наявного та запровадження нового ефективного

фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки

будівництва (придбання) доступного житла із залученням коштів

населення.

У зв’язку з відсутністю фінансування заходи програми не

виконувались.

Джерело: КМДА

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

 Невідкладна допомога мешканцям м. Києва (2 099 виїздів на

надзвичайні ситуації).

 Зменшення кількості випадків тяжкого травматизму та загибелі

людей, які потрапили в надзвичайну ситуацію

Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку

комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2012-2016 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Департамент міського благоустрою та збереження природного

середовища

 Забезпечення сталої діяльності мобільної, технічно оснащеної,

багатофункціональної аварійно-рятувальної служби постійної

готовності для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру, мінімізації їхніх наслідків,

захисту населення і території м. Києва від негативного впливу.

 Проведення заходів з метою підготовки щодо запобігання

надзвичайним ситуаціям та пропагування здорового образу життя

серед дітей та підлітків.

 Проведення навчальних заходів з питань цивільного захисту

населення в Подільському, Оболонському та Деснянському

районах.

Обсяги 

фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

16 162 тис. грн 18 037 тис. грн 111.6 %

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі соціального захисту та

безпеки населення
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Джерело: КМДА

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

 Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері

профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу

заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення

протиправних дій.

 Створення системи соціальної профілактики правопорушень,

атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів.

 Створення належних умов для ефективної роботи

правоохоронних органів, спрямованих на підвищення

ефективності і збільшення показників розкриття злочинів і

правопорушень.

 Підвищення загального рівня правопорядку і безпеки,

забезпечення безпеки населення міста Києва, гостей столиці,

туристів.

Обсяги 

фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

149 051 тис. грн 109 854 тис. грн 73.7%

 На базі міського центру обробки даних створено CLOUD

платформу обробки та зберігання даних з міської системи

відеоспостереження та побудовано три моніторингових зали з

використанням технології «відеостіна». Встановлено 306

відеокамер у центрі міста та на мостах через річку Дніпро.

 За виділені кошти в рамках програми придбано автомобілі,

паливно-мастильні матеріали, формений одяг, засоби зв'язку,

оргтехніку та спеціальні засоби, інше матеріально-технічне

обладнання, а також здійснюється розвиток системи

централізованого управління нарядами поліції «ЦУНАМІ» та

забезпечення кінологічного центру.

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі соціального захисту та

безпеки населення
Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві

"Безпечна столиця" на 2016-2018 роки 
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Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

154 065 тис. грн 112 134 тис. грн 72.8%

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

 Створено та модернізовано низку інформаційно-аналітичних

систем та інформаційно-комунікаційних систем:

- Інформаційно-аналітична система «Управління майновим

комплексом міста»;

- Реєстр територіальної громади міста Києва;

- КІАС «Управління фінансово-господарською діяльністю в

м. Києві»;

- Внутрішній корпоративний портал;

- Система управління проектами.

 Модернізовано інформаційно-телекомунікаційну систему

«Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва».

 Запроваджено «Відкритий бюджет», що забезпечило прозорість

та вільний доступ громадськості про стан виконання бюджету

міста Києва в реальному часі.

 Закуплено та розгорнуто програмно-апаратний комплекс

ситуаційного центру з протидії загрозам у місті Києві.

 Закуплено інформаційно-довідкові кіоски для встановлення на

туристичних об’єктах та маршрутах міста Києва.

 Встановлено 3424 відеокамери на об’єктах комунальної

власності (садочки, школи, лікарні, музеї тощо).

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015-2018 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)

 Підвищення рівня якості життя мешканців м. Києва.

 Розвиток демократичних інститутів.

 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності

та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста.

 Підвищення ефективності та відкритості міського управління.

 Покращення роботи міського господарства та екології міста.

5.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

89

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі соціального захисту та

безпеки населення

Джерело: КМДА
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ОСВІТА

Розділ 5.6.
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Кількість дошкільних навчальних закладів збільшилася на 10 у
2016 році, з них 4 відкрито за рахунок коштів міста

Освіта

Кількість дошкільних 

навчальних закладів [од.]

У 2016 році спостерігалося збільшення кількості дошкільних навчальних закладів комунальної

форми власності та кількості дітей у них. 67.3% загальної кількості дітей відповідного віку

охоплювалося дошкільними навчальними закладами.

41 47 

2015

596

+10
(+2%)

606

2016

555

109 589110 220

-631
(-1%)

2015 2016

Кількість дітей у дошкільних 

навчальних закладах [осіб] 

Загальноосвітні навчальні заклади [од.]

506 496 492 

2016/17

-4
(-1%)

2015/162014/15

2.4
266.1

254.5

3.6

263.0 274.4

2014/15 2016/17

276.8

+10.7
(+4%)

2015/16

3.1

250.9

денних

вечірніх (змінних), враховуючи тих,

хто навчався заочно

492 загальних навчальних закладів працювало у м. Києві на початок 2016/2017 навчального року, в

яких навчалося 276.8 тис. учнів.

Кількість учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах [тис. осіб]

Джерело: КМДА, http://kiev.ukrstat.gov.ua

5.6. ОСВІТА

Комунальні

Інші

559

91 45089 038

+2 412
(+3%)

2015 2016

Кількість місць у дошкільних 

навчальних закладах [осіб] 

65% 67.3%1

Охоплення дітей дошкільними

навчальними закладами1

1 Відсотків до кількості дітей відповідного віку

1.24 1.20

Дітей на місце

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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16.9 16.1 14.8

92

Кількість прийнятих учнів до професійно-технічних закладів
скоротилася на 24%, кількість випущених фахівців знизилася на
2.8%

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів [тис. осіб]

36.5 тис.
учнів стали випускниками 

загальноосвітніх навчальних закладів 

у 2015/2016 навчальному році

26

професійно-технічних навчальних 

закладів функціонувало на кінець 

2016 року. Їх кількість не змінилася з 

2015 року

-1.3
(-8%)

2015/16 2016/17

Кількість учнів у ПТНЗ [тис. осіб]

Джерело: КМДА, http://kiev.ukrstat.gov.ua

6.9

9.1

2016

-2.2
(-24%)

2015

7.07.2

2016

-0.2
(-3%)

2015

Кількість випущених фахівців [тис. осіб]Кількість прийнятих учнів [тис. осіб]

Освіта

випускники шкіл II ступеня

(одержали свідоцтво про базову

загальну середню освіту)

випускники шкіл ІII ступеня

(одержали свідоцтво про повну

загальну середню освіту)

5.6. ОСВІТА

21.2

(58%)

15.3

(42%)

36.5

16.1

(43%)

21.0

(57%)

37.1

-0.6
(-1.6%)

2015 2016

2014/15

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Спостерігається зменшення кількості вступників та випущених
фахівців ВНЗ порівняно з попереднім роком

Освіта

71 71 67

36 30
30

-4
(-4%)

2016/17

97

107
101

2015/162014/15

Кількість вищих навчальних закладів

Кількість випускників з ВНЗ [тис. осіб]

Кількість прийнятих абітурієнтів у ВНЗ [тис. осіб]

ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації

ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації

На 4 заклади скоротилась кількість ВНЗ III – IV рівнів акредитації на початок 2016/2017 навчального

року. Водночас спостерігається спадна динаміка випускників та прийнятих учнів до ВНЗ. Кількість

випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації менша в 14.4 раза кількості випускників ВНЗ ІІІ – ІV рівнів

акредитації, а кількість прийнятих учнів – в 11.4 рази відповідно.

Джерело: КМДА, http://kiev.ukrstat.gov.ua

5.6 ОСВІТА

103.8 89.4

6.9

6.2

-15.1
(-14%)

110.7

95.6

2015 2016

ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації

ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 10% 6.2% 6.5%

- 14% 94 % 94%

ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації

ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації

68.1 62.8

5.8

5.5

-5.6
(-8%)

73.9

68.3

2015 2016

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 5% 7.8% 8.1%

- 8% 92% 92%

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі освіти
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Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016 – 2018 роки»

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

 Розширення сприятливих умов та можливостей для всебічного

розвитку людини у відкритому освітньому просторі столиці,

забезпечення переходу до інноваційної освіти в місті Києві.

Дошкільна освіта

 Створено додатково 1 440 місць для дітей дошкільного віку

шляхом будівництва нових та реконструкцій дошкільних

навчальних закладів (груп) комунальної власності.

 Прийнято у ДНЗ поза чергою 3 370 дітей батьків, які мають

статус тимчасово переміщених осіб.

 Кожному дошкільному навчальному закладу виділено

40 тис. грн для придбання необхідних господарських та

дріб’язкових товарів.

 Додатково відкрито 22 групи інклюзивного навчання у ДНЗ.

Всі інклюзивні групи забезпечено асистентами вихователя.

 Забезпечено пільги з оплати за харчування 2 568 дітям у ДНЗ,

батьки яких мають статус учасників АТО. Надано безоплатне

харчування для 8 209 дітей у санаторних та спеціальних ДНЗ, а

також для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених

батьківського піклування.

 Забезпечено придбання медикаментів за позабюджетні кошти.

 Забезпечено прийом дітей до ДНЗ за системою електронного

запису.

 Оновлено програмно-технічний комплекс системи електронного

запису.

Загальна середня освіта

 Безоплатним разовим харчуванням забезпечено 119 655 учнів

загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі 2 035 дітей-

інвалідів.

 Проведено атестаційну експертизу приватних загальноосвітніх

навчальних закладів.

 Розширено мережу інклюзивних та спеціальних класів.

 Створено сайт «Відкритий центр столичної освіти».

 Придбано сучасні кабінети природничих дисциплін.

 Розпочато дослідно-експериментальну роботу регіонального

рівня «Організаційні, психолого-педагогічні умови

впровадження елементів е-навчання в школі».

Виховання та позашкільна освіта

 Організовано роботу 80 таборів відпочинку з денним

перебуванням та 124 мовних таборів у червні 2016 року.

Джерело: КМДА

5.6. ОСВІТА

Професійно-технічна освіта

 У закладах професійно-технічної освіти забезпечено

харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, які перебувають під опікою, в

повному обсязі.

 Випуск кваліфікованих робітників та спеціалістів у закладах

професійно-технічної освіти, які навчалися за державним

замовленням складав 6 170 осіб. Працевлаштована за

професією 5 371 особа.
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Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі освіти
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Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 – 2016 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)

Підвищення загального рівня правової культури

та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття

громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них

поваги до права.

Виконання передбачених Програмою заходів здійснювалося в

межах планів роботи департаментів та інших державних установ.

Обсяги 

фінансування 

заходів програми 

у 2016 році:

План: Факт: % виконання:

0 тис. грн 0 тис. грн -

5.6 ОСВІТА

Джерело: КМДА

Професійно-технічна освіта (продовження)

 Проведено курси з підвищення кваліфікації педагогічних

працівників та керівного складу ПТНЗ.

 Проведено 14 конкурсів фахової майстерності серед учнів

ПТНЗ.

Вища освіта і наука

 Прийнято на навчання 1 115 студентів, з них 61.5% за

державним замовленням.

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

9 029 824 тис. грн 8 447 928 тис. грн 93.6%
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ТУРИЗМ

Розділ 5.7.
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Туристична привабливість Києва зростає

Туризм

Кількість місць у колективних засобах

розміщування (КЗР) м. Києва [тис. од.]

22.625.327.5

-2.7
(-11%)

2015 20162014

Відбулися суттєві зміни у переліку 5 країн із найбільших потоком туристів до Києва: на перше місце

піднявся Ізраїль, минулий багаторічний лідер (Російська Федерація) вийшов із переліку Топ-5 країн.

848

+134
(+13%)+159

(+18%)

2014

1 182
1 049

41
42

1 008

2015

33890

2016

1 150

Топ-5 країн світу за кількістю іноземних туристів у м. Києві [тис. осіб]

Кількість внутрішніх та іноземних

туристів [тис. осіб]1

Основне зростання кількості туристів в місті Києві відбулося за рахунок притоку іноземних туристів.

Їх кількість зросла на 17% порівняно з 3% зростання кількості внутрішніх туристів.

609

20162015

1 769

+199

(+11%)

720700

+233
(+15%)

1 248

1 536
1 968

1 069

2014

927

Джерело: http://kiev.ukrstat.gov.ua

внутрішні туристи

іноземні туристи

готелі та аналогічні

засоби розміщування

спеціалізовані

засоби розміщування

5.7. ТУРИЗМ

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

2014

+7 в.п.

26%

20162015

27% 34%

Середньорічне завантаження номерного

фонду [%]

Кількість розміщених осіб у колективних

засобах розміщування (КЗР) м. Києва [тис. осіб]

168
188

152
114

79
105

8187 99
76

57
856857 60

20162014 2015

НімеччинаРосійська Федерація Ізраїль Білорусь ТуреччинаСША

1  Джерело: за інформацією Адміністрації Державної прикордонної служби та звітності №1-КЗР
Примітка: в.п. – відсотковий пункт

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Розвиток туристичної інфраструктури у м. Києві відбувається
відповідно до європейських стандартів

Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі туризму

Туристична галузь є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку столиці,

визначених Стратегією розвитку м. Києва до 2025 року, та має величезний потенціал для свого

зростання.
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Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департаментом економіки та інвестицій

Створення конкурентоздатного київськоrо туристичноrо продукту,

збільшення туристичних потоків, 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, притоку

інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення

сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров'я мешканців

і гостей міста за умов збереження і раціональноrо використання

культурно-історичної та природної спадщини Києва.

 Проведено роботи з облаштування місць паркування,

встановлено знаки на 22 стоянках туристично-екскурсійного

транспорту в центральній частині міста.

 Спільно з КП «КМ ТІЦ» проведено інвентаризацію вказівників

до об'єктів екскурсійного показу та туристичних інформаційних

стендів.

 Проведено 2 соціологічних дослідження туристичних потоків до

м. Києва та 1 дослідження впливу реклами на формування

туристичних потоків.

 Взято участь у 10 міжнародних виставках, проведено 2

конференції.

 Проведено перехресну промоцію міста Києва та фотовиставку в

центральній частині міста Тель-Авів (Ізраїль).

 Організовано 6 рекламно-інформаційних турів для іноземних

представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва.

 Підписано договори про співпрацю з Київським національним

торговельно-економічним університетом, Київським

національним університетом імені Тараса Шевченка та

громадською організацією «Бігова Україна».

 Здійснено підготовку матеріалів для наповнення київського

туристичного порталу visitkyiv.travel.

 Відкрито та забезпечено функціонування 2 туристичних

інформаційних центрів в аеропортах «Київ» (Жуляни) та

«Бориспіль».

 Виготовлено 3D конструкції туристичного логотипу міста Києва.

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

53 495 тис. грн 8 622 тис. грн 16.1%

5.7. ТУРИЗМ

Джерело: КМДА
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КУЛЬТУРА

Розділ 5.8.
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У 2016 році кількість відвідувань театрів та музеїв
збільшилася, а концертів – зменшилася

Заклади культури та мистецтва 

Кількість театрів [од.]

20 20

2015

23

2016

23

33

+127
(+10%)

2016

1 452

2015

1 325

9 9 

14 14

20162015

686
619

-67
(-10%)

2015 2016

Кількість концертних організацій [од.]

Кількість відвідувань театрів [тис. осіб]

Кількість слухачів на концертах [тис. осіб]

Джерело: КМДА, http://kiev.ukrstat.gov.ua

Мережа комунальних театральних закладів становить 20 театрів, з них 19 театрів міського

підпорядкування, 1 – районного.

Київ має розгалужену систему культурно-мистецьких осередків та історичних пам'яток. Столиця

України є багатонаціональним містом, у якому проживають представники 135 національностей та

діють більше 1 200 релігійних організацій.

Інші Комунальні

5.8. КУЛЬТУРА

+2
(+5%)

20162015

3 118

2015

3 355

2016

+237
(+8%)

Кількість музеїв [од.] Кількість відвідувань музеїв [тис. осіб]

23 23

Інші Комунальні

14 14 

28 28

42 44

Інші Комунальні

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Культура 

2015

10 93510 943

2016

-8
(-0.1%)

968

+56
(+6%)

2015

1 024

2016

Бібліотечний фонд [тис. примірників]

Кількість глядачів на сеансах в кінотеатрах 

та відеосалонах міста [тис. осіб]

Джерело: http://kiev.ukrstat.gov.ua; КМДА

Відкрито оновлений простір «БібліоHUB» у

Центральній бібліотеці імені

Т.Г. Шевченка для дітей. На базі юнацької

бібліотеки імені Є.С. Кравченка втілюється

проект «Оціум-бібліотека. Мережа публічних

просторів». Презентовано проект «Світле

кіно мандрує бібліотеками».

У 2016 році здійснено модернізацію публічних бібліотек
та кінотеатрів комунальної власності м. Києва

Кількість бібліотек Кількість кінотеатрів,

відеосалонів

Кількість клубних закладів

143 16 30

5.8. КУЛЬТУРА

Проведено капітальний ремонт у кінотеатрі «Промінь». Відкрито сучасні кінозали в кінотеатрах

«Лейпциг», «Факел» та в Кінотеатрі імені Т.Г. Шевченка.

1 з них 139 – публічні бібліотеки міста Києва

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

1

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі культури

Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 – 2018»

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Департамент культури

 Збереження та підтримка професійного мистецтва, підтримка

різноманіття творчої діяльності у місті Києві, забезпечення

загальної доступності до інформації, що зберігається та

надається в тимчасове користування публічних бібліотеками,

сприяння вільному творчому, інтелектуальному, духовному

розвитку дітей у початкових спеціалізованих мистецьких

навчальних закладах (школах естетичного виховання), вищих

мистецьких закладах та закладах культури, доступності

мистецької освіти, гарантування права на її здобуття.

 Забезпечення вільного рівноправного розвитку громадян усіх

національностей, які проживають у місті Києві, задоволення їхніх

національно-культурних потреб; підвищення атмосфер

толерантності, недопущення расизму, ксенофобії та

антисемітизму; 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 місті Києві.

 Створення умов для забезпечення конституційного права

мешканців столиці на свободу світогляду і віросповідання

забезпечення захисту прав і законних інтересів релігійних

організацій, поліпшення відносин взаємної релігійної та

світоглядної терпимості, сприяння максимально повній реалізації

можливостей релігійних організацій щодо надання допомоги

потребуючим.

 Створення сприятливих умов для збереження, розвитку і

популяризації культурно-історичної спадщини міста Києва,

забезпечення доступу громадян до культурних цінностей,

активної інтеграції столиці України в європейський і світовий

культурний простір.

Підпрограма 1.

Міська цільова програма «Київ мистецький»

 Реалізовано культурно-мистецькі проекти на партнерських

засадах за позабюджетні кошти.

 Проведено 10 тис. культурно-освітніх та мистецьких заходів,

виставок майстрів образотворчого та народного мистецтва за

участю художніх аматорських колективів та клубних закладів.

 Проведено ряд фестивалів, зокрема:

- Фестиваль хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST-2016»;

- Четвертий Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST»;

- Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур»;

- Кінофестиваль «Відкрита ніч»;

- Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва

«ГОГОЛЬFEST»;

- Міжнародний фестиваль фільмів і телерадіопрограм для дітей

та юнацтва «Золоте курча»;

- Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»;

- Міжнародний фестиваль циганського мистецтва «АМАЛА».

99

Джерело: КМДА

5.8. КУЛЬТУРА
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Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі культури
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Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

 Збільшено кількість щорічних і довічних міських стипендій видатним

діячам культури і мистецтв. Проведено урочисту церемонію

вручення Театральної премії «Київська пектораль 2015».

 Здійснено заходи щодо модернізації кінотеатрів комунальної

власності міста Києва, відкрито нові кінозали.

 До мережі мистецьких навчальних закладів приєднано Школу

мистецтв Деснянського району.

 Модернізовано публічні бібліотеки та розширено їхні соціальні та

культурні функції.

 Створено та презентовано низку соціальних проектів спільно з

посольствами та інституціями інших країн.

 Підготовлені програми з нагоди міських, державних та релігійних

свят.

Підпрограма 2.

Міська цільова програма «Київ етнічний»

 Організовано та проведено:

- засідання за круглим столом у рамках Міжнародного дня рідної

мови;

- традиційний конкурс читців творів Великого Кобзаря мовами

національних меншин серед школярів та студентів м. Києва;

- Міжнародне національне свято «Новруз»;

- Фестиваль «Етнічний віночок на Контрактовій» у рамках

Дня Києва;

- Меморіальні заходи, присвячені пам’яті жертв геноциду

кримськотатарського народу;

- засідання Секретаріату Ради національностей при Київській

міській раді.

 Надано сприяння національно-культурним громадам міста Києва у

проведенні заходів, присвячених знаменним подіям

з історії національних меншин та національних свят і у створенні

належних умов діяльності недільних шкіл, функціонуванню курсів

рідної мови для осіб, які належать до національних меншин

України.

5.8. КУЛЬТУРА

Джерело: КМДА

Підпрограма 3.

Міська цільова програма «Київ духовний»

 Завершується передача вірянам культових будівель, що

використовуються не за призначенням.

 Проведено низку зустрічей з представниками християнських

релігійних громад м. Києва з метою запобігання міжконфесійним

конфліктам.

 Забезпечено проведення святкування релігійних свят, зокрема:

- заходи з нагоди річниці Дня хрещення Київської Русі;

- всеукраїнський фестиваль писанок 2016 у рамках святкування

Світлого Воскресіння Христового;

- Міжнародний фестиваль єврейської музики і танцю «Jewish Art

Fest».

 Проведено низку заходів з представниками протестантських

релігійних організацій м. Києва з метою належної підготовки до

відзначення 500-річчя Реформації та розроблено і затверджено

План загальноміських заходів з відзначення цієї події.
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Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у галузі культури

104

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

Обсяги фінансування 

заходів програми 

«Столична культура»

у 2016 році:

План: Факт: % виконання:

1 437 680 тис. грн 1 385 019 тис. грн 96.3%

Джерело: КМДА

5.8. КУЛЬТУРА

Підпрограма 4.

Міська цільова програма «Київ історичний»

 Розроблено та затверджено зони охорони пам’ятки

архітектури, історії місцевого значення «ВЕЛОТРЕК».

 Укладено 175 охоронних договорів на об’єкти культурної

спадщини.

 Здійснюється постійний моніторинг за станом пам’яток

у м. Києві.

 Проводиться координація плану організаційних та наукових

заходів щодо збереження, дослідження, консервації і

музеєфікації прибережного міського кварталу середньовічного

Києва ХІ-ХІІ ст. на Поштовій площі. Здійснюється постійний

контроль за проведенням археологічних досліджень.

 Розробляється концепція розвитку Державного історико-

архітектурного заповідника «Стародавній Київ».
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Розділ 5.9

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІННОВАЦІЇ
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У 2015 році спостерігається зменшення кількості наукових
організацій та чисельного наукового складу

Організації, які виконують наукові дослідження й розробки,

та наукові кадри

106

305 організацій здійснювали науково-технічну діяльність у 2015 році, що на 9 організацій менше ніж у

попередньому році.

У м. Києві продовжується скорочення загальної чисельності наукових кадрів, зайнятих у сфері

досліджень та розробок протягом останніх звітних років. На час підготовки звіту даних на 2016 рік ще

не було.

Організації, які виконують наукові дослідження і розробки у м. Києві 1 [од.]

Наукові кадри у сфері наукових досліджень та розробок, 2013 – 2015 роки 1 [осіб]

Джерело: КМДА, http://kiev.ukrstat.gov.ua

305314312

-9
(-3%)

2013 2014 2015

2 863
32 527

24 547

2014

6 030

33 309

5 899

30 3152

2015

24 767

1 730

2013

1.47 1.69
2.44

1.60 1.55
1.53

1.10 1.07

1.450.75 0.83

0.85

2015

6.27

2014

5.13

2013

4.93

+1.14
(+22%)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, 2013-20151 [млрд грн]

Обсяг виконаних наукових та науково-виробничих робіт у 2015 році становив 6.27 млрд грн.

Водночас найбільшу частину серед загального обсягу виконаних робіт становили наукові розробки.

доктори наук

в економіці України

кандидати наук

в економіці України

інші наукові

співробітники

прикладні

дослідження

фундаментальні

дослідження

науково-технічні

послуги

розробки

5.9. НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

1 щорічні дані публікуються 1 раз на 2 роки,
2 з 2015р. статистичні спостереження щодо кількості докторів і кандидатів наук в економіці України скасовані

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Впровадження інновацій на промислових підприємствах

107

У 2015 році показник «Питома вага інноваційно-активних підприємств у загальній кількості

обстежених промислових підприємств» становив 17.3%. Так, протягом року було впроваджено 152

нових технологічних процеси, у тому числі 24 підприємства маловідходних та ресурсозберігаючих

технологій.

143

262

128

53

80

342

2013

196

24

152

20152014

Впровадження нових технологічних процесів1 [од.]

Інноваційні види продукції 1 [од.] 

234

487

356

115

141

95349

628

2015

451

20142013

Джерела фінансування інноваційної діяльності, 2013-20151 [млрд грн]

1.3 1.2

2.2

0.6

0.0 0.0

2.2

2014 2015

0.0

2013

0.0
1.3

1.9

0.1

нові види техніки

інші види продукції

інші технологічні процеси

маловідходні та

ресурсозберігаючі технології

інші джерела

іноземні інвестиції

власні витрати

Джерело: КМДА, http://kiev.ukrstat.gov.ua

1 Дані з впровадження нових технологій збираються та публікуються один раз на 2 роки

5.9. НАУКА, ТЕХНОЛОГІІ ТА ІННОВАЦІЇ

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Проект Kyiv Smart City

Проект 

«Відкритий бюджет»

Мета: забезпечує прозорість та вільний доступ

громадськості до інформації про стан виконання

столичного бюджету.

Опис: система автоматично збирає, завантажує й

обробляє показники в єдиній вітрині.

Виконання: автоматизовано потік обміну даними

між виконавчим органом Київської міської ради

(КМДА) та казначейством. Триває розробка проекту

для підвищення рівня деталізації інформації та

інтеграції з даними інших систем.

Сайт: http://new.kievcity.gov.ua

Громадський бюджет 

(бюджет участі) 

Мета: розвиває культуру самоврядування та участі

населення у розвитку міста.

Опис: програма надає можливість кожному

мешканцю брати участь у розподілі коштів

місцевого бюджету шляхом створення проектів для

покращення міста та/або голосування за них.

Виконання: на реалізації 62 проекти, подано 497

проектів.

Сайт: https://gb.kyivcity.gov.ua

OpenWorld

Мета: допомога незрячим людям і людям з

проблемами зору в пересуванні містом.

Опис: спеціальні Bluetooth-Low-Energy маячки

дають змогу дізнатися точне положення об’єкта в

просторі. Маячки будуть встановлені на міському

транспорті, світлофорах та інших важливих місцях.

Виконання: завершено розробку промислової

версії маячка, збираються гроші методом

краудфандингу на платформі «Bigggidea» для

обладнання перших трьох вулиць.

Сайт: http://open-world.org.ua

У 2016 році:

 Створено експертну раду з питань розробки та впровадження концепції «Київ Смарт

Сіті», затверджено положення та склад.

 Розроблено проект концепції «Київ Смарт Сіті 2020», у якому сформульовано основні

ідеї розвитку міста Києва як розумного міста з використанням передових знань та

впровадженням в практику новітніх технологій.

 Підготовлено проект угоди з міжнародною організацією «City Protocol Society» з

метою вивчення та застосування міжнародного досвіду та обміну знаннями.

 Створено Kyiv Smart City HUB як тестовий майданчик з реалізації ідей та рішень для

всіх зацікавлених міст країни.

Джерело: КМДА

5.9. НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Ключові проекти:

[

проектом 2017 року

http://new.kievcity.gov.ua/
https://gb.kyivcity.gov.ua/
http://open-world.org.ua/
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«Розумні дороги»

Мета: Проект допоможе звернути увагу на

проблеми, пов’язані з пересуванням містом.

Опис: веб-сервіс на базі аналітичної програми,

завдяки якій можна відстежувати місця, де

постійно трапляються аварії та інші проблемні

ділянки та самостійно визначати місця, які

потребують першочергової модернізації.

Виконання: проект «Розумні дороги» був

виконаний в м. Маріуполі. Триває розробка сайту

на базі сайту Kyiv Smart City.

Сайт: http://www.kyivsmartcity.com/projects/smart-

roads

Ukraine Traffic Safety

Мета: налагодження процедури прийняття КМДА

проектів з тематики дорожньої безпеки.

Забезпечення безпеки усіх учасників дорожнього

руху. Розробка та впровадження урбаністичних

рішень із запобігання аварійним ситуаціям на

дорогах.

Опис: громадська програма з дорожньої безпеки,

що розвиває напрямок контролю за порушенням

правил дорожнього руху.

Виконання: здійснюється моніторинг ситуації,

залучення статистичних, дослідницьких та

технічних засобів до постійного контролю за

порушенням правил дорожнього руху.

Сайт: http://www.utraffic.com.ua

Проекти, що стосуються транспортної інфраструктури

міста, розроблялися ІТ-спільнотою

Джерело: КМДА

5.9. НАУКА, ТЕХНОЛОГІІ ТА ІННОВАЦІЇ

у рамках ініціативи Kyiv Smart City

як окремі ініціативи

Поліклініки без черг

Мета: створення зручного засобу для призначення

прийому у лікарів державних поліклінік, зменшення

черг в закладах.

Опис: система надає пацієнтам змогу призначити

прийом до лікаря на веб-сайті, або за допомогою

терміналу у медичному закладі. В подальшому

система, надсилає нагадування та повідомлення.

Виконання: Поліклініка без черг працює в

пілотному режимі у Київському дитячому

діагностичному центрі і за цей час нею

скористалися понад 10 тисяч пацієнтів.

Сайт: newmedicine.com.ua

http://www.kyivsmartcity.com/projects/smart-roads/
http://www.utraffic.com.ua/
http://newmedicine.com.ua/
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БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

Розділ 5.10.
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445

254

130135

256

5.1
5.7

26.7
34.3

111

+7.6
(+28%)

20162015

Обсяги викидів забруднювальних речовин,

стаціонарними джерелами [тис. т]

Викиди діоксиду вуглецю, стаціонарними 

джерелами [млн т]

+0.6
(+12%)

2015 2016

Екологія та безпека довкілля

Джерело: КМДА, http://kiev.ukrstat.gov.ua

Спостерігається ріст обсягів викидів забруднювальних речовин та
діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

+72
(+9%)

2015 2016

У 2016 році значне зменшення об’ємів сортування побутових відходів було компенсоване за рахунок

спалення та захоронення відходів.

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в 

атмосферне повітря [тис. т]

6.5

2016

8.0

2015

12.3

1.5

У 2016 році обсяг викидів діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря від стаціонарних

джерел забруднення збільшився на 49% та становив 19.8 тис. тонн.

Обсяги викидів діоксиду сірки [тис. т]

15.3

22.1

20162015

7.56.8

Обсяги викидів оксидів азоту [тис. т]

13.3

2015

30.1

2016

16.8

19.8

2016

4 677

12 359

5 738

34 327

7 628

5 783

626 2 193

2015

26 694

6 898

6 579

5 794

2 091655

Викиди окремих речовин в повітря від 

стаціонарних джерел [т]

неметанові леткі

органічні сполуки
діоксид та інші

сполуки сірки
оксид вуглецю

Інші гази

сполуки азотуречовини у вигляді

твердих 

суспендованих частинок

5.10. ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

пересувними

джерелами

стаціонарними

джерелами

У 2016 році розрахунки щодо обсягів викидів забруднювальних речовин, діоксиду вуглицю, діоксиду сірки та оксидів азоту від

пересувних джерел забруднення Головним Управлінням статистики не проводилися.

520

Тверді побутові відходи [тис. т]

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 89% 16% 28%

- 49% 30% 14%

+ 17% 53% 57%

Спалювання

Захоронення

Сортування

834 906

+ 7 633
(+29%)

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Результати реалізації міських цільових програм у 2016 році,

що впливають на ситуацію у сфері екології та безпеки

довкілля

112

Обсяги 

фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

10 661 тис. грн 9 810 тис. грн 92.0%

Ключові напрямки 

діяльності та 

заходи програми у 

2016 році:

 Модернізація баз даних непродуктивних домашніх тварин.

 Вдосконалення та введення системи пошуку загублених тварин.

 Створення та облаштування майданчиків для дресирування собак,

місць та зон для вигулу собак.

 Відловлено 1 105 собак, стерилізовано – 944 собаки.

 Проведено 8 432 стерилізації безпритульних тварин та тварин, що

належать соціально незахищеним категоріям населення, з них

2 972 собак, 5 460 котів.

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин

та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Департамент міського благоустрою та збереження природного

середовища

Вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних

тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері

утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами

в місті.

5.10. ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

Джерело: КМДА

Обсяги 

фінансування 

заходів програми 

у 2016 році:

План: Факт: % виконання:

8 890 тис. грн 3 540 тис. грн

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки 

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Ключові напрямки 

діяльності та 

заходи програми у 

2016 році:

 Розроблено проект землеустрою щодо встановлення меж м. Києва.

 Здійснено заходи з розвитку міського земельного кадастру.

 Проводилися заходи з:

- розробки проектів землеустрою щодо надання, передачі земельних

ділянок у власність та користування;

- приватизації земельних ділянок громадянами та реєстрації речових

прав на землю підприємствам, установам і організаціям;

- інвентаризації земель, які перебувають у користуванні громадян,

підприємств, установ і організацій.

Департамент земельних ресурсів

 Встановлення меж міста Києва.

 Формування та оформлення земель комунальної власності.

 Удосконалення управління у сфері використання та охорони земель

міста Києва, підвищення ролі місцевого самоврядування у сфері

регулювання земельних відносин.

 Оптимізація земельно-господарського устрою території міста.

 Спрощення процедури оформлення прав на землю.

 Збільшення надходжень коштів до бюджету м. Києва від плати за

землю, продажу земельних ділянок та права оренди землі.

 Підвищення еколого-економічної ефективності міського

землекористування.

39.8%
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ІНШІ МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ 
ПРОГРАМИ

Розділ 5.11.
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Результати виконання інших міських цільових програм,

що передбачалися до реалізації в 2016 році Програмою

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік

114

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

13 056 тис. грн 10 784 тис. грн 82.6%

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

 На офіційному веб-порталі Київської міської влади розміщено

для обговорень 141 проект нормативно-правових актів.

 Затверджено план заходів щодо реалізації в місті Києві у

2016-2017 роках Національної стратегії сприяння розвитку

громадського суспільства в Україні.

 Здійснювалися заходи щодо створення ОСН, надано

114 консультацій.

 Проведена робота щодо перейменування вулиць та інших

об’єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містять у собі

символіку комуністичного режиму.

 Здійснення організаційно-методичної та координаційної роботи з

Громадською радою при виконавчому органі Київської міської

ради (КМДА).

 Проводилася робота щодо реалізації проекту «Вдосконалення

доступу для організацій громадянського суспільства в Україні

до надання соціальних послуг».

Міська комплексна програма «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку

громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.»

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Департамент суспільних комунікацій

 Створення в м. Києві сприятливих умов для розвитку

громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні,

всебічного забезпечення захисту прав і свобод громадян,

налагодження ефективної взаємодії міської влади з інститутами

громадянського суспільства, популяризації кращого досвіду в

сфері становлення та розвитку самоврядування у м. Києві.

5.11. ІНШІ МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

Джерело: КМДА
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Результати виконання інших міських цільових програм,

що передбачалися до реалізації в 2016 році Програмою

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

51 533 тис. грн 50 551 тис. грн 98.1%

 Забезпечення інформування громадян про діяльність місцевих

органів влади шляхом сприяння діяльності комунальних ЗМІ

міста Києва: КП КМР «Вечірній Київ», КП «Радіостанція «Голос

Києва», КП КМР «Телеканал «Київ».

 Розвиток цифрових комунікацій, налагодження співпраці з

інформаційними агенціями та інститутами громадянського

суспільства.

Міська цільова програма на 2016-2018 роки «Київ інформаційний»

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Департамент суспільних комунікацій

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

 Забезпечено поширення суспільно важливої інформації в ефірі

ТК «Київ», радіостанції «Голос Києва», газетах «Вечірній Київ»,

«Хрещатик».

 Забезпечено відкритість та доступність публічних рішень

Київської міської влади на офіційному інтернет-порталі КМДА.

 Організовано 27 медіа-заходів з метою вивчення та

формування громадської думки: круглі столи, брифінги,

презентації, фотовиставки, тематичні дискусії за участю

фахівців, експертів, депутатів Київської міської ради, лідерів

громадської думки.

 Проведено 18 інформаційних кампаній за підтримки

громадського сектору, зокрема: «25 років Незалежності

України», «Крим – це Україна!», «День Європи в Києві»,

«Отримай теплі субсидії», «Відмовляйся від хабарів», «Київ –

україномовний», «Сервіси 15-51» та інші.

 Організовано 2 тренінги, 3 семінари для фахівців з медіа-

комунікацій РДА та ЗМІ з питань протидії інформаційній агресії.

 Проведено соціологічне дослідження на тему «Традиційні та

інноваційні канали комунікації міської влади Києва для

інформування громадськості про муніципальні послуги, сервіси,

ініціативи та суспільно важливі події».

 Розроблено Комунікативну стратегію популяризації української

мови та інформаційно-комунікаційну кампанію «Київ читає,

читай разом з нами!».

 Проведено тендерну закупівлю на видання 37 книг за кошти

бюджету міста Києва на суму 829 000 грн, видано 15 920 книг

для міських бібліотек.

 Забезпечено модернізацію web-порталу тижневика «Вечірній

Київ» (vechirniykiev.com.ua) з новою системою адміністрування

та набором тематичних модулів: фото- та відеогалерея,

можливість голосування та опитування.

 Оновлено сітку мовлення радіостанції «Голос Києва» 98FМ, що

стала лідером серед інформаційних радіостанцій столиці.

Джерело: КМДА

5.11. ІНШІ МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ
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Результати виконання інших міських цільових програм,

що передбачалися до реалізації в 2016 році Програмою

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік

5.11. ІНШІ МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

4 100 тис. грн 3 104 тис. грн 75.7%

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

 Було організовано 73 відрядження 141 делегата, що на 30.4%

більше від річного планового показника.

 Організовано 9 заходів, у яких прийняли участь 700 осіб.

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків

на 2015 – 2018 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)

 Впровадження зовнішньополітичного курсу країни у прoекції на

лідерські позиції Києва – столиці України, оптимізація процесів

адаптації управлінських і господарських методик до світових

стандартів шляхом ефективного зaлучення передового

зарубіжного досвіду.

 Пошук партнерів для опрацювання спільних проектів як

соціально-гуманітарного, так й інвестиційного спрямування.

 Інтенсифікація роботи із залучення позабюджетних ресурсів

(грантів, технічної допомоги тощо), спрямованих на втілення

програм міського розвитку на потреби київської громади.

Джерело: КМДА

Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби,

приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову

військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на

2016 – 2018 роки

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

2 677 тис. грн 1 290 тис. грн 48.2%

 Забезпечення ефективної організації та виконання заходів з

підготовки громадян до військової служби, приписки до

призовних дільниць, призову громадян на строкову військову

службу та призову під час мобілізації.

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської Державної адміністрації)

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:

 Забезпечення автотранспортом районних у м. Києві військових

комісаріатів для перевезення військово-лікарської комісії,

особового складу призовників та військовозобов’язаних до

пунктів збору і до місць проведення навчальних зборів.

 Проведення заходів з приписки громадян м. Києва до призовних

дільниць, призову на строкову військову службу, зокрема

весняний план призову громадян на строкову військову службу

виконано на 89%, осінній план призову – на 100%.

 Здійснення заходів із запобігання порушенням законодавства

громадянами, підприємствами, установами та організаціями під

час проведення призову на строкову військову службу

та призову під час мобілізації.
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Результати виконання інших міських цільових програм,

що передбачалися до реалізації у 2016 році програмою

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік

Обсяги фінансування 

заходів програми у 

2016 році:

План: Факт: % виконання:

603 тис. грн 519 тис. грн 86.2%

Ключові напрямки 

діяльності та заходи 

програми у 2016 році:
 Нагороджено 4 030 осіб, зокрема:

- нагрудним знаком «Знак пошани» – 40 осіб;

- медаллю «Честь. Слава. Держава» – 1 408 осіб;

- почесною грамотою КМДА – 189 осіб;

- почесною грамотою КМГ – 2 393 осіб.

Міська цільова програма «Нагороди» на 2012 – 2016 роки

Відповідальний 

виконавець:

Мета програми:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)

 Організаційне та програмно-технічне забезпечення процесу

нагородження киян.

 Належна організація заходів з відзначення державних,

професійних свят, ювілейних дат, визначних пам'ятних подій

тощо.

Джерело: КМДА

5.11. ІНШІ МІСЬКІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ МІСТА 
КИЄВА ЗА 2016 РІК

Розділ 6.
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НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА 
БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕСУ

Розділ 6.1.
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 За рахунок дохідних джерел загального

фонду формується централізований пул

доходів, тобто доходи не мають цільового

призначення.

 За рахунок цього виду 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.

Основні положення підготовки та виконання бюджету м. Київ

Правові засади функціонування бюджету міста Києва, принципи, основи бюджетного процесу

і міжбюджетних відносин визначаються Бюджетним кодексом України.

Бюджет міста Києва містить показники:

 міського рівня (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
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Створення позабюджетних фондів органами місцевого самоврядування міста Києва не допускається відповідно до

Бюджетного кодексу.

 Певному виду надходжень фонду відповідають

конкретні видатки чи мета.

 У своєму складі містить:

– бюджет розвитку (для капітальних вкладень та

капітальних ремонтів);

– цільовий фонд (цільові програми, в т.ч.

капітальні вкладення, погашення кредитів,

створення та відновлення зелених насаджень,

фінансування заходів з благоустрою тощо);

– фонд охорони навколишнього природного

середовища (екологічні програми) тощо.

 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.

Бюджет 

міста Києва

Загальний 

фонд

Спеціальний

фонд

6.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Джерело: КМДА

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.



121

Виконавці бюджету 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, 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 рівнів).

У 2016 році загальна кількість розпорядників коштів бюджету міста Києва становила 456 бюджетних

установ, в т.ч. кількість головних розпорядників – 34 установи, кількість розпорядників 2 рівня –

69 установ, кількість розпорядників 3 рівня – 353 установ.

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.

У 2016 році загальна кількість одержувачів бюджетних коштів становила 547 організацій (в тому

числі КП «Київський метрополітен», КП «Київпастранс», КК «Київавтодор»).

Мережа установ та організацій, які отримують фінансування з бюджету міста Києва
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Інформація надана за 2016 рік.

Деякі підприємства/організації отримують бюджетні кошти від декількох розпорядників.

Головні розпорядники бюджетних коштів

Розпорядники 3 

рівня (1)

Розпорядники 3 

рівня (203)

Розпорядники 3 

рівня (8)

Розпорядники 3 

рівня (141)

Одержувачі 

бюджетних коштів

(81)

Одержувачі 

бюджетних коштів

(3)

Одержувачі 

бюджетних коштів

(272)

Одержувачі 

бюджетних коштів

(129)

Апарат в.о. КМР 

(КМДА)

Управління та 

інші (2)

Київська міська 

рада (КМР)

Джерело: КМДА

6.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Районні 

адміністрації (10)

Департамент в.о. 

КМР (КМДА) (20)

Розпорядники 2 

рівня (5)

Розпорядники 2 

рівня (64)
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Держава несе відповідальність та здійснює видатки загального національного характеру,

включаючи видатки на національну оборону, правоохоронну та міжнародну діяльність, водночас

органи виконавчої влади міста Києва відповідають за видатки 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, зокрема будівництво житла для окремих категорій громадян;

фізичну культуру і спорт;

засоби масової інформації;

охорону довкілля та екологічні програми;

організацію рятування на воді.

Влада м. Києва відповідає за значну частину видатків
соціального характеру

Міжбюджетні відносини та міжбюджетні трансферти
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Джерело: КМДА, Бюджетний кодекс

6.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Ключовим джерелом доходів для бюджету міста Києва є податок на доходи фізичних осіб

 До 31.12.2014 до бюджету міста Києва зараховувалося 50% податку на доходи фізичних осіб,

інші 50% цього податку спрямовувалися до Державного бюджету України.

 З 01.01.2015 до бюджету міста Києва зараховується 40% податку на доходи фізичних осіб, до

державного бюджету – інші 60%.

Бюджетний кодекс України дає місцевій владі право отримувати у повному обсязі доходи, зібрані в

межах юрисдикції органів місцевого самоврядування, у тому числі повне право використовувати

податок на майно, єдиний податок, ліцензійні збори та податок на прибуток від підприємств

комунальної власності. Крім того, з 01.01.2015 до бюджету міста Києва зараховується 10% податку

на прибуток підприємств та фінансових установ недержавної та некомунальної форми власності,

зареєстрованих у місті Києві.

Бюджетний кодекс України передбачає міжбюджетні трансферти у формі :

 Дотацій вирівнювання, які 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.

 Субвенцій з Державного бюджету України, які виплачуються безпосередньо до місцевих бюджетів

за цільовим призначенням та з відповідними 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 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.

Бюджетний процес
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Складання проекту

бюджету міста КМДА

Розгляд проекту та 

прийняття  рішення 

про бюджет м. 

Києва на 

відповідний рік (з 

додатками) 

рішенням КМР

 Міністерство фінансів України доводить виконавчому органу КМР (КМДА) 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 до

30 березня.

 Департамент фінансів виконавчого органу КМР (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 їхній 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 їхнього

визначення, організаційно-методологічних 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.

 Проект рішення про бюджет міста Києва спочатку схвалюється КМДА, а потім

розглядається на сесії Київської міської ради.

 Бюджет міста Києва затверджується рішенням КМР до 25 грудня року, що передує

плановому.

 Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято

Закон про Державний бюджет України, місцева рада при затвердженні відповідних

місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у Законі про

Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

 У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет

України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська міська рада приводять

обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із Законом про Державний бюджет

України.

 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, затвердженим директором Департаменту

фінансів.

 Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать бюджету міста Києва.

 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.

 Казначейство України (Головне управління 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 КМР з питань бюджету та

соціально- економічного розвитку, після чого КМР затверджує річний звіт про виконання

бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

Виконання  

бюджету,  

включаючи 

внесення змін до 

рішення про 

бюджет

Підготовка та 

розгляд звіту про 

виконання бюджету 

і прийняття рішення 

щодо нього

Джерело: КМДА

6.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Стадіями бюджетного процесу є:



124

Звітність про виконання бюджету міста Києва

Відповідно до статей 58 та 80 Бюджетного кодексу України звітність про виконання бюджету

(кошторисів бюджетних установ) містить 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 виконавчого органу КМР (КМДА);

 Фінансова звітність складається згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку та

іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

У 2015 році була вперше підготовлена та опублікована консолідована фінансова інформація
спеціального призначення міста Києва за 2014 рік. Загальна кількість юридичних осіб комунальної
власності міста Києва станом на 01 січня 2015 року становила 1 938 юридичних осіб (1 535
бюджетних установ та 403 комунальних підприємств), з яких до консолідованої фінансової інформації
увійшли показники діяльності щодо 1 826 юридичних осіб (1 474 бюджетна установа, 345
комунальних підприємств та 7 акціонерних товариств, у яких територіальна громада міста Києва має
частку корпоративних прав та контроль). У 2016 році у м. Києві функціонувало 1 918 комунальних
підприємств та бюджетних установ.
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Отримувачі бюджетних коштів  

(комунальні підприємства та  

організації)

Розпорядники бюджетних 

коштів (бюджетні установи)

Бюджетна звітність Бюджетна звітність  

Фінансова звітність

Зведена бюджетна звітність

Зведена бюджетна звітність 

подається на затвердження

1 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.

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 (у 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 у 2016 році

Бюджет міста Києва на 2016 рік, в тому числі бюджетні програми, затверджено рішенням Київської

міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік».

6.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Джерело: КМДА

Органи Казначейства України1

Київська міська рада

Департамент фінансів 

виконавчого органу КМР (КМДА)
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
БЮДЖЕТУ

Розділ 6.2.
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Найменування показника

Затверджено

міською

радою на 

2016 рік 1

Кошторисні

призначення 

на 2016 рік 2

Факт на 

31.12.2016

Виконання 

плану, %

Факт на 

31.12.2015

Зміна

(2016 до 

2015)

Відносна 

зміна, %

ДОХОДИ

Доходи загального фонду

Податкові надходження, у т.ч.: 23 255 23 255 24 090 104% 15 625 8 465 54%

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 13 587 13 587 14 017 103% 9 667 4 350 45%

Рентна плата та плата за 

використання інших природних

ресурсів 48 48 52 108% 47 5 11%

Акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 1 306 1 306 1 366 105% 976 391 40%

Місцеві податки і збори 8 313 8 313 8 654 104% 4 905 3 749 76%

Інші податки 1 1 1 - 30 -30 -100%

Неподаткові надходження, у т.ч.: 551 551 615 112% 557 58 11%

Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 38 38 48 126% 78 -30 -38%

Адміністративні збори та платежі 477 477 533 112% 464 69 15%

Інші надходження 37 37 34 94% 15 20 135%

Доходи від операцій з капіталом 3 3 4 124% 1 3 183%

Субвенції та дотації 9 502 9 502 9 419 99% 9 476 -57 -1%

Всього доходів загального фонду 33 311 33 311 34 128 102% 25 659 8 470 33%

Доходи спеціального фонду

Податкові надходження 733 733 641 87% 0.2 640 314x

Неподаткові надходження 984 3 174 3 489 110% 5 381 -1 892 -35%

Доходи від операцій з капіталом 150 150 129 86% 351 -222 -63%

Цільові фонди, утворені ВР АР Крим, 

органами місцевого самоврядування 249 249 300 120% 263 37 14%

Всього доходів спеціального фонду 2 116 4 306 4 559 106% 5 995 -1 436 -24%

ВСЬОГО ДОХОДІВ 35 427 37 617 38 687 103% 31 654 7 033 22%

Доходи бюджету [млн грн]
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Основні показники виконання бюджету міста Києва в 2016 році

1 Затверджено Київською міською радою на 2016 рік з урахуванням останніх змін та доповнень, внесених рішенням Київської

міської ради від 22.12.2016 року № 779/1783
2 Різниця у розмірі 2.2 млрд грн, зумовлена специфікою відображення статті «Власні надходження бюджетних установ»

Джерело: КМДА

6.2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Основні показники виконання бюджету міста Києва в 2016 році

127

Видатки бюджету [млн грн] 

1 Затверджено Київською міською радою з урахуванням останніх змін та доповнень, внесених рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 року № 779/1783
2 Включають кошти бюджету міста Києва та бюджетних установ.
3 Борг міста Києва перерахований у національній валюті згідно з офіційним курсом НБУ UAH/USD, UAH/EUR на дати 31.12.2015 та 31.12.2016.
4 Гарантований містом Києвом борг суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади м. Києва, перерахований у національній валюті згідно

з офіційним курсом НБУ UAH/USD, UAH/EUR на дати 31.12.2015 та 31.12.2016.

Джерело: КМДА

Найменування показника

Затверджено

міською

радою на 

2016 рік 1

Кошторисні

призначення

на 2016 рік

Факт на 

31.12.2016

Виконання

плану, %

Факт на 

31.12.2015

Зміна 

(2016 до 

2015)

Відносна 

зміна, %

 ВИДАТКИ загального та спеціального фондів

Освіта 8 070 8 581 8 052 94% 6 313 1 739 28%

Охорона здоров’я 6 626 7 855 7 640 97% 8 231 -591 -7%

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
4 773 4 793 4 648 97% 4 188 460 11%

Будівництво 4 099 4 099 3 642 89% 1 543 2 099 136%

Транспорт, дорожнє господарство, 

зв’язок, телекомунікації та 

інформатика
2 912 2 912 2 553 88% 1 533 1 019 66%

Житлово-комунальне господарство 2 737 2 737 2 598 95% 2 146 452 21%

Культура і мистецтво 966 1 300 1 266 97% 762 504 66%

Державне управління 1 087 1 259 1 192 95% 705 488 69%

Обслуговування внутрішнього боргу 896 896 281 31% 1 577 -1 295 -82%

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю2 816 816 710 87% 170 540 317%

Державні цільові фонди 336 336 313 93% 298 15 5%

Фізична культура і спорт 331 333 301 90% 242 59 24%

Видатки, не віднесені до основних 

груп
271 273 179 66% 176 3 2%

Сільське і лісове господарство, 

рибне господарство
43 40 29 72% 33 -4 -13%

Засоби масової інформації 38 38 37 97% 34 3 9%

Попередження та ліквідація 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха
10 10 10 100% 8 2 20%

Кредитування місцевих бюджетів - -2 -3 185% -2 -0.3 13%

Міжбюджетні трансферти 142 142 124 84% 53 71 133%

ВСЬОГО ВИДАТКІВ (загальний і 

спеціальний фонди)
34 152 36 418 33 573 92% 28 010 5 563 20%

Баланс бюджету: Профіцит 1 275 1 199 5 114 426% 3 644 1 470 40%

% від доходів бюджету 3.6% 3.2% 13.2% -10 в.п. 11.5% 1.7 в.п. -

Фінансування бюджету -1 275 -1 275 -5 114 401% -3 644 -1 470 40%

Фінансування за борговими операціями -2 864 -2 864 -2 864 100% -2 301 -563 24%

Надходження від боргового 

фінансування
- - - - - - -

Погашення боргового фінансування -2 864 -2 864 -2 864 100% -2 301 -563 24%

Фінансування за активними операціями 1 589 1 589 -2 250 -142% -1 343 -907 68%

Зміни обсягів бюджетних коштів 1 589 1 589 -2 250 -142% -1 343 -907 68%

Фінансування за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку
- - - - - - -

Бюджетні кошти на кінець періоду н.з. н.з. 4 023 - 1 775 2 248 127%

Місцевий борг (на кінець періоду)3 н.з. н.з. 2 750 - 6 718 -3 968 -59%

Гарантований містом борг (на кінець 

періоду) 4
н.з. н.з. 1 881 - 3 151 -1 270 40%

6.2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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З метою економії видатків на обслуговування боргу здійснено достроковий викуп облігацій

внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії «Н» загальною номінальною вартістю

2 375.0 млн грн, в тому числі у 2016 році 948.7 млн грн.

Також 12 жовтня 2016 року в повному обсязі було здійснено достроковий викуп облігацій внутрішньої

місцевої позики Київської міської ради серії «G» загальною номінальною вартістю 1 915 253 тис. грн.

Загальна сума погашення боргу склала 2 863.9 млн грн, що на 562.6 млн грн більше аналогічного

показника минулого року.

Завдяки скороченню боргового навантаження процентні видатки у 2016 році зменшилися на 1.3

млрд грн.

В результаті, залишок бюджетних коштів міста зріс на 31 грудня 2016 року на 2 248 млн грн до 4 023

млн грн.

Підсумки виконання бюджету міста Києва
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Основними чинниками росту доходів бюджету стало збільшення надходжень від податків на доходи

фізичних осіб, плати за землю та інших податків на майно. Зростання видатків порівняно з минулим

роком пов’язане із збільшенням видатків на освіту, будівництво, транспорт та інформатизацію, в

меншій мірі на ЖКГ, культуру та мистецтво, соціальний захист та забезпечення. Детальний аналіз

факторів виконання бюджету наведено далі у цьому розділі.

Результати виконання бюджету міста Києва [млн грн]

2015

3 644

+1 470
(+40%)

5 114

2016

31 654
38 687

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ

28 010
33 573

103%

92%

Виконання, %

Видатки

Доходи

Профіцит

Зростання профіциту бюджету на 1 470 млн грн (або на 40%) у 2016 році було забезпечено, в

основному, за рахунок:

• росту власних доходів на 7 090 млн грн (або на 32%) з 22 178 млн грн до 29 268 млн грн – більш

детальна інформація наведена на наступній сторінці;

• перевиконання плану доходів бюджету в цілому на 1 070 млн грн або 2.8% - в тому числі на 817

млн грн (або 2.5%) надходжень до загального фонду та 253 млн грн (або на 5.9%) до

спеціального фонду; та

• недовиконання плану по видатках на 2 845 млн грн або на 7.8%.

Покращення макроекономічної ситуації в країні у 2016 році
сприяло росту профіциту бюджету міста Києва на 1 470 млн грн до
5 114 млн грн.

Фінансування бюджету
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Доходи бюджету міста Києва в розрізі джерел [млн грн]

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ

15 625

24 731 23 988

5 938

615

9 476
4 104

433
9 419

3 725

9 502
402

2015 2016

+7 033
(+22%)

31 654
38 687

Власні Податкові надходження

Неподаткові надходження

Доходи від операцій з капіталом та 

цільові фонди, утворені органами 

місцевого самоврядування

Субвенції та дотації

Власні доходи:

277 

37 

70 

2015

3 493

4 648

41

28 010

7 210

3 716

-2

1 577

7 331

План 2016

36 418

+5 563
(+20%)

-2

10 776

5 319

9 630

33 573

9 108

5 213

4 101

5 206

4 176
49

9 168

804

2016

6 057

-3

Основний ріст податкових надходжень у 2016 році відбувся за рахунок:

• податків на доходи, податки на прибуток та податки на збільшення ринкової вартості (48%

власних доходів), які зросли з 9 667 млн грн до 14 017 млн грн;

• місцевих податків та зборів (22% доходів) – зросли з 4 905 млн грн до 8 654 млн грн, здебільшого

за рахунок плати за землю (через збільшення нормативної грошової оцінки землі) та надходжень

єдиного податку.

Зменшення неподаткових надходжень було зумовлено, в основному, меншою сумою негрошової

оцінки земельних ділянок та споруд (на 1 892 млн грн).

Основна сума субсидій та субвенцій (3 555 млн грн) припала на відшкодування видатків бюджету

міста Києва, пов’язаних з наданням пільг населенню та житлових субсидій малозабезпеченим сім’ям

з оплати енергоносіїв та житлово-комунальних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету.

Видатки бюджету міста Києва за видами видатків [млн грн]

В розрізі напрямків використання

найбільше зросли обсяги видатків на:

• освіту (на 1 739 млн грн до 8 052 млн

грн);

• будівництво (на 2 099 млн грн до 3 642

млн грн);

• транспорт, зв’язок та інформатизацію

(на 1 019 млн грн до 2 553 млн грн).

В той же час зменшилися видатки на

обслуговування боргу (на 1 296 млн грн)

та на охорону здоров’я (на 591 млн грн до

7 640 млн грн).

Поточні видатки:

Детальний аналіз видатків наведено на сторінках 149-

178.

Детальний аналіз доходів наведено

на сторінках 130-148.

Капітальні видатки

Кредитування

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Використання товарів і послуг

Нерозподілені видатки

Поточні трансферти

Соціальне забезпечення

Обслуговування боргових зобов’язань

Інші поточні видатки

37 617

План 2016

Власні
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Розділ 6.3. 
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Частка, %

2015 2016

1% 1%

1% 0%

17% 9%

0% 2%

30% 24%

0% 0%

2% 2%

49% 62%

Доходи бюджету міста Києва
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Зростання доходів загального фонду міста Києва на 8 469 млн грн (або на 33%) порівняно з 2015

роком було основним фактором зростання доходів бюджету міста на 7 033 млн грн у 2016 році.

Збільшення доходів загального фонду відбулося головним чином за рахунок збільшення податків на

доходи фізичних осіб, надходження яких зросли з 8 042 до 11 086 млн грн.

Детальний аналіз доходів загального фонду наведено на наступній сторінці.

План по доходах загального фонду був перевиконаний на 2.5% або на 817 млн грн, в основному за

рахунок перевиконання плану по податкових надходженнях на 3.6% або на 835 млн грн.

Зменшення доходів спеціального фонду на 1 436 млн грн (або на 24%) в основному було

зумовлено зниженням неподаткових надходжень.

Неподаткові надходження спеціального фонду зменшилися на 1 892 млн грн (або на 35%), в

основному, через меншу суму переоцінки вартості активів бюджетних установ, ніж у 2015 році.

Детальний аналіз доходів спеціального фонду наведено на сторінках 144-146.

План по доходах спеціального фонду був перевиконаний на 5.9% або на 253 млн грн, в основному

завдяки перевищенню неподаткових надходжень на 9.9% або на 315 млн грн, що компенсувало

недовиконання плану по податкових надходженнях на 12.6% або на 92 млн грн.

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

8 469
(+33%)

2015 2016

34 128
25 659

План 2016

33 311

-1 436
(-24%)

4 306

2016

4 559

2015

5 995

102%

Доходи загального фонду міста Києва

[млн грн]
Доходи спеціального фонду міста Києва

[млн грн]

106%

Виконання, %Виконання, %

Доходи міста Києва [млн грн]

31 654

2015
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15 625

23 255

5 995

2016

37 617

3 174

38 687

24 090

3 489

557

615

9 476

9 419

1

4

5 381

0

641

351
263

129
300

551
3

9 502

733

150
249

+7 033
(+22%)
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Податкові надходження

Неподаткові надходження

Доходи від операцій з 

капіталом

Доходи загального фонду:

Субвенції та дотації

Податкові надходження

Неподаткові надходження

Доходи від операцій з 

капіталом

Цільові фонди, утворені 

органами місцевого 

самоврядування

Доходи спеціального фонду:

103% Виконання, %

План 2016

План 2016
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Зростання доходів загального фонду у 2016 році було забезпечено за рахунок зростання місцевих

податків та зборів на 76% та податків на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості на 45%.

Найбільший вклад в збільшенні останньої групи зробив податок на доходи фізичних осіб, обсяги

збору якого зросли з 8 042 до 11 086 млн грн.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Детальний аналіз компонентів неподаткових надходжень загального фонду наведено на сторінці 135.

Субвенції та дотації

Як і в 2015 році, збільшення трансфертів головним чином було пов’язане із збільшенням субвенції на

надання пільг та житлових субсидій населенню, які зросли на 539 млн грн до 1 465 млн грн.

У 2016 році бюджет міста Києва отримав трансферти, що не надходили в 2015 році, на загальну суму

288 млн грн.

Водночас частину субвенцій, що надійшли в 2015 році, загальний фонд бюджету не отримав –

загальна сума таких трансфертів склала 1 238 млн грн, з них 586 млн грн субвенції на погашення

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води,

послуги з централізованого водопостачання, водовідведення.

Детальний аналіз наведений на наступній сторінці.

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Податкові надходження загального фонду [млн грн]

Неподаткові надходження загального фонду [млн грн]

11%

Зміна, %

45%

-1%

-38%

76%

40%

135%

15%

104%

112%

Виконання, %

Виконання, %

Зміна, %

Інші податки

Податки на доходи,

податки на прибуток,

податки на збільшення 

ринкової вартості

Акцизний податок

Рентна плата та плата

за використання

природних ресурсів

Місцеві податки і збори

Інші надходження

Доходи від  власності

та підприємницької 

діяльності

Адміністративні збори 

та платежі

Частка, %

Детальний аналіз компонентів податкових надходжень загального фонду наведено на сторінках 134-

135.

План

2016

+8 465
(+54%)

23 255

13 587

8 654

4 905

9 667
14 017

48

2016

15 625
47

1 306

24 090

8 313

0

2015

52

976

1 366

615
557

48 36

План

2016
2015

15

+58
(+11%)

34 551

38

2016

Частка, %

30

0 0%

0%

6%

36%

58%

6%

8%

87%

464 533 477

78

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 135% 3% 5%

- 38% 14% 8%

+ 15% 83% 87%

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 1% 0% 0%

+ 11% 0.3% 0.2%

+ 40% 6% 6%

+ 76% 31% 36%

+ 45% 62% 58%
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Факт 

2015, 

млн грн

Факт 

2016, 

млн грн

План 

2016, 

млн грн

Виконання 

плану 

2016,%

Зміна 

2015/2016, 

%

Всього дотацій та субвенцій 9 475.8 9 418.9 9 502.0 99% - 0.6%

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 192.6 3 205.4 3 205.4 100% + 0.4%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2 114.7 2 254.7 2 254.7 100% + 7%

Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

державної допомоги дітям
1 966.2 2 089.1 2 099.1 100% + 6%

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати
925.9 1 465.4 1 465.4 100% + 58%

Субвенція на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими 

у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва
-1 248.1 300.0 83% -

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій
-1 68.4 88.3 77% -

Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також 

для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців
23.0 66.5 66.5 100% + 189%

Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам
7.7 8.4 9.3 91% + 10%

Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного 

призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги
6.5 8.3 8.4 100% + 28%

Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 

внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного 

податку 
-1 2.8 2.8 100% -

Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони 

здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
1.0 1.2 1.3 98% + 26%

Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів державної форми 

власності
-1 0.3 0.3 100% -

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу
0.17 0.21 0.5 38% + 21%

Субвенція на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених 

законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого 

газу)

246.1 -2 -2 - -

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету 

місцевим бюджетам
292.2 -2 -2 - -

Субвенція на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного 

виробництва для комунального електротранспорту
49.3 -2 -2 - -

Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 

теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з 

централізованого водопостачання, водовідведення
586.0 -2 -2 - -

Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів
35.0 -2 -2 - -

Субвенція на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального 

страхування
29.2 -2 -2 - -

133

Трансферти з Державного бюджету України до загального фонду за 

категоріями [млн грн]

Джерело: КМДА

1 Субвенція не виділялася у 2015 році

2 Субвенція не виділялася у 2016 році

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Доходи загального фонду бюджету міста Києва
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Податкові надходження загального фонду

Місцеві податки та збори

2015 2016

3 749
(+76%)

13

5 493 5 296

3 120

8 654
8 313

План 2016

15 5919

2 943

24

4 905

2 951

1 922

23

Місцеві податки та збори [млн грн]

Податок на майно, який належить до складу місцевих податків та зборів, був введений з 1 січня

2015 року. Відповідно до статті 265 Податкового кодексу України цей податок складається з:

1) плати за землю;

2) транспортногоподатку;

3) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

До 1 січня 2015 року до бюджету міста Києва надходила тільки плата за землю, яка не була

складовою місцевих податків та зборів.

Податок на майно

Єдиний податок 

Туристичний збір

Збір за місця для 

паркування 

транспортних засобів

104%

Детальний аналіз компонентів місцевих податків і зборів наведено на сторінці 139.

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 4% 1% 1%

+ 46% 0.3% 0.2%

+ 62% 39% 36%

+ 86% 60% 63%

Виконання, %

2 932 2 529

1 625

Податки на доходи фізичних осіб та податки на прибуток підприємств [млн грн]

103% Виконання %

9 667

14 017 13 587

8 042 11 085 11 058

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 80% 17% 21%

+ 38% 83% 79%Податки та збори на 

доходи фізичних осіб 

Податок на прибутки 

підприємств 

План 20162015 2016

Податки на доходи та податки на прибуток

Детальний аналіз податків на доходи фізичних осіб та податків на прибуток наведено на сторінках

136-138.

4 350
(+45%)

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

-2-4

Повернення збору за 

провадження деяких видів

підприємницької діяльності



135

287 
350 314 

113 91 

64 

74

72 

Інші податкові надходження загального фонду

135

Джерело: КМДА

За 2016 рік до бюджету м. Києва надійшло 5.1 тис. грн податків, віднесених до категорії «Інші

податкові надходження».

У минулому році за цією статтею до бюджету м. Києва надійшло 29.7 млн грн. Основними

категоріями надходжень були надходження вiд:

• викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повітря стацiонарними джерелами

забруднення (16.7 млн грн);

• скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти (9.4 млн грн.), а також

• інші категорії (3.6 млн грн).

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

2L5

Неподаткові надходження загального фонду

План 2016

+69
(+15%)

477

2016

533

109

2015

464

Надходження від адміністративних зборів та платежів [млн грн]

112%

У звітному періоді до бюджету м. Києва надійшло 533 млн грн податків, віднесених до категорії

«Надходження від надання адміністративних послуг». Основним чинником зростання надходжень за

цією категорією було зростання надходжень від плати за адміністративні послуги на 63 млн грн

(+22%) через збільшення обсягів наданих послуг та індексацію вартості по певних послугах.

Державне мито

Надходження від орендної

плати за користування 

цілісним

майновим комплексом та 

іншим

комунальним майном

Плата за надання

адміністративних послуг

Виконання, %

2L.

-4%

14%

20%

66%22%

16%

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 16% 14% 14%

- 4% 24% 20%

+ 22% 62% 66%

Податкові надходження загального фонду

За 2016 рік до бюджету м. Києва надійшло 1 366 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що на 5%, або на 390 млн грн, більше

відповідних надходжень 2015 року. Основним фактором зростання є збільшення роздрібного

товарообороту.

Рентна плата за використання інших природних ресурсів в 2016 році, як і у минулому році,

залишилась несуттєвим джерелом доходів бюджету міста і склала 0.2% від податкових надходжень

загального фонду бюджету.

Акцизні податки та рентна плата

Адміністративні збори та платежі

Детальний аналіз компонентів плати за надання адміністративних послуг наведено на сторінці 143.
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100

94

83

…78

68

63

60

59

53

136
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343 

525 

517 

570 

519 570 

381 451 

0 

0 

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва за 2016 рік залишалися

податки та збори на доходи фізичних осіб, питома вага яких становила 44.9% обсягу доходів

загального фонду бюджету міста Києва. Основними чинниками зростання надходжень податку на

доходи фізичних осіб (ПДФО) були загальне зростання середньої заробітної плати та зміна у

порядку нарахування ПДФО.

Податки та збори на доходи фізичних осіб [млн грн]

11 058

2016

11 086

9 445

123

+ 3 044
(+38%)

План 2016

9 510

49

290

8 042

2015

126

6 765

100% Виконання %

ПДФО за результатами 

рiчного декларування

ПДФО з грошового 

забезпечення,

грошових винагород  

вiйськовослужбовцям

ПДФО iз суми 

пенсiйних виплат

ПДФО iнших, нiж 

заробiтна плата

Інші

ПДФО iз заробiтної 

плати

Податкові надходження загального фонду: податки на доходи

та податки на прибуток

Part of 

2L.1

Зміна, %

56%

66%

40%

-50%

Частка

2016, %

0%

0%

4%

5%

5%

85%

10%

-61%

У 2016 році надходження від ПДФО із заробітної плати зросли на 2 680 млн грн. Це пояснюється тим,

що в 2015 році діяла ставка ПДФО на рівні 15% для місячних доходів до 10 розмірів мінімальної

зарплати і 20% із суми перевищення, а з 2016 року застосовувалася ставка 18% до будь-якої суми

доходів. Також через збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців зросла база

нарахування відповідного ПДФО.

Збільшення мінімального розміру пенсій для нарахування ПДФО зменшило базу нарахування, що

призвело до скорочення відповідних надходжень у звітному році

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

н.з. 0% 0%

- 61% 2% 0%

+ 56% 3.6% 4.1%

+ 10% 6% 5%

+ 66% 4% 5%

+ 40% 84% 85%

ТОП 10 платників ПДФО [млн грн]

ПАТ «Альфа-Банк»

ПАТ «Промінвестбанк»

СБ України

ПрАТ «Київстар»

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

ТОВ «Самсунг Електронікс

Україна Компані»

ПАТ «Київенерго»

ГУ Пенсійного Фонду України 

в м. Києві

ПрАТ «МАУ»

КП «Київський метрополітен»

ДП «Антонов»

ТОВ «Епіцентр К»

Регіональна філія «Південно-

Західна залізниця» ПАТ «УЗ»

52

ПрАТ «МАУ»125

66

61

59

54

51

51

45

44

42

у 2015 році у 2016 році

СБ України

ПАТ «Київенерго»

ПАТ «Альфа-банк»

ПрАТ «Київстар»

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Фінансове Управління 

Генерального Штабу ЗСУ

Фінансове Управління 

Генерального Штабу ЗСУ
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654

1 798
1 449

545

588

593

216

239

238

70

173

124

140

134

125

137

Джерело: КМДА

+1 307
(+80%)

Структура групи податків на прибуток підприємств [млн грн]

План 201620162015

Приватних підприємств

Іноземних юридичних осіб

Підприємств,

створених за участю

іноземних інвесторів

Банківських організацій

Інших видів підприємств

Податки на прибуток: 

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Надходження від податку на прибуток приватних підприємств зросли на 175%, або на 1 144 млн грн,

що пов’язано із:

• виходом із кризового періоду економіки країни і, відповідно, збільшенням прибутку до

оподаткування підприємств;

• зміною порядку нарахування: починаючи з 2016 року податок на прибуток сплачується

поквартально, на відміну від попередніх років, коли податок сплачувався раз на рік - до 20 січня

наступного за звітним року, тобто податки на прибуток за 2015 рік були сплачені фактично у 2016

році. Додатково у 2016 році було сплачено податок на прибуток за 3 квартали 2016 року та

авансові платежі за жовтень та листопад 2016 року;

• зарахуванням до загального фонду бюджету міста Києва 10% податку на прибуток підприємств та

фінансових установ недержавної форми власності - на відміну від 2015 року, коли вся сума даного

податку зараховувалася до державного бюджету.

116% Виконання, %

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 4% 9% 5%

+ 148% 4% 6%

+ 11% 13% 8%

+ 8% 34% 20%

+ 175% 40% 61%

2 932

1 625

2 529

До податків на прибуток інших видів підприємств належать податок на прибуток страхових

організацій та інших фінансових установ, окрім страхових організацій, підприємств та фінансових

установ комунальної власності, та прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації,

кооперативів та громадських об'єднань

Кількість платників, які сплачують податок на прибуток до місцевого бюджету

Податкові надходження загального фонду: податки на доходи

та податки на прибуток

Податки на прибуток підприємств

Зростання надходжень від податків на прибуток підприємств у 2016 році зумовлено, в основному,

збільшенням відповідних надходжень від приватних підприємств, головним чином, через зміну

порядку сплати податків у 2016 році.

31.12.2016

+39 086
(+61%)

103 070

31.12.2015

63 984
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ЖЕО Шевченківського району – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва».

ЖЕО Оболонського району – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва».

ЖЕО Дарницького району – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва».

ЖЕО Дніпровського району – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва».

ЖЕО Деснянського району – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва».
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54 

53 

45 

30 

29 

29 

28 

27 

26 

25 

НАК «Нафтогаз України»

ПАТ «Сітібанк» 28
(+111%)

Разом ТОП-10

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

АТ «Джей Ті Інтернешнл»

346

ПрАТ «Київстар»

ПАТ «Укртранснафта»

ТОВ «Епіцентр К»

ПрАТ «МТС Україна»

ПАТ «Укрнафта»

ТОВ «АТ Каргілл»

Найбільші платники податків на прибуток (Топ 10):

у 2016 році [млн грн]
За інформацією Головного Управління Державної фіскальної служби у місті Києві та Офісу великих платників податків

382 

375 

144 

66 

59 

51 

50 

46 

38 

35 

347
(+980%)

Разом ТОП-10 1 246

ТОВ «АТ Каргілл»

ПАТ «Сітібанк»

ТОВ «Байєр»

ДП «КК «Рошен»

ТОВ «Епіцентр К»

ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

ПАТ «Укртранснафта»

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

ПАТ «Укргазвидобування»

ПАТ «Укртрансгаз»

Найбільші платники податків на прибуток підприємств комунальної власності [млн грн]

x3.6 
Обсяги надходжень податку 

на прибуток від ТОП 10 

платників збільшилися в 3.6 

рази в 2016 році

у 2015 році [млн грн]

Джерело: КМДА, ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві та Офіс великих платників податків
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Податки на прибуток підприємств

Податкові надходження загального фонду: податки на доходи

та податки на прибуток

у 2015 році у 2016 році

1

КП «Спецжитлофонд»

ЖЕО Шевченківського району 1

ККУП «Фінансова компанія «Житло

-Інвест»

2

22КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

КП «Фармація»

КП МА «Київ» (Жуляни)

КП «Київське інвестиційне агентство»

3КП «Житло-сервіс»

7

2

2

2

КП «Київжитлоспецексплуатація»

11

ЖЕО Деснянського району

КП «Міський магазин»

1

1

ЖЕО Дніпровського району

3

КП «Дирекція»

2

3

ЖЕО Дарницького району

2

2

Київський зоологічний парк

КП МА «Київ» (Жуляни)

КП «Фармація»

КП «Київжитлоспецексплуатація»

4

4

ЖЕО Оболонського району 6

КП «Київреклама»
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88 

58 53 
5 296

+2 542
(+86%)

План 2016

252

5 124

275
36

4 955

36

2016

5 493

2015

2 645

183

2 951

35

Податки на майно [млн грн]

Транспортний податок 

з юр. осіб

Транспортний податок 

з фіз. осіб

Плата за землю 

юр. / фіз. осіб

Податки на нерухоме

майно юр. / фіз. осіб

104%

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Детальний аналіз плати за землю, податків на нерухоме майно та транспортного податку наведено

на сторінках 140-142.

Зростання податків на майно пов’язано здебільшого зі збільшенням плати за землю для фізичних та

юридичних осіб через зміну методології та індексацію грошової оцінки.

Зміна, %

50%

3%

Частка

2016, %

1%

1%

5%

93%94%

-34%

Виконання % Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 34% 3% 1%

+ 3% 1% 1%

+ 50% 6% 5%

+ 94% 90% 93%

1 338
2 249 2 183

584

871 760

2016 План 2016

3 120

2015

2 943

+1 198
(+62%)

1 922

Єдиний податок [млн грн]

106%

Обсяги надходжень єдиного податку з фізичних осіб збільшилися на 914 млн грн (+69%) порівняно з

2015 роком. Обсяги надходжень єдиного податку з юридичних осіб збільшилися на 286 млн грн

(+49%).

Єдиний податок

з фізичних осіб

Єдиний податок

з юридичних осіб

Виконання, % Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 49% 30% 28%

+ 69% 70% 72%

У звітному періоді до бюджету м. Києва надійшло 24 млн грн збору за місця для паркування

транспортних засобів, що становило 41% від запланованого показника на 2016 рік. Обсяги збору за

місця для паркування транспортних засобів збільшилися на 3% або на 1 млн грн порівняно з 2015

роком.

Основними причинами зростання надходжень від єдиного податку є зростання мінімальної

заробітної плати з 1 січня 2016 року, збільшення платників єдиного податку на 8% та 14% для

юридичних та фізичних осіб відповідно та підвищення ставки єдиного податку з 2% до 3% (для

платників ПДВ) і з 4% до 5% (для неплатників ПДВ) у 2016 році порівняно з 2015 роком.

Податкові надходження загального фонду: місцеві податки та

збори

Збір за паркування

139



140

62

51

40

28

24

23

22

22

19

19

82

57 

54 

47 

31 

25 

24 

22 

19 

15 

Податки на майно: плата за землю

140

Плата за землю вноситься юридичними та фізичними особами у формі орендної плати за земельні

ділянки державної і комунальної власності та земельного податку.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Обсяг надходжень орендної плати за землю та земельного податку у 2016 році збільшився за

рахунок зростання нормативної грошової оцінки землі внаслідок проведення індексації (на індекс

споживчих цін 143%). Також відбулася зміна методики оцінки землі року відповідно до рішення

Київської міської ради від 10 березня 2016 року N 217/217 Про внесення змін до рішення Київської

міської ради від 03.07.2014 N 23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної

грошової оцінки земель міста Києва».

Джерело: КМДА, ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві та Офіс великих платників податків

2 107

План 2016

4 955

2 737

81

+2 479
(+94%)

29

41

2015

2 843

103

2 645

27

1 745

5 124

2016

2 142

Надходження від плати за землю [млн грн]

103%

ПАТ «Київський завод «Радар»

ТОВ «Метро Кеш Енд Керрі Україна»

ДП «Антонов»

ПАТ «АК «Київводоканал»

ДП «ГДІП»

ПАТ «Укртелеком»

АБ «Укргазбанк»

Національний Банк України

ПрАТ «Марс»

ПАТ «АК «Київводоканал»

ДП Агрокомбінат «Пуща-Водиця»

ПАТ «Укртелеком»

АБ «Укргазбанк»

КП МА «Київ» (Жуляни)

ДП «Антонов»

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

ДТГО «Південно-західна залізниця»

ТОП 10 платників орендної плати за землю [млн грн] 

29

27

25

17

15

14

13

13

11

11

ТОВ «ІС «Либідь»

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

ТОВ «Міжнародний Виставковий Центр»

ПАТ «Промінвестбанк»

ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.»

ТОВ «Підприємство « Київ» 

ПАТ «Агрофірма «Теплиці України»

ПАТ «ДБК-4»

ПрАТ «АК «Київводоканал»

АТ «Українська автомобільна корпорація»

ПрАТ «Нео Віта» 

ТМО «Ліко-Холдінг» 

ТОВ «ІС «Либідь»

ПАТ « Агрофірма «Теплиці України»

ПАТ «Промінвестбанк»

ПАТ «ДБК-4»

ПрАТ «АК «Київводоканал»

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

ТОВ «ФК «Динамо «Київ»

АТ «Українська автомобільна корпорація»

Орендна плата з 

фізичних осіб

Земельний податок з 

фізичних осіб

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

832

Виконання, %
Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 33% 1% 1%

+ 151% 1.6% 2.0%

+ 63% 66% 55%

+ 157% 31% 42%

Орендна плата з 

юридичних осіб

Земельний податок з 

юридичних осіб

ТОП 10 платників земельного податку [млн грн] 

у 2015 році у 2016 році

у 2015 році у 2016 році

Податкові надходження загального фонду: місцеві податки та

збори

15

15

14

13

8

8

7
6

5

5

36

КП МА «Київ» (Жуляни)

Національний Банк України

ПрАТ «АТЕК»
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17 

14 

14 

14 

16 

141

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, введено з 1 січня 2015 року. Відповідно

до статті 266 Податкового кодексу України платниками цього податку є фізичні та юридичні особи,

зокрема нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

КМР має право встановлювати ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

залежно від місця розташування (зональності) та типів об’єктів нерухомості в розмірі, що не

перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня

звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

221

252

+93
(+51%)

План 20162016

1

183

275

12

2015

155

239

5

1

Податки на нерухоме майно, сплачені юридичними та фізичними особами [млн грн]

109%

Сплачений фізичними

особами - власниками

нежитлової нерухомості

Сплачений фізичними

особами - власниками

житлової нерухомості

Сплачений юридичними

особами - власниками

нежитлової нерухомості

Сплачений юридичними

особами - власниками

житлової нерухомості

Джерело: КМДА, ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві та Офіс великих платників податків

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Виконання, %

У 2016 році надходження від податків на майно юридичних і фізичних осіб зросли у зв’язку з тим, що

гранична ставка податку зросла з 2% до 3% від розміру мінімальної заробітної плати.

Іншим фактором є сплата нового податку власниками квартир понад 300 кв. м та будинків понад 500

кв. м у розмірі 25 тис. грн. на рік за кожний об’єкт, починаючи з 1 січня 2016 року.

Топ 10 платників податків на нерухоме майно заплатили 19 млн грн або 6.9% від загального обсягу

платежів цього податку фізичними та юридичними особами у 2016 році.

Податки на майно: податок на нерухоме майно

ТОП 10 платників податків на нерухоме майно [млн грн]

1.36

ПАТ «ВТБ Банк» 0.83

0.71

0.70

ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»

0.66

АТ «Укрексімбанк»

ПАТ «Промінвестбанк»

ПрАТ «АК «Київводоканал»

0.79

АБ «Укргазбанк» 0.87

ПАТ «ХК «Київміськбуд»

ПАТ «Укрсоцбанк»

1.08

1.11

ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» 1.34

ТОВ «Епіцентр К»

ПАТ «Укрсоцбанк»

1.60

1.73

1.84

ПрАТ «Мандарин Плаза»

ТОВ «Епіцентр К»

1.64

ПАТ «ХК «Київміськбуд»

ТОВ «Ластівка ЛТД»

1.78

ТОВ «Леруа Мерлен Україна» 2.08

ТОВ «ІС «Либідь»

ТОВ «Епіцентр Н»

ТОВ «Віта Верітас» 2.11

2.34

2.39ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2.10

у 2015 році у 2016 році

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 400% 1% 2%

0% 8% 5%

+ 42% 7% 6%

+ 54% 85% 87%

Податкові надходження загального фонду: місцеві податки та

збори
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35 

36 
36 

142

Податки на майно: транспортний податок

У 2016 році надходження від транспортного податку з фізичних осіб зменшилися на 34% через зміну

об’єкту оподаткування транспортним податком.

-29
(-24%)

План 2016

89

53

94

2016

88 58

123

2015

Податки на транспорт, сплачені юридичними та фізичними особами [млн грн]

105%

ТОП 10 платників транспортного податку [тис. грн]

Транспортний податок 

з фізичних осіб

Транспортний податок 

з юридичних осіб

Джерело: КМДА, ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві та Офіс великих платників податків

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

3L2 

(4)L2

У звітному році змінився об’єкт оподаткування транспортним податком:

• до 1 січня 2016 року до нього належали легкові автомобілі віком до 5 років і об’ємом двигуна понад

3000 куб. см;

• з 1 січня 2016 року - легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років та

середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати (або

1 033 500 грн. станом на 1 січня 2016 року).

В результаті, кількість об’єктів оподаткування у 2016 році зменшилася у порівнянні з 2015 роком.

Виконання, %

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 3% 28% 38%

- 34% 72% 62%

у 2015 році у 2016 році

169

АТ «Ощадбанк»

СП «Автомобільний Дім 

Україна-Мерседес Бенц»
165

ТОВ «Райффайзенбанк Лізинг Аваль»

485

1 125ТОВ «ОТП Лізинг»

ПІІ «ВІП Рент»

ТОВ «Унікредит Лізинг»

ПрАТ «МТС Україна»

521ПІІ «Тойота-Україна»

546

298

200

400

ТОВ «Епіцентр К»

613

ТОВ «Унікредит Лізинг»

ТОВ «ФК «Динамо «Київ»

150

285

ПІІ «Тойота-Україна»

481

ПІІ «ВІП Рент»

386

439

ТОВ «Епіцентр К»

408

301

ТОВ «Перша Лізингова Компанія»

ТОВ «ОТП Лізинг»

ТОВ «АВТ Баварія»

ТОВ «Порше Лізинг Україна»

531

4 510

ТОВ «Український лізинговий фонд» 4 485

Податкові надходження загального фонду: місцеві податки та

збори

ТОВ «Перша Лізингова Компанія»
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132 
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92 

100 
92 

50 

58 
54 

4 
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Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та комунальним майном
У звітному періоді надходження до бюджету від орендної плати за користування майном

комунальної власності територіальної громади міста Києва, у тому числі від оренди цілісно

майнових комплексів та від прибутку акціонерних товариств, що використовують комунальне майно

згідно угод, склали 109 млн грн (113 млн грн у 2015 році), що становило 120% від запланованого

показника.

Від перерахувань частини прибутку згідно з угодою отримано 19 млн грн (з них ПАТ «Київгаз» 15

млн грн, ПАТ «Київенерго» 2 млн грн, ПАТ «Київводоканал» 2 млн грн). Надходження від оренди

майна склали 90 млн грн, з них: КП «Київжитлоспецексплуатація» 23 млн грн, КП «Київпастранс» 14

млн грн, КП «Київський метрополітен» 9 млн грн, КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 7 млн

грн, КП «Бессарабський ринок» 6 млн грн та структури районів міста 8 млн грн.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

3

План 2016

314

+63
(+22%)

10

2016

350

7 13

8

2015

287

16

1

Плата за надання адміністративних послуг [млн грн]

111%

Адміністративний збір

за державну реєстрацію 

юридичних 

та фізичних осіб

Плата за надання

інших адміністративних 

послуг

Плата за ліцензії на право

роздрібної торгівлі 

алкогольними 

та тютюновими виробами

Плата за ліцензії на право

оптової торгівлі 

алкогольними 

та тютюновими виробами

Плата за ліцензії та 

сертифікати

Інші

3L6.1

Виконання, % Зміна, %

-13%

9%

18%

н.з.

Частка

2016, %

5%

4%

2%

17%

29%

45%

16%

300%

У 2016 році зростання надходжень до міського бюджету від плати за надання адміністративних послуг

відбулося за рахунок передачі повноважень з державного рівня органам місцевого самоврядування з

одночасним перерозподілом коштів адміністративного збору з державного бюджету до місцевого по

наступним послугам:

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- реєстрація місця проживання/перебування осіб;

- надання інформації з Державного земельного кадастру;

- видача сертифікатів прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 300% 1% 5%

н.з. 0% 4%

- 13% 3% 2%

+ 16% 17% 17%

+ 9% 32% 29%

+18% 46% 45%

Неподаткові надходження загального фонду: адміністративні

збори та платежі

Плата за надання адміністративних послуг

Державне мито
Надходження від державного мита зросли на 17% з 64 млн грн у 2015 році до 75 млн грн у 2016 році.

Серед надходжень за 2016 рік 46 млн грн, або 61% це надходження від державного мита,

пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян

України, 17 млн грн, або 23% – надходження від державного мита за дії, пов'язані з одержанням

патентів на об’єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням

прав їхніми власниками.

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 35% 0% 0%

+ 202% 0.3% 1.4%

+ 69% 6% 16%

- 43% 93% 82%

333 

563 
50 5

4

Доходи спеціального фонду бюджету міста Києва

144

Джерело: КМДА

Податкові надходження спеціального фонду [млн грн]

Неподаткові надходження спеціального фонду [млн грн]

5 027

План 201620162015

-1 891
(-35%)

5 381

2 872

3 174

Зменшення неподаткових надходжень спеціального фонду відбулося здебільшого через зменшення

власних находжень бюджетних установ на 43%, або на 2 157 млн грн. Це було спричинено меншою

сумою переоцінки вартості майна бюджетних установ, ніж у минулому році.

110%

Власні надходження  

бюджетних установ

Надходження від пайової 

участі

у розвитку інфраструктури 

населенного пункту

Інші надходження 

та доходи

Доходи від  власності та

підприємницької діяльності

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Виконання, %

Check for last numbers 

and names update

16

Детальний аналіз компонентів неподаткових надходжень спеціального фонду наведено на сторінці

146.

У 2016 році до спеціального фонду бюджету міста Києва надійшло 597 млн грн, що складається з

50% перебільшення фактичних над плановими надходженнями від митних платежів у митницях м.

Києві. Дані кошти надійшли в результаті експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів

з розвитку автомобільних доріг загального користування у всіх областях та місті Києві, а також

реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві, що запроваджені з 01 вересня

2015 року до 01 січня 2018 року. Подібних надходжень не було у 2015 році.

Крім того, відповідно до змін у Бюджетному кодексі України екологічний податок, що справляється

до бюджету міста Києва, включається до надходжень спеціального фонду місцевого бюджету з

01 січня 2016 року. У 2015 році екологічний податок включався до інших податків та зборів

загального фонду місцевого бюджету.

Податкові надходження спеціального фонду

Неподаткові надходження спеціального фонду

3 489

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

н.з. н.з. 0%

н.з. н.з. 0%

н.з. н.з. 7%

н.з. н.з. 93%

43

0.2

0.3

План 2016

-0.1

-0.1

700

0.2

641

20162015

733

0.0

597

Кошти, отримані 

місцевими

бюджетами з державного 

бюджету

Збір за провадження

торговельної діяльності

Екологічний податок

Збір за першу реєстрацію 

транспортного засобу

87% Виконання, %

33
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Джерело: КМДА

План

2016

-185
(-30%)

614

399

20162015

Планові доходи від операцій з капіталом у 2016 році виконано на 86%. Сумарний дохід від операцій з

капіталом становив 129.2 млн грн, що на 63% менше ніж у 2015 році.

Надходження від 

відчуження майна,

що перебуває у 

комунальній власності

Кошти від продажу землі

108%

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Інші надходження спеціального фонду [млн грн]

Виконання, %

Цільові фонди, утворені 

органами місцевого 

самоврядування

-66%

-53%

14%

9%

21%

70%

Зміна, %
Частка

2016, %

1L.7

Виконання річного планового показника надходження коштів від продажу землі забезпечено на

73.6% – надходження за 2016 рік становили 36.8 млн грн із запланованих 50 млн грн.

До спеціального фонду бюджету міста Києва надійшло 92 млн грн доходів від відчуження майна,

що на 180 млн грн менше ніж у 2015 році. Річний плановий показник надходження коштів від

відчуження майна становив 100 млн і відповідно був виконаний на 92%.

Операції з капіталом

Цільові фонди 

За 2016 рік до цільових фондів, утворених Київською міською радою, надійшло коштів у сумі 300

млн грн, що становить 120.3% до запланованих 249 млн грн та на 37 млн грн більше аналогічних

надходжень за 2015 рік.

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

- 53% 13% 9%

- 66% 44% 21%

+ 14% 43% 70%

Цільовий фонд утворено Київською міською радою відповідно до положення про такі фонди, що

затверджено в рамках прийняття рішення «Про бюджет міста Києва на 2016 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.

У 2015 році відбувся продаж 29.95% пакету акцій АТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний

завод» за 171.8 млн грн. У 2016 році найбільші доходи були отримані від відчуження нежилих

будівель, або приміщень на вулицях Круглоуніверситетській 10 (35 млн грн), Гоголівській 39 (11 млн

грн) та Кайсарова 7 (9 млн грн), що разом склали 55 млн грн або 60% надходжень.

Водночас станом на 01.01.2017 на розрахункові рахунки Головного управління Державного

казначейства України в місті Києві від продажу земельних ділянок у 2016 році надійшло 51.2 млн грн,

в тому числі до державного бюджету 0.1 млн грн. З цієї суми було повернуто організаціям коштів на

загальну суму 15.9 млн грн:

 за рішенням Київської міської ради

від 28.07.2016 № 996/996 ТОВ «МЦД «ЗІРКА» повернуто 0.1 млн грн;

 згідно з наказом Господарського суду м. Києва

від 25.08.2016 № 910/28538/15: ТОВ «ЛІГА-ВЕСТ» повернуто 0.1 млн грн;

від 29.02.2016 № 910/11077/15 ПАТ «АТП-1» повернуто 15.7 млн грн.

Надходження спеціального фонду від операцій з капіталом та 

надходження до цільових фондів

О
п
е
р
а
ц

ії
з 

ка
п
іт

а
л

о
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Джерело: КМДА
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Неподаткові надходження спеціального фонду

146

Джерело: КМДА

Власні надходження бюджетних установ міста Києва [млн грн]

Надходження бюджетних установ від іншої діяльності включають:

 плату за оренду майна бюджетних установ;

 надходження бюджетних установ від додаткової діяльності;

 кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших

бюджетних установ для виконання цільових заходів, зокрема заходів з відчуження для суспільних

потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об‘єктів.

Власні надходження бюджетних установ відображуються у звітності спеціального фонду бюджету

міста Києва.

Зменшення надходжень відбулося за рахунок меншої загальної суми грошової оцінки будівель та

земельних ділянок бюджетних установ. Дані операції відображені за статтею операцій з активами

власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти, дарунки).

Зазвичай операції з власними активами бюджетних установ мають негрошовий характер, їх

неможливо спланувати, внаслідок чого ці операції не враховуються під час затвердження бюджету

Київською міською радою.

Негрошові операції з активами власних надходжень бюджетних установ, зокрема операції із

відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок, обліковуються як у доходах, так і у

видатках бюджету міста Києва.

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

2L6

Власні надходження бюджетних установ

1 188

-2 155
(-43%)

2 872

2015

714

2016

5 027

594

3 704

Плата за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством

Операції з активами 

власних 

надходжень бюджетних 

установ (благодійні внески, 

гранти, дарунки)

729

Надходження бюджетних 

установ від іншої 

діяльності та джерел

968

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 20% 12% 25%

+ 63% 14% 41%

- 74% 74% 34%
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1 585

1 409

926

827

528

519

517

344

223

205

189

142

123

73

7 609

934

773

451

201

165

327

256

133

55 

32 

140

64 

30 

35 

3 596

2016

2015

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 70% 26% 21%

+ 82% 21% 19%

+ 106% 13% 12%

+ 312% 6% 11%

+ 220% 5% 7%

+ 59% 9% 7%

+ 102% 7% 7%

+ 158% 4% 5%

+ 304% 2% 3%

+ 539% 1% 3%

+ 35% 4% 2%

+ 122% 2% 2%

+ 313% 1% 2%

+ 107% 1% 1%

+ 112%

Податкові надходження до бюджету міста від підприємств міста Києва збільшилися на 4 013 млн

грн, або на 112%: з 3 596 млн грн у 2015 році до 7 609 млн грн у 2016 році. Обсяги надходжень

зросли за всіма секторами економіки, але найбільше за сегментами роздрібної і оптової торгівлі,

фінансової та страхової діяльності.

Структура надходжень до загального та спеціального фондів

бюджету в розрізі сегментів економіки

147

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Податкові надходження до бюджету (загального та спеціального фонду)

від підприємств міста Києва [млн грн]

Водопостачання, каналізація,
поводження з відходами

Освіта

Тимчасове розміщення
та організація харчування

Постачання електроенергії,
газу, пари та повітря

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

Будівництво

Операції з нерухомим майном

Добувна промисловість
і розроблення кар’єрів

Професійна, наукова
та технічна діяльність

Переробна промисловість

Інформація та телекомунікації

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрска діяльність

Фінансова та страхова діяльність

Оптова та роздрібна торгівля,
ремонт автотранспортних засобів

у 2015 у 2016

Головне Управління Пенсійного 

Фонду України в м. Києві

ПРАТ «Київстар»

ПРАТ «МТС Україна»

ПАТ «Промінвестбанк»

ТОП 10 підприємств платників податків до бюджету міста  Києва [млн грн]

125 

94 

89 

87 

85 

83 

73 

71 

70 

70 

ПП «Окко-Нафтопродукт»

ТОВ «Епіцентр К»

ПАТ «Укрнафта»

ТОВ «Восток»

ПАТ «Укртрансгаз»

ПАТ КБ «Приватбанк»

ПАТ «Київенерго»

ПАТ «Укргазвидобування»

ПРАТ «Нафтогазвидобування»

ПАТ «АК «Київводоканал»

ТОВ «АТБ Маркет»

ДП «Антонов»

ТОВ «Епіцентр К»

ТОВ «ВОГ-Рітейл»

403 

394 

260 

187 

147 

134 

121 

118 

107 

105 

Разом надходження за секторами

Топ 10 платників сплачують 26% від загального обсягу податкових надходжень до бюджету міста від

підприємств міста Києва у 2016 році – їх частка незначно зросла порівняно з 24% платежів у 2015

році.

Джерело: КМДА, ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві та Офіс великих платників податків

ПАТ «Київенерго»

ТОВ «Вог Рітейл»
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76.9 

56.4 

34.6 

33.9 

32.0 

29.0 

28.8 

22.7 

22.3 

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 43% 51% 46%

+ 74% 4% 5%

- 12% 12% 7%

+ 34% 9% 8%

+ 95% 7% 9%

+ 51% 12% 12%

+ 361% 5% 14%
53 

242 137

206
86

168

101

136

136

119

51

89

380

520

Структура податкової заборгованості підприємств перед

бюджетом у розрізі секторів економіки

148

645
(+56%)

Найбільшим боржником за податковими надходженнями до бюджету міста від підприємств міста

Києва на кінець 2016 року залишається ПАТ «Укрнафта» з сумою у 119 млн грн, що складає 6.7%

загальної заборгованості.

Структура заборгованості за податковими надходженнями у розрізі сегментів перед

бюджетом міста Києва [млн грн]

31.12.201631.12.2015

Добування вуглеводнів 

та пов’язані послуги

Переробна промисловість

Операції з нерухомістю,

здавання під найм

Торгівля: ремонт авто-

мобілів, побічних виробів

Інші

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.3. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

1 791

на 31.12.2015 на 31.12.2016

ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Мостобуд»

КП «Житлорембудсервіс»

ПАТ «НВП «Більшовик»

ТОВ «Цек»

ТОП 10 боржників по сплаті податків [млн грн]

119.3

Заборгованість Топ 10 платників складає 456 млн грн або 25% від загального обсягу заборгованості

за податковими надходженнями до бюджету міста від підприємств міста Києва на кінець 2016 року.

Фінансова діяльність

Будівництво

1 145

32.8

26.7

21.9

20.2

16.1

14.7

9.2

8.8

8.5

ПАТ «Київпорт»

ТОВ «АВА 11»

ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»

ДП Завод «Арсенал»

АТ «Київреконструкція»

132.3 ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Мостобуд»

ПАТ «БГ Банк»

ПАТ «НВП «Більшовик»

ПАТ «Терра Банк»

АТ «Златобанк»

ПАТ «Банк Камбіо»

ДП Завод «Арсенал»

ТОВ «Цек»

КП «Житлорембудсервіс»

Джерело: КМДА, ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві та Офіс великих платників податків



149

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
МІСТА КИЄВА

Розділ 6.4. 
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Видатки бюджету міста Києва в 2016 році

150

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Видатки бюджету міста Києва [млн грн]

Зростання видатків загального фонду міста Києва на 3 201.6 млн грн (або на 16.5%) порівняно з

2015 роком було зумовлено зростанням дохідної частини бюджету внаслідок децентралізації власних

повноважень та зміцненню фінансової основи, що дозволило, зокрема, провести індексацію оплати

праці.

Збільшення видатків спеціального фонду на 2 290.3 млн грн (або на 26.7%) було, в основному,

спричинено збільшенням капітальних видатків у сфері будівництва.

Детальний аналіз структури видатків загального та спеціального фонду наведено далі у підрозділі на

сторінці 152.

Трансферти до бюджетів інших рівнів склали 8 млн грн (приріст на 1 млн грн у звітному році).

В структурі міжбюджетних трансфертів відбулося збільшення поточних трансфертів (з 28 млн грн у

2015 році до 82 млн грн), які склали 66% всієї суми трансфертів. Капітальні трансферти зросли з

25 млн грн до 43 млн грн, відповідно.

Розпорядники видатків бюджету міста

У 2016 році видатки бюджету міста здійснювалися через 34 розпорядники:

• Київську міську раду,

• Апарат КМДА,

• 22 департаменти та управління КМДА, та

• 10 райдержадміністрацій (РДА).

Детальний розподіл видатків за розпорядниками наведено на наступній сторінці.

+5 563
(+20%)

19 372

10 877

28 010

2015

53

33 573

8 587

124

22 574

2016

-3-2

Власні видатки 

спеціального фонду

Cубвенції і дотації

Власні видатки 

загального фонду

Кредитування

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

+ 134% <1% <1%

+ 27% 31% 32%

+ 17% 69% 67%
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[млн грн]

Головний розпорядник 2015 2016

Зміна, 

%

Виконання

2016, %

Частка 

2016, %
Департамент охорони здоров'я 7 144 6 154 -14% 120% 18%

Департамент соціальної політики 4 350 4 935 13% 98% 15%

Департамент транспортної інфраструктури 2 570 4 121 60% 90% 12%

Департамент будівництва та житлового забезпечення 655 1 657 153% 94% 5%

Департамент культури 517 1 221 136% 170% 4%

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 818 1 141 40% 97% 3%

Департамент фінансів 1 700 902 -47% 57% 3%

Департамент житлово-комунальної інфраструктури
1 232 749 -39% 72% 2%

Департамент міського благоустрою та збереження 

природного середовища 275 450 63% 93% 1%

Апарат виконавчого органу КМР (КМДА) 148 356 140% 88% 1%

Київська міська рада (Секретаріат) 161 153 -5% 91% <1%

Департамент містобудування та архітектури 41 65 59% 89% <1%

Департамент суспільних комунікацій 49 57 17% 95% <1%

Департамент економіки та інвестицій 36 55 52% 76% <1%

Служба у справах дітей та сім'ї 16 36 126% 77% <1%

Департамент земельних ресурсів 20 27 37% 82% <1%

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг
8 25 218% 90% <1%

Департамент комунальної власності м. Києва 18 18 <1% 85% <1%

Департамент промисловості та розвитку підприємництва
14 15 6% 97% <1%

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту
9 13 41% 97% <1%

Департамент з питань реєстрації
- 8 - 81% <1%

Департамент з питань державного архітектурно-

будівельного контролю міста Києва - 4 - 56% <1%

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій
- 4 - 82% <1%

Управління (інспекція) самоврядного контролю 1 2 134% 98% <1%

Разом по КМР та структурним підрозділам КМДА 19 783 22 169 12% 99% -

Районні в місті Києві державні адміністрації

Дарницька 968 1 404 45% 101% 4%

Святошинська 969 1 347 39% 97% 4%

Дніпровська 1 002 1 336 33% 96% 4%

Деснянська 995 1 288 29% 95% 4%

Шевченківська 819 1 251 53% 105% 4%

Оболонська 862 1 199 39% 95% 4%

Солом’янська 811 1 159 43% 102% 3%

Голосіївська 706 993 41% 97% 3%

Подільська 630 836 33% 97% 2%

Печерська 446 594 33% 96% 2%

Разом по РДА 8 208 11 406 39% 98% -

Загалом (без врахування кредитування) 27 992 33 576 20% 98% -

Кредитування -2 -3 13% 185% -

Усього 27 989 33 573 19.9% 92.2% -

Видатки бюджету міста у розрізі головних розпорядників

151

Джерело: КМДА

6.4 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Видатки бюджету міста Києва (економічна класифікація)

152

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Примітка: 1Загальна сума включає повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво -2.5 млн грн. у

2015, -2.8 млн грн. у 2016 році(та -1.5 млн грн планового показника у 2016)
2Оплата праці та нарахування на оплату праці

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Власні видатки бюджету міста Києва у розрізі фондів1 [млн грн]

Видатки бюджету міста Києва у розрізі фондів [млн грн]

701 436

10 776

1 291

1 281 9 630

7 331

22 655 24 138

19 400

2015

36 418

2016

33 573

План 2016

28 010

Капітальні видатки 

спеціального фонду

Поточні видатки 

спеціального фонду

Поточні видатки 

загального фонду

Нерозподілені видатки

Зміна, Частка, %

% 2015 2016

н.з. н.з. н.з.

- 8% 5% 4%

+ 28% 26% 29%

+ 13% 69% 67%

У 2016 році зросли поточні видатки загального фонду на 13% (або на 2.7 млрд грн) в основному

завдяки децентралізації власних повноважень та зміцненням фінансової основи, що дозволило

збільшити фінансування місцевих видатків. Зокрема, вдалося провести індексацію заробітної плати

та збільшити витрати на міські цільові програми.

Збільшення капітальних видатків спеціального фонду на 28% (або на 2.1 млрд грн) зумовлене

зростанням капітальних трансфертів на 111.3% (або на 3 млрд грн) через збільшення капітальних

інвестицій у транспортну інфраструктуру та оновлення освітніх установ.

2016 план 2016 факт

Загальний 

фонд

Спеціальний

фонд Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд Всього

Частка

(факт) 

%

Виконання

бюджету, 

%

Поточні видатки 24 138 1 436 25 573 22 655 1 291 23 946 71% 94%

Оплата праці2 9 019 148 9 168 8 977 131 9 108 27% 99%

Використання товарів і 

послуг 5 032 1 024 6 057 4 296 909 5 206 16% 86%

Обслуговування боргових

зобов'язань 804 - 804 277 - 277 1% 34%

Поточні трансферти 5 098 221 5 319 4 999 214 5 213 16% 98%

Соціальне забезпечення 4 171 5 4 176 4 097 4 4 101 12% 98%

інші поточні видатки 12 37 49 8 33 41 0% 84%

Капітальні видатки - 10 776 10 776 - 9 630 9 630 29% 89%

Придбання основного 

капіталу - 4 218 4 218 - 4 005 4 005 12% 95%

Капітальні трансферти - 6 558 6 558 - 5 625 5 625 17% 86%

Нерозподілені видатки 70 - 70 - - - - -

Кредитування - -2 -2 - -3 -3 0% 185%

Усього 24 208 12 210 36 418 22 655 10 918 33 573 100% 92%

-3-2 -2

Кредитування
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2015 

факт

2016 

факт Зміна %

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 

2016), % План

Виконання

бюджету, %

Освіта 6 313 8 052 27.5% 22.5% 24.0% 8 581 93.8%

Охорона здоров'я 8 231 7 640 -7.2% 29.4% 22.8% 7 855 97.3%

Соціальний захист та соціальне

забезпечення
4 188 4 648 11.0%

15.0% 13.8% 4 793

97.0%

Будівництво 1 543 3 642 136.0% 5.5% 10.8% 4 099 88.8%

Житлово-комунальне господарство 2 146 2 598 21.0% 7.7% 7.7% 2 737 94.9%

Транспорт, дорожнє господарство, 

зв'язок, телекомунікації та інформатика
1 533 2 553 66.5%

5.5% 7.6% 2 912

87.7%

Культура i мистецтво 762 1 266 66.2% 2.7% 3.8% 1 300 97.3%

Державне управління 705 1 192 69.2% 2.5% 3.6% 1 259 94.7%

Інші послуги, пов'язані з економічною

діяльністю
170 710 317.0% 0.6% 2.1% 816 87.1%

Цільові фонди 298 313 4.9% 1.1% 0.9% 336 93.1%

Фізична культура i спорт 242 301 24.5% 0.9% 0.9% 333 90.3%

Обслуговування боргу 1 577 281 -82.2% 5.6% 0.8% 896 31.4%

Видатки, не віднесені до основних груп 176 179 1.8% 0.6% 0.5% 273 88.4%

Засоби масової інформації 34 37 8.8% 0.1% 0.1% 38 97.4%

Сільське і лісове господарство, рибне

господарство та мисливство
33 29 -13.0% 0.1% 0.1% 40 71.5%

Запобігання та ліквідація надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха
8 10 19.6% 0.0% 0.0% 10 99.6%

Міжбюджетні трансферти 53 124 133.6% 0.2% 0.4% 142 87.6%

Кредитування -2 -3 13.4% <1% <1% -2 185%

Усього 28 010 33 573 19.9% 36 418 92.2%

Видатки бюджету міста Києва

153

Джерело: КМДА.

Примітка: 1Оплата праці та нарахування на оплату праці

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Вид видатків 2015 факт 2016 фактЗміна, %

Частка в 

2015 р., % Частка в 

2016 р., % План

Виконання 

бюджету, %

Поточні видатки 20 682 23 946 15.8% 73.8% 71.3% 25 573 93.6%

Оплата праці1 7 210 9 108 26.3% 25.7% 27.1% 9 168 99.3%

Використання товарів і послуг 4 648 5 206 12.0% 16.6% 15.5% 6 057 85.9%

Обслуговування боргових

зобов'язань

1 577 277 -82.4% 5.6% 0.8% 804 34.4%

Поточні трансферти 3 716 5 213 40.3% 13.3% 15.5% 5 319 98.0%

Соціальне забезпечення 3 493 4 101 17.4% 12.5% 12.2% 4 176 98.2%

інші поточні видатки 37 41 9.2% 0.1% 0.1% 49 83.5%

Капітальні видатки 7 331 9 630 31.4% 26.2% 28.7% 10 776 89.4%

Придбання основного капіталу 4 670 4 005 -14.2% 16.7% 11.9% 4 218 94.9%

Капітальні трансферти 2 661 5 625111.3% 9.5% 16.8% 6 558 85.8%

Нерозподілені видатки - - - - - 70 -

Кредитування -2 -3 13.4% <1.0% <1.0% -2 185.1%

Усього 28 010 33 573 19.9% 36 418 92.2%

Видатки бюджету міста Києва за видами видатків (економічна класифікація) [млн грн]

Галузева структура видатків бюджету міста Києва (функціональна класифікація) [млн грн]

У 2016 році найбільше зросли видатки на:

• будівництво - на 2 099 млн грн, через будівництво інфраструктурних об’єктів та придбання житла

• освіту - на 1 739 млн грн, оновлення інфраструктури та індексацію зарплат

• інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю - на 540 млн грн, через погашення заборгованості

Київської міської ради перед державою.

Зменшення видатків на охорону здоров’я пов’язано із специфікою обліку негрошової переоцінки

вартості землі та основних засобів лікарень, яка знизилась на 2.7 млрд грн у звітному році.

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Видатки на функціонування та розвиток закладів освіти
м. Києва зросли на 1.7 млрд грн у 2016 році

Видатки: освіта

У 2016 році видатки загального фонду становили 6.6 млрд грн, або 82% усіх видатків у сфері освіти,

видатки спеціального фонду – 1.5 млрд грн, або 18% відповідно.

154

Джерело: КМДА

Структура видатків на освіту за видами витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

208

24

73

828

20

312

331

20

69

8 052

1 036

Придбання основного капіталу

Капітальні трансферти

Капітальні видатки

Соціальне забезпечення

6 313
Усього

Інші поточні видатки

7 016

Використання товарів і послуг

3 864

Поточні видатки

Оплата праці і

нарахування на заробітну плату
4 747

2 172

5 982

2 029
2015

2016

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

94.2% 95% 87%

99.5% 61% 59%

84.5% 32% 27%

66.5% 0% 0%

84.7% 0% 0%

91.6% 5% 13%

94.8% 5% 10%

80.7% 0% 3%

93.8% - -

Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%

План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Загальносвітні школи2 3 094 4 028 30% 49% 50% 4 219 95%

Дошкільні заклади освіти 1 936 2 304 19% 31% 29% 2 485 93%

Професійно-технічні заклади освіти 332 363 9% 5% 5% 376 96%

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 157 302 92% 2% 4% 321 94%

Позашкільні заклади освіти, заходи позашкільної 

роботи з дітьми

185 221 20% 3% 3% 238 93%

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, 

школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у 

фізичному чи розумовому розвитку

162 206 27% 3% 3% 222 93%

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 155 198 28% 2% 2% 204 97%

Інші освітні програми 0 108 - 0% 1% 161 67%

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні 

санаторні школи-інтернати

93 88 -5% 1% 1% 96 92%

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 

районних відділів освіти

54 58 7% 1% 1% 61 96%

Інші установи та заходи 144 176 22% 2% 2% 197 89%

Усього 6 313 8 052 28% - - 8 581 94%

Структура видатків на освіту за функціями [млн грн]

Збільшення видатків на освіту відбулося, головним чином, за рахунок видатків на загальноосвітні

школи (+ 934 млн грн), дошкільні заклади освіти (+368 млн грн) та вищі заклади освіти III та IV рівнів

акредитації (+ 145 млн грн) завдяки індексації фонду оплати праці та ремонтним роботам.

Примітки: 1 Інші поточні видатки включають поточні трансферти та інші поточні видатки
2 Загальноосвітні школи (зокрема школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

1
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Видатки: освіта

155

Джерело: КМДА

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Видатки на придбання основного капіталу у 2016 році [тис. грн] 

Заміна вікон у 361 закладах 123 900

Капітальний ремонт спортивних залів у 72 закладах 68 354

Утеплення фасадів у 87 закладах 51 332

Капітальний ремонт приміщень 47 320

Капремонт покрівель у 153 закладах 37 061

Капітальний ремонт та облаштування майданчиків у 80 закладах 32 968

Капітальний ремонт мереж у 135 закладах 20 708

Капітальний ремонт у 39 харчоблоках 16 863

Капітальний ремонт місць загального користування у 68 закладах 10 105

Відновлення груп у 32 навчальних закладах 8 934

Ремонт пралень у 8 закладах 1 159

Усього 418 704

Видатки на придбання обладнання довгострокового користування у 2016 році [тис. грн] 

Придбання обладнання для харчоблоків для 721 закладу 39 419

Придбання меблів та кабінетів для 399 закладів 30 450

Придбання комп’ютерної техніки для 757 закладів 37 645

Встановлення системи відеоспостереження у 1008 закладах 23 877

Придбання підручників 11 088

Придбання тирів для 104 закладів 8 192

Пральне обладнання для 104 закладів 5 607

Придбання 3 автомобілів для дитячих будинків сімейного типу 969

Придбання побутової техніки для дитячих будинків сімейного типу 671

Остаточні розрахунки за придбані у 2015 році квартири для дитячих будинків 68

Інше обладнання закладів освіти 48 819

Усього 206 805

В 2016 році капітальні видатки зросли на 213% порівняно з 2015 роком, або на 705 млн грн до

1 036 млн грн.

Основними причинами зростання було зростання доходів бюджету, яке дозволило збільшити видатки

на капітальні ремонти та закупити основні засоби.

В цілому, за рахунок бюджету міста Києва було профінансовані капітальні видатки на загальну суму

625 млн грн. Ще 354 млн грн капітальних видатків фінансувалися за рахунок благодійних та

спонсорських коштів, 57 млн грн – за рахунок платних коштів, наданих бюджетними установами.

Капітальні видатки, профінансовані за рахунок коштів бюджету міста Києва

Основними напрямками використання благодійних та спонсорських коштів та коштів бюджетних

установ від надання платних коштів для фінансування капітальних видатків були також капітальні

ремонти установ та оновлення їх основних засобів.
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Видатки: освіта

Джерело: КМДА

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Середні видатки бюджету міста на 1 учня у 2016 році зросли на 26%, в основному, завдяки індексації

заробітної платні, капітальним ремонтам та оновленню основних фондів

Категорія закладу

Кількість 

установ, 

станом на 

кінець року

Середня кількість учнів/ 

дітей/ студентів, осіб

Середні видатки з 

бюджету міста на 1 

учня в рік, тис. грн

2015 2016 2015 2016
% 

зміни
2015 2016

% 

зміни

Дошкільні заклади освіти 513 525 98 985 99 828 1% 19.6 23.1 18%

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, 

гiмназiї, колегiуми

404 396 247 537 257 273 4% 12.5 15.7 25%

Вечiрнi (змiннi) школи 11 9 3 480 2 318 -33% 8.4 11.0 31%

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні

санаторні школи-інтернати
8 7 2 091 1 438 -31% 44.3 60.9 38%

Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї) 1 1 325 319 -2% 55.2 62.8 14%

Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, школи та 

iншi заклади освiти для дiтей з вадами у фiзичному чи

розумовому розвитку

16 16 2 724 2 839 4% 59.6 72.6 22%

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з 

поглибленим вивченням окремих предметів і курсів

для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і 

мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, 

ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

1 2 658 996 51% 45.8 54.2 18%

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної 

роботи з дiтьми
40 39 74 217 74 003 0% 2.5 3.0 20%

Професiйно-технiчнiзаклади освіти 26 26 14 710 13 198 -10% 22.6 27.5 22%

Вищi заклади освітиI та II рiвнiв акредитацiї 5 4 3 763 3 610 -4% 41.2 54.9 33%

Вищi заклади освіти III та IV рiвнiв акредитацiї 2 3 2 846 3 057 7% 55.3 98.9 79%

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів

акредитації (академії, інститути, центри підвищення

кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

1 1 12 248 12 678 4% 1.1 1.4 23%

Методична робота, iншi заходи у сфері народної 

освiти
31 30 - - - - - -

Служби технiчного нагляду за будiвництвом i 

капiтальним ремонтом
1 1 - - - - - -

Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, 

районних відділів освіти
11 11 - - - - - -

Групи централiзованого господарського

обслуговування
10 10 - - - - - -

Iншi заклади освiти 3 2 3 278 1 775 -46% 4.0 5.4 36%

інші освітні програми - - - -

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
- - 288 272 -6% 1.7 1.8 4%

Усього 1 084 1 083 467 150 473 604 1% 13.5 17.0 26%

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка 

(факт 

2015), 

%

Частка 

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Лікарні 4 900 2 234 -54% 60% 29% 2 269 98%

Iншi заходи по охороні здоров'я 1 486 1 251 157% 6% 16% 1 330 94%

Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi

заклади

622 1 048 68% 8% 14% 1 075 97%

Спецiалiзованi полiклiнiки 627 887 41% 8% 12% 899 99%

Центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

650 844 30% 8% 11% 856 99%

Перинатальні центри, пологові будинки 206 346 68% 2% 5% 354 98%

Територiальнi медичні об’єднання 186 318 71% 2% 4% 324 98%

Центри екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф

188 242 29% 2% 3% 244 99%

Санаторії для дітей та пiдлiткiв

(нетуберкульознi)

58 117 99% 1% 2% 120 97%

Забезпечення централізованих заходів з 

лікування хворих на діабет

91 100 10% 1% 1% 110 91%

Інші установи та заходи 2 216 253 17% 3% 3% 274 92%

Усього 8 231 7 640 -7% 7 855 97%

Видатки на функціонування та розвиток закладів охорони
здоров’я зросли на 591 млн грн у 2016 році

Видатки: охорона здоров’я

У 2016 році видатки загального фонду становили 5.4 млрд грн, або 71% усіх видатків у сфері

охорони здоров’я, видатки спеціального фонду – 2.2 млрд грн, або 29% відповідно.
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Структура видатків на охорону здоров’я за видами витрат у

2016 році [млн грн]

1 Включають видатки для виконання своїх функцій підприємствам та організаціям, які підпорядковані Департаменту охорони

здоров’я, а також видатки на міську цільову програму «Здоров’я киян»
2 Включають в себе видатки на санаторії для хворих туберкульозом, будинки дитини, поліклініки і амбулаторії (у т.ч.

стоматологічні, центри здоров’я, програми і заходи з лікування

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

159

14
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24

10

24

503

Оплата праці

Поточні трансферти

Використання товарів і послуг
1 879

Поточні видатки

2 561
1 983

2 038

1 444

4 558
5 922

Придбання основного капіталу

1 718

7 640

Капітальні видатки 3 673

8 231

інші поточні видатки

3 649

Соціальне забезпечення

Капітальні трансферти

1 559

Усього

Структура видатків на охорону здоров’я за функціями [млн грн]

2015

2016

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

97.3% 55% 78%

99.7% 24% 34%

93.2% 25% 25%

98.7% 6% 19%

92.9% <1% <1%

91.1% <1% <1%

97.3% 45% 22%

97.3% 44% 20%

96.6% <1% 2%

97.3% - -

В 2016 році видатки на придбання основного капіталу зменшилися на 57%, або на 2 090 млн грн. Це

в найбільшій мірі пов’язано зі зменшенням суми експертної грошової оцінки основних засобів

лікарень на 2 688 млн грн, яке було частково компенсоване збільшенням витрат на придбання

основних засобів на 620 млн грн порівняно з 2015 роком.

Зростання видатків на інші заходи по охороні здоров’я на 157% (або на 765 млн грн.) обумовлене

збільшенням бюджетних призначень по міській цільовій програмі «Здоров’я киян» майже втричі

порівняно до 2015 року.



158

Видатки: охорона здоров’я

158

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Установи охорони здоров’я, що отримували фінансування з бюджету міста Києва

Кількість

установ, од, 

станом на кінець

року

Кількість ліжок, од., 

станом на кінець року

Лікарські

відвідування, тис.

Штатні одиниці, од., 

станом на кінець року

2015 2016 2015 2016
% 

зміни
2015 2016

% 

зміни
2015 2016 % зміни

Лікарні 26 26 10 679 10 465 -2% 1 332 1 277 -4% 19 203 18 711 -3%

Територiальнi медичнi

об'єднання
5 5 1 595 1 495 -6% 200 166 -17% 2 259 2 288 1%

Спецiалiзованi лiкарнi та iншi

спецiалiзованi заклади
23 24 4 418 4 638 5% 561 849 51% 7 381 7 923 7%

Перинатальні центри, пологові

будинки
6 6 1 130 1 130 0% 309 316 3% 2 975 2 955 -1%

Санаторiї для хворих 

туберкульозом
2 2 300 300 0% - - - 170 178 5%

Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв 9 9 625 375 -40% - - - 484 453 -6%

Будинки дитини 2 2 270 270 0% - - - 428 437 2%

Станцiї переливання кровi 2 2 - - - - - - 251 242 -4%

Центри та станції екстреної 

медичної допомоги
1 1 - - - - - - 2 703 2 831 5%

Полiклiнiки i амбулаторiї 1 1 20 20 0% 814 907 11% 549 528 -4%

Спецiалiзованi полiклiнiки без 

ліжкового фонду
29 29 1 119 1 117 0% 11 762 12 897 10% 11 140 10 977 -1%

Загальнi i спецiалiзованi 

стоматологiчнi полiклiнiки
8 8 - - - 331 340 3% 564 555 -2%

Центри здоров'я у сфері 

санiтарної освiти
3 1 - - - - - - 104 34 -68%

Центри первинної медичної 

допомоги
28 28 470 490 4% 12 024 12 186 1% 9 190 8 918 -3%

Інші установи охорони здоров'я 6 6 - - 2 064 2 082 1%

Усього 151 150 20 626 20 300 -2% 27 329 28 938 6% 59 463 59 110 -1%

Протягом 2016 року відбулося незначне зменшення загальної кількості ліжок та штатних одиниць в

установах охорони здоров’я Києва
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Видатки: соціальний захист та соціальне забезпечення

У 2016 році видатки загального фонду становили 4.5 млрд грн, або 97% усіх видатків у сфері

охорони здоров’я, видатки спеціального фонду – 119 млн грн, або 2.6% відповідно.

159

Джерело: КМДА

Структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення

за видами витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

348 

221 

27 

0 

76 

72 

4 

290 

194 

19 

1 

341 

338 

3 

Використання товарів і послуг

Оплата праці

Соціальне забезпечення 3 975
3 343

Поточні трансферти

Капітальні видатки

Придбання основного капіталу

Капітальні трансферти

4 188
Усього 4 648

Інші поточні видатки

3 847
Поточні видатки 4 572

Структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за функціями [млн грн]

2016

2015

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

97.1% 92% 98%

98.1% 7% 7%

77.6% 5% 5%

70.7% <1% 1%

98.7% 80% 86%

78.8% <1% <1%

90.4% 8% 2%

91.1% 8% 2%

77.5% <1% <1%

97.0% - -

Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 

2016), %
План

2016

Виконання 

бюджету, %

Надання соціальної допомоги, пільг та 

субсидій

3 361 4 012 19% 80% 86% 4 083 98.2%

Утримання установ 712 518 -30% 6% 4% 578 90.3%

Заходи, пов‘язані із соціальним захистом

населення

114 118 3% 3% 3% 132 89.5%

Усього 4 188 4 648 11% 100% 100% 4 793 97.0%

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 
збільшилися на 460 млн грн у 2016 році

В 2016 році видатки на соціальне забезпечення зросли на 19%, або на 632 млн грн. Це пов’язано з

збільшенням субсидій виданих населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, які зросли на 550 млн грн з 496 млн грн у 2015 році до 1 045 млн грн у 2016 році.

Кількість жителів, що получають субсидії збільшилася (через збільшення кількості громадян, що

висловили бажання отримувати субсидії), сума субсидій також збільшувалася протягом 2016 року.



160

Видатки: соціальний захист та соціальне забезпечення

160

Джерело: КМДА
Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за функціями [млн грн]

Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Надання соціальної допомоги, пільг та субсидій 3 361 4 012 19% 80% 86% 4 083 98%

Допомога при народженні дитини 1 372 1 407 3% 33% 30% 1 414 100%

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг
496 1 045 111% 12% 22% 1 045 100%

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 

дітям інвалідам
261 317 22% 6% 7% 317 100%

Iншi видатки на соціальний захист населення 268 283 6% 6% 6% 311 91%

Пільги ветеранам війни 243 227 -7% 6% 5% 227 100%

Iншi видатки на соціальний захист ветеранів війни та 

праці
94 143 53% 2% 3% 157 91%

Допомога на дітей одиноким матерям 131 122 -7% 3% 3% 123 99%

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
88 102 16% 2% 2% 102 100%

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 66 98 49% 2% 2% 99 99%

Пільги ветеранам військової служби та іншим ветеранам 74 78 6% 2% 2% 78 100%

Інші допомоги, пільги, компенсаційні виплати тощо 270 190 -30% 6% 4% 210 90%

Утримання установ 712 518 -30% 6% 4% 578 90%

Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей та 

iнвалiдiв системи соціального захисту
392 170 -57% 9% 4% 199 90%

Територіальні центри соціального обслуговування 96 157 63% 2% 3% 162 90%

Iншi установи та заклади 115 64 -45% 3% 1% 69 90%

Утримання клубів пiдлiткiв за місцем проживання 42 53 26% 1% 1% 59 90%

Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв 33 36 12% 1% 1% 43 90%

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та 

молоді
21 27 25% 1% 1% 29 90%

Утримання закладів, що надають соціальні послуги

дітям, які опинились в складних життєвих обставинах
9 9 -5% <1% <1% 11 90%

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри 

професійної реабілітації інвалідів
3 3 7% <1% <1% 6 90%

Служби технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом
<1 <1 26% <1% <1% <1% 90%

Централiзованi бухгалтерії <1 - - <1% - - 90%

Заходи, пов‘язані із соціальним захистом населення 114 118 3% 3% 3% 132 90%

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і 

компенсацій
57 40 -30% 1% 1% 41 90%

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів

з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

28 37 31% 1% 1% 39 90%

Iншi видатки 19 29 49% <1% 1% 31 90%

Інші програми соціального захисту дітей 4 4 17% <1% <1% 5 90%

Соціальні програми i заходи державних органів у справах 

молоді
3 3 20% <1% 0% 3 90%

Програми i заходи центрів соціальних служб для сім"ї, 

дітей та молоді
2 3 44% <1% <1% 5 90%

Соціальні програми i заходи державних органів у справах 

сім'ї
1 1 13% <1% <1% 6 90%

Усього 4 188 4 648 11% 100% 100% 4 793 90%
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Видатки: будівництво

У 2016 році видатки спеціального фонду становили 3.6 млрд грн, що становило 100% усіх видатків.

161

Джерело: КМДА.

Структура видатків на будівництво за видами витрат у 2016 році

[млн грн]

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

1

9

9

624

0

21

22

151

3 633

Використання товарів і послуг

Інші видатки

1 521

Поточні видатки

Придбання основного капіталу

3 642

3 009

1 543

Капітальні видатки

Усього

Капітальні трансферти
1 370

Структура видатків на будівництво за функціями [млн грн]

2016

2015

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

78.2% 1% <1%

86.2% 1% <1%

28.3% <1% <1%

88.9% 99% 100%

92.6% 10% 17%

88.1% 89% 83%

88.8% - -

Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Капiтальнi вкладення 984 2 479 152% 64% 68% 2 830 88%

Житлове будівництво та придбання житла для 

окремих категорій населення

54 579 966% 4% 16% 579 100%

Проведення робіт2 для загальноосвітніх 

навчальних закладів

255 383 50% 17% 11% 433 88%

Будівництво та розвиток мережі 

метрополітенів

162 88 -46% 11% 2% 114 77%

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

спеціалізованих лікарень

51 80 58% 3% 2% 95 84%

Проведення робіт2 для спеціалізованих 

навчальних закладів

6 12 110% <1% <1% 17 73%

Збереження, розвиток, реконструкція та 

реставрація пам'яток історії та культури

2 11 361% <1% <1% 15 74%

Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування

27 9 -67% 2% <1% 11 82%

Виплата компенсації на здешевлення вартості 

будівництва житла молодіжним житловим 

комплексам

1 <1% -54% <1% <1% 2 30%

Проведення робіт2 для лікарень загального 

профілю

<1 <1 <1% <1% 3 <1%

Усього 1 543 3 642 136% - - 4 099 89%

Видатки на будівництво зросли на 2 млрд грн у 2016 році 

1 Інші видатки включають в себе поточні трансферти та видатки на соціальне забезпечення

Зростання видатків на будівництво зумовлене в основному збільшенням видатків на придбання та 

побудову житла для учасників АТО, членів родин Небесної Сотні, потерпілих від аварії на ЧАЕС та 

іншим пільговим категоріям населення (+525 млн грн), а також збільшенням капітальних вкладень в у 

інфраструктурні об’єкти міста (+1.5 млрд грн). 

1

2 Під проведенням робіт мається на увазі проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Видатки: будівництво
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1 Сума фінансування з початку роботи над об’єктом до 31.12.2016; 2 Сума фінансування у 2016 році

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Найбільші обсяги фінансування у 2016 році (за рахунок всіх джерел фінансування) по 
об'єктах соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

№ Назва об'єкта Галузь

Кошторисна

вартість,

млн грн

Виконано на 

31.12.20161

Фінансу-

вання у 

2016р.2,

млн грн

%

виконан-

ня в 2016 млн грн %

1

Придбання (будівництво) житла для черговиків 

квартирного обліку (в т.ч. потерпілих від наслідків 

аварії на ЧАЕС, учасників АТО, членів родин 

Небесної Сотні тощо) та відселення з аварійних 

будинків та гуртожитків

Житлове 

будівництво
512 512 100% 512 100%

2 Придбання трамвайних вагонiв та тролейбусiв Транспорт 468 468 100% 468 100%

3

Будівництво під’їзної автомобільної дороги від 

Червонозоряного проспекту (поблизу примикання 

вул. Кiровоградської) до МА "Київ" (Жуляни)

Транспорт 737 343 47% 248 100%

4 Придбання автобусів Транспорт 211 211 100% 211 100%

5 Реконструкція просп. Перемоги Транспорт 441 372 84% 178 75%

6
Будівництво Другої нитки головного міського 

каналізаційного колектора в м.Києві

Комунальне 

господарство
1 207 939 78% 273 92%

7
Реконструкція та модернізація ліфтів у житлових 

будинках

Комунальне 

господарство
740 246 33% 98 83%

8

Будівництво дитячого дошкільного закладу на 

діл. 36 у 10 мікрорайоні житлового масиву 

Осокорки3

Освіта 88 82 93% 82 93%

9

Будівництво середньої загальноосвітньої школи на 

розі вул. Лебедєва-Кумача і вул. Землячки (вул. Т. 

Яблонської) у Солом'янському районі

Освіта 231 97 42% 82 95%

10

Реставрації з пристосуванням споруд велотреку з 

благоустроєм прилеглої території в межах вул. Б. 

Хмельницького, М. Коцюбинського та В. 

Липинського у Шевченківському районі

Фізична 

культура та 

спорт

82 77 94% 77 94%

11

Реконструкція та будівництво прибудови середньої 

загальноосвітньої школи №140 на вул.Львівській, 

47/8

Освіта 139 135 97% 66 100%

12
Будівництво Подільського мостового переходу 

через р. Дніпро
Транспорт 11 251 3 506 31% 62 92%

13

Реконструкції нежитлової будівлі з прибудовою для 

розміщення територіального центру соціального 

обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру 

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 

вул. О. Теліги, 37-г

Соціальний 

захист
81 70 86% 60 95%

14

Оснащення інженерних вводів житлових будинків 

комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ 

теплолічильниками разом з програмно-апаратною 

частиною диспетчеризації 

Комунальне 

господарство
190 132 69% 57 67%

15
Будівництво дитячого дошкільного закладу на 

просп. Науки, 63-а у Голосіївському районі
Освіта 77 64 83% 54 82%

16
Реконструкція нежилої будівлі на вул. Дегтярівській, 

43-А для відновлення діяльності дошкільного 

навчального закладу у Шевченківському районі3
Освіта 52 50 96% 50 96%

17 Реконструкція вул. Васильківської на ділянці від 

Голосіївської площі до Амурської площі
Транспорт 102 81 79% 40 100%

18 Термомодернізація будівель бюджетної сфери
Комунальне 

господарство
832 196 24% 70 94%

19

Реконструкції приймального та спеціалізованих 

відділень Київської міської клінічної лікарні № 12 на 

вул. Підвисоцького, 4а у Печерському районі м. 

Києва

Охорона 

здоров'я
510 103 20% 34 100%

20
Прокладання теплової мережі на вул. Лісній з 

підключенням до теплових мереж існуючої котельні 

на вул. Лісній, 28 в Оболонському районі

Комунальне 

господарство
46 32 70% 32 70%

Усього 17 997 7 715 43% 2 752 43%

3 Об’єкт введено в експлуатація
Джерело: КМДА. Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.
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Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 

2016), %
План

2016

Виконання 

бюджету, %

Інші заходи у сфері електротранспорту 586 790 35% 38% 31% 793 100%

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом

296 481 63% 19% 19% 481 100%

Реконструкція та поточний ремонт 

автомобільних доріг 1

1 388 73 653% <1% 15% 700 55%

Регулювання цін на послуги міського

електротранспорту

251 363 45% 16% 14% 363 100%

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 95 124 31% 6% 5% 145 86%

Регулювання цін на послуги місцевого

автотранспорту

134 120 -10% 9% 5% 120 100%

Національна програма інформатизації 2 112 4 866% <1% 4% 135 83%

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

автомобільним транспортом

98 97 -1% 6% 4% 97 100%

Дiяльнiсть i послуги, не вiднесенi до інших

категорій

65 77 18% 4% 3% 78 99%

Компенсацiйнi виплати за пільговий проїзд на 

залізничному транспорті

6 - - <1% - - -

Усього 1 533 2 553 67% - - 2 912 88%

Видатки: транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,

телекомунікації та інформатика

У 2016 році видатки загального фонду становили 1.3 млрд грн, що становило 51% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 1.2 млрд грн, або 49% усіх видатків.
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Джерело: КМДА

Структура видатків на транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,

телекомунікації та інформатику за видами витрат [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

1

7

367

1

368

1

1 166

Капітальні видатки

Використання товарів і послуг

Поточні трансферти 1 299

Поточні видатки

1 247

1 164

1 306

Придбання основного капіталу

1 246

Усього
1 533

2 553

Капітальні трансферти

Структура видатків на транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та 

інформатику за функціями [млн грн]

2016

2015

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

99.3% 76% 51%

63.4% <1% <1%

99.6% 76% 51%

78.1% 24% 49%

16.4% <1% <1%

78.3% 24% 49%

87.7% - -

У 2016 році видатки зросли на 1 млрд грн, або на 67%

Зростання видатків на реконструкцію та ремонт доріг пов'язане з отриманням коштів у розмірі 50%

перевищення плану митних надходжень відповідно до експерименту в рамках змін до Бюджетного

кодексу (детальніша інформація наведена у Розділі «Доходи бюджету»).

Іншими основними факторами зростання видатків за цією галуззю були зростання компенсаційних

виплат на пільговий проїзд та регулювання цін, та інші заходи у сфері транспорту (витрати за цими

статтями передбачали погашення кредитних угод Європейського банку реконструкції та розвитку,

капітальні ремонти рухомого складу, об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури

КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен».

Зростання видатків на національну програму інформатизації (+110 млн,) зумовлена отриманням

фінансування на розвиток міської цільової програми «Електронна столиця».
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Видатки: житлово-комунальне господарство

У 2016 році видатки загального фонду становили 1.6 млрд грн, що становило 63% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 1 млрд грн, або 37% усіх видатків
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Джерело: КМДА

Структура видатків на житлово-комунальне господарство за видами

витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

766

208

973

0

0

703

94

797

0

1

Усього 2 598

Капітальні трансферти

Капітальні видатки

1 624

Придбання основного капіталу

Соціальне забезпечення

1 348

Використання товарів і послуг

2 146

Поточні трансферти

Поточні видатки
1 349

1 624

Структура видатків на житлово-комунальне господарство за функціями [млн грн]

2015

2016

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

98.9% 63% 63%

- <1% -

98.9% 63% 63%

99.9% <1% <1%

88.9% 37% 37%

90.5% 8% 4%

88.5% 29% 33%

94.9% - -

Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 

2016), %
План

2016

Виконання 

бюджету, %

Благоустрій міст, сіл, селищ 1 011 1 317 30% 47% 51% 1 373 96%

Дотація житлово-комунальному господарству 92 686 644% 4% 26% 688 100%

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих

органів влади

265 348 32% 12% 13% 407 86%

Комбінати комунальних підприємств 1 127 184 45% 6% 7% 196 94%

Житлово-експлуатаційне господарство 58 38 -35% 3% 1% 46 83%

Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків

7 24 228% <1% 1% 27 88%

Погашення заборгованості з різниці в тарифах

на теплову енергію 2

586 <1 - 27% <1% -

Усього 2 146 2 598 21% 2 737 95%

У 2016 році обсяг фінансування житлово-комунального 
господарства зріс на 21% (або на 452 млн грн)

2 Включаючи послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню

1 У тому числі районні виробничі об‘єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

Зростання дотацій житлово-комунальному господарству на 590 млн грн було зумовлене наданням

фінансової підтримки комунальним підприємствам з утримання та обслуговування житлового фонду

– учасникам комунального концерну «Центр комунального сервісу» для погашення кредиторської

заборгованості перед ПАТ «Київенерго» та ПАТ «АК «Київводоканал» за спожиту теплову енергію та

холодну воду та для погашення заборгованості ЖЕО перед ПАТ «АК «Київводоканал», що виникла в

2012-2014 роки. У 2015 році видатки на вказані цілі не здійснювались.

Ріст видатків на придбання основного капіталу на 114 млн відбувся через збільшення обсягу

капітальних ремонтів житлового фонду. Також, у 2015 році стартувала реалізація проектів з

енергоефективних заходів у житлових будинках, в яких створені ОСББ та ЖБК. Через зростання

кількості звернень щодо участі у конкурсі у 2016 році в рамках цих проектів було збільшено обсяг

видатків на дану програму.
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Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 

2016), %
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Музеї i виставки 111 400 259% 15% 32% 405 99%

Школи естетичного виховання дітей 263 334 27% 35% 26% 351 95%

Театри 170 228 34% 22% 18% 229 100%

Бiблiотеки 106 143 35% 14% 11% 152 94%

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 48 80 67% 6% 6% 82 98%

Фiлармонiї, музичні колективи i ансамблі та 

iншi мистецькізаклади та заходи

49 59 18% 6% 5% 59 100%

Палаци i будинки культури, клуби та iншi 

заклади клубного типу

13 19 43% 2% 2% 20 95%

Кiнематографiя 1 3 314% <1% <1% 3 98%

Усього 762 1 266 66% - - 1 300 97%

Видатки: культура i мистецтво

У 2016 році видатки загального фонду становили 0.8 млрд грн, що становило 64% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 0.5 млрд грн, або 36% усіх видатків.

165

Джерело: КМДА

Структура видатків на культуру i мистецтво за видами витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

43

369

411

2

1

264

89

498

854

1

41

42

0

1

233

75

410

720

762

Капітальні видатки

Капітальні трансферти

Придбання основного капіталу

1 266

інші поточні видатки

Усього

Поточні трансферти

Оплата праці

Поточні видатки

Використання товарів і послуг

Соціальне забезпечення

Структура видатків на культуру i мистецтво за функціями [млн грн]

2016

2015

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

81.4% 95% 67%

98.0% 54% 39%

82.2% 10% 7%

99.8% 31% 21%

97.5% <1% <1%

81.9% <1% <1%

99.0% 5% 33%

99.0% 5% 29%

98.8% <1% 3%

97.3% - -

Видатки на утримання та функціонування закладів культури і 
мистецтва зросли на 504 млн грн

Збільшення видатків на культуру і мистецтво у 2016 році було спричинено індексацією оплати

праці (+88 млн грн) та придбанням основного капіталу (+328 млн грн).

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період склала 5 928 гривні (2015 рік:

4 571 гривень).

Ріст видатків на придбання основного капіталу в найбільшій мірі пов’язано із відображенням

експертної грошової оцінки земельних ділянок та майна у сумі 290 млн грн, які перебувають на

балансі музеїв та бібліотек (у 2015 році таких видатків не було, так як переоцінка не проводилася).
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Видатки: культура i мистецтво

166

Джерело: КМДА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

У 2016 році середня вартість утримання 1 глядача/відвідувача зросла на 62%, в основному, через

збільшення видатків на музеї, що пов’язано із специфікою відображення переоцінки вартості

основних фондів. Без урахування переоцінки, середня вартість утримання склала 182 грн, що на

25% вище ніж у 2015 році.

Кількість установ, 

станом на кінець

року

Кількість відвідувачів/ глядачів/ 

читачів, од.

Середня вартість утримання 1 

глядача/ відвідувача для бюджету 

Києва, грн

2015 2016 Зміна, 

%
2015 2016 Зміна, 

%
2015 2016 Зміна, %

Музеї i виставки 22 22 0% 879 184 980 480 12% 127 408 221%

Школи естетичного виховання

дітей
56 56 0% 22 555 23 347 4% 11 674 14 317 23%

Театри 20 20 0% 705 892 709 932 1% 241 322 34%

Бiблiотеки 13 13 0% 572 840 616 390 8% 184 232 26%

Iншi культурно-освiтнi заклади 

та заходи
21 21 0% 2 315 074 2 264 048 -2% 21 35 71%

Фiлармонiї, музичні колективи i

ансамблі та iншi мистецькі

заклади та заходи
9 9 0% 333 900 359 700 8% 148 163 10%

Палаци i будинки культури, 

клуби та iншi заклади клубного 

типу
8 8 0% 378 106 380 550 1% 36 51 42%

Кiнематографiя 1 1 0% 7 369 5 496 -25% 82 456 456%

Усього 150 150 0% 5 214 920 5 339 943 2% 146 237 62%
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Видатки: державне (місцеве) управління

У 2016 році видатки загального фонду становили 0.9 млрд грн, що становило 79% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 0.25 млрд грн, або 21% усіх видатків.
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Джерело: КМДА

Структура видатків на державне управління за видами витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
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Усього 1 192

Капітальні трансферти

Придбання основного капіталу

інші поточні видатки

Капітальні видатки

Використання товарів і послуг

Оплата праці

Поточні видатки

Структура видатків на державне управління за функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

95.7% 93% 80%

98.8% 77% 68%

82.1% 16% 11%

72.4% <1% 1%

90.8% 7% 20%

90.8% 7% 20%

100.0% <1% <1%

94.7% - -

Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Органи виконавчої влади в м. Києві 666 1 130 70% 94% 95% 1 189 95%

Органи місцевого самоврядування 39 63 61% 6% 5% 71 89%

Усього 705 1 192 69% - - 1,259 95%

Видатки на утримання та функціонування установ державного 
(місцевого) управління зросли на 487 млн грн

2015

2016

У 2016 році зростання видатків на державне (місцеве) управління відбулося в основному за рахунок

росту капітальних видатків та видатків на оплату праці.

Зростання капітальних видатків на 196 млн грн з 47 млн до 243 млн грн було зумовлено

проведенням експертної грошової оцінки ділянок департаменту культури для відображення їх у

обліку. У 2015 році грошова оцінка не проводилася.

Видатки на оплату праці (включаючи нарахування на заробітну плату) зросли на 49%, або на 265

млн грн через індексацію заробітної плати. Заробітна плата у 2016 році була виплачена в повному

обсязі, проведено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, надбавок за обсяг та якість

виконаної роботи та інших стимулюючих виплат.
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Видатки: обслуговування боргу

У 2016 році видатки з обслуговування боргу проводилися за рахунок загального фонду
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Джерело: КМДА

Структура видатків на обслуговування боргу за видами витрат у

2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

277

5

281

281
1 577

Обслуговування 

боргових зобов’язань

Усього

Використання товарів і послуг

1 577

1 577
Поточні видатки

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

31.4% 100% 100%

5.1% - 2%

34.4% 100% 98%

31.4% - -

Видатки на обслуговування боргу знизилися на 82%

2016

2015

В 2016 році видатки на обслуговування боргу зменшилися на 82%, або на 1 296 млн грн. Це

пов'язано з тим, що в 2015 році проведено реструктуризацію єврооблігацій 2005 та 2011 року

випуску, загальна сума місцевого боргу за якими становила 550 000 тис. дол. США (12 918 221 тис.

грн на дату реструктуризації). У рамках реструктуризації частина боргу у сумі 448 851 тис. дол.

США (10 542 466 тис. грн на дату реструктуризації) переведено до державного боргу шляхом

додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України (за ставкою купону

у розмірі 7.75%) і державних деривативів з подальшим частковим списанням на суму 97 785 тис.

дол. США (2 299 728 тис. грн на дату реструктуризації). Також протягом 2016 року було достроково

повністю погашено борг за облігаціями внутрішньої місцевої позики, що привело до зменшення

нарахованих процентів за облігаціями.

У 2015 році на сплату відсотків за зовнішніми запозиченнями здійсненими до бюджету розвитку

бюджету м. Києва та сплату відсотків на обслуговування внутрішнього боргу направлено 1 577 млн

грн, в тому числі на сплату відсотків за внутрішніми борговими зобов’язаннями – 820 млн грн, на

сплату відсотків за зовнішніми борговими зобов’язаннями – 757 млн грн.

У 2016 році видатки на обслуговування боргу склали 281 млн грн., в тому числі здійснені на сплату

відсотків за внутрішніми борговими зобов’язаннями (облігаціями внутрішньої місцевої позики) 277

млн грн. та інші видатки на обслуговування боргу 5 млн грн.

Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Обслуговування внутрішніх боргових

зобов'язань 820 277 -66% 52% 98% 549 50%

Оплата послуг (крім комунальних) - 5 - - 2% 92 5%

Обслуговування зовнішніх боргових

зобов'язань 757 - - 48% - 256 -

Усього 1 577 281 -82% 100% 100% 896 31%
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Видатки: інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

У 2016 році видатки загального фонду становили 644 млн грн, що становило 91% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 66 млн грн, або 9% усіх видатків.

169

Джерело: КМДА

Структура видатків на інші послуги, пов'язані з економічною

діяльністю за видами витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
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інші поточні видатки

Структура видатків на інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю за функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

86.7% 47% 100%

88.1% 34% 101%

70.4% 13% 81%

15.5% <1% 18%

90.7% 53% 104%

0.0% 1% <1%

96.2% 52% 110%

87.1% - -

Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 

2016), %
План

2016

Виконання 

бюджету, %

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 111 667 502% 65% 94% 768 87%

Внески органів влади та органів місцевого 

самоврядування у статутні капітали суб’єктів 

підприємницької діяльності 59 42 -29% 35% 6% 42 100%

Фінансування енергозберігаючих заходів - 1 - - <1% 4 28%

Підтримка малого і середнього підприємництва 1 <1 -47% <1% <1% 2 19%

Усього 170 710 317% 100% 100% 816 87%

Видатки на послуги, пов’язані з економічною діяльністю зросли на 
317%, або на 540 млн грн

2016

2015

У 2016 році видатки на оплату послуг (крім комунальних) збільшилися на 547 млн грн, або на

992.78% (з 55 млн у 2015 до 602 млн у 2016). Це відбулося, в основному, через понесення видатків

на погашення заборгованості перед державою (598 млн грн.) відповідно до Договору про погашення

заборгованості Київської міської ради перед державою від 11.03.2016 №13010-05/38.

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю [млн грн]

На забезпечення виконання зобов’язань Київської міської ради перед державою щодо 

погашення заборгованості перед державою
598

На видатки, пов’язані з обслуговуванням та погашенням Кредитної угоди укладеної між 

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва» та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)

37

На проведення моніторингу окремих доручень, пов’язаних з науково-методичним та 

аналітичним супроводженням процесу планування соціально-економічного розвитку
12

Інші видатки 21

Усього 667
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Видатки: цільові фонди

Порядок використання коштів цільового фонду регулюється «Положенням про формування та

використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва у 2016 році»

(Додаток 8 до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015 N

61/61).

170

Джерело: КМДА

Структура видатків на цільові фонди за видами витрат у 2016 році

[млн грн]

1 Загальна сума відображена правильно, однак при додаванні всіх складових загальний обсяг не відповідає сумам через

заокруглення

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
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Структура видатків на цільові фонди за функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

96.6% 77% 67%

- 5% -

96.7% 72% 67%

- 0% -

86.8% 23% 33%

91.1% 3% 8%

85.5% 20% 25%

93.1% - -

Факт

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 

2016), %
План

2016

Виконання 

бюджету, %

Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади 254 284 12% 85% 91% 302 94%

Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів 34 25 -24% 11% 8% 29 89%

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища <1 2 361% <1% 1% 3 69%

Ліквідація іншого забруднення навколишнього 

природного середовища 4 2 -60% 1% <1% 2 100%

Збереження природно-заповiдного фонду 4 <1 -95% 1% <1% 1 33%

Утилізація відходів 3 - -100% 1% - 1 0%

Усього1 298 313 5% 336 93%

2015

2016

У 2016 році видатки цільового фонду зросли на 5% (або на 15 млн грн.) за рахунок росту капітальних

видатків в частині проведення капітального ремонту (на 20 млн грн) та реконструкції та реставрації

(5 млн грн). Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування знизилися

на 10 млн грн.

Видатки цільового фонду млн грн

Роботи та заходи, пов’язані з благоустроєм та озелененням міста 2 212

Забезпечення впорядкування рекламної діяльності у сфері зовнішньої реклами в 

місті Києві 28

На виконання робіт у сфері житлового господарства 26

Капітальні вкладення 8

Заходи з організації дорожнього руху в місті 2

Інше 8

Усього 284

2 З них 110 млн грн. спрямовано на утримання та поточний ремонт міських автошляхів
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Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

122 165 35% 50% 55% 176 94%

Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які 

підпорядковані громадським організаціям

45 48 5% 19% 16% 48 100%

Забезпечення підготовки спортсменів вищих 

категорій

29 34 18% 12% 11% 42 81%

Iншi видатки 12 18 50% 5% 6% 23 79%

Фінансова підтримка спортивних споруд 18 14 -22% 7% 5% 15 96%

Інше 1 16 22 38% 7% 7% 30 75%

Усього 242 301 24% - - 333 90%

Видатки: фізична культура i спорт

У 2016 році видатки загального фонду становили 250 млн грн, що становило 83% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 50 млн грн, або 17% усіх видатків.
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Джерело: КМДА

Структура видатків на фізичну культуру і спорт за видами витрат у

2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
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1
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61

54
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Придбання основного капіталу

Капітальні трансферти

Капітальні видатки

інші поточні видатки

Соціальне забезпечення

Поточні видатки

Використання товарів і послуг

Поточні трансферти

Оплата праці

Усього

Структура видатків на фізичну культуру і спорт за функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

91.0% 90% 85%

99.3% 41% 41%

76.7% 22% 21%

95.5% 25% 22%

73.2% 1% 2%

57.5% 0% 0%

86.9% 10% 15%

86.9% 10% 15%

99.0% 0% 0%

90.3% - -

Видатки на утримання і функціонування закладів фізичної 
культури і спорту зросли на 24% (або на 59 млн грн)

2015

2016

1 Включає в себе видатки на центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури, на утримання центрів з iнвалiдного спорту i 

реабiлiтацiйних шкіл, централiзованi бухгалтерiї, проведення навчально-тренувальних зборів i змагань, проведення навчально-

тренувальних зборів i змагань та заходів з iнвалiдного спорту, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Збільшення видатків у 2016 році, в основному, пов’язане зі збільшенням видатків на утримання та

навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл (+43 млн грн.), на забезпечення

підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності та збільшення

капітальних видатків (+19 млн грн.) на оновлення основних фондів.
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Видатки: фізична культура i спорт

Кількість

закладів, 

станом на 

кінець року

Середні видатки на 1 учня/ 

захід /заклад в рік, тис. грн
Середня кількість учнів

Кількість проведених

заходів/ змагань

2015 2016 2015 2016
% 

зміна
2015 2016

% 

зміна
2015 2016 % зміна

Дитячо-юнацькі спортивні

школи
58 59 25 744 26 286 2% - - - 4.7 6.3 33%

Дитячо-юнацькі спортивні

школи, підпорядковані

громадським

організаціям1

29 29 2 949 7 706 161% - - - 15.4 6.2 -60%

Спортивні споруди 2 2 - - - - - - 8 939.6 6 983.8 -22%

Школи вищої спортивної

майстерності
2 2 265 269 2% - - - 108.1 126.2 17%

Центри «Спорт для всіх» 

та заходи з фізичної 

культури
2 2 388 724 95 491 -75% 234 347 48% 1 786 3 268 83%

Київський міський центр 

спорту інвалідів 

«Інваспорт»
1 1 - - - - - - 4 326.8 4 707.5 9%

Централізована

бухгалтерія
1 1 - - - - - - 1 273.7 1 960.7 54%

Навчально-тренувальні 

збори i змагання
- - - - - 378 459 21% 11.6 14.5 26%

Навчально-тренувальні 

збори i змагання з 

інвалідного спорту
- - - - - 95 90 -5% 12.5 13.9 11%

Навчально-тренувальні 

збори i змагання з 

неолімпійських видів 

спорту

- - - - - 146 108 -26% 9.6 11.2 16%

Усього 95 96 417 682 129 752 -69% 853 1 004 18% 283 300 6%

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

Джерело: КМДА
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Видатки: видатки, не віднесені до основних груп

У 2016 році видатки загального фонду становили 147 млн грн, що становило 82% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 33 млн грн, або 18% усіх видатків цієї групи.
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Джерело: КМДА

Структура видатків не віднесених до основних груп за видами

витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
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Поточні трансферти

Капітальні видатки

інші поточні видатки

Соціальне забезпечення

Використання товарів і послуг

Оплата праці

Поточні видатки

Усього

Капітальні трансферти

Придбання основного капіталу

Структура видатків, не віднесених до основних груп за функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

86.7% 99% 82%

100.0% 4% 4%

64.8% 25% 5%

94.2% 38% 58%

68.4% 31% 14%

96.5% 0% 1%

97.3% 1% 18%

97.3% 1% 18%

99.8% 0% 0%

88.4% - -

Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Інші видатки 86 153 77% 49% 85% 165 93%

Погашення відсотків за користування

довгостроковими пільговими кредитами на 

будівництво (реконструкцію) та придбання

житла для молодих сімей та інших соціально

незахищених категорій громадян

51 24 -53% 29% 13% 35 69%

Видатки на покриття інших заборгованостей, 

що виникли у попередні роки

<1 2 1 732% <1% 1% 2 100%

Витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових

кредитів, наданих громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

3 <1 -76% 2% <1% 1 58%

Нерозподілені видатки - - - - - 70 -

Проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів

36 - - 20% - - -

Усього 176 179 2% - - 203 88%

Видатки, не віднесені до основних груп зросли на 2% (+3 млн грн)

2015

2016

Найбільшу частину видатків складали видатки на вирішення депутатами Київської міської ради

соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців – 77 млн

грн (або 51%), міську цільову програму профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна

столиця" - 30 млн грн. (або 30%) та забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної

служби "Київська служба порятунку" – 12 млн грн. (або 8%).
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Видатки: сільське і лісове господарство, рибне господарство

та мисливство

У 2016 році видатки загального фонду становили 13 млн грн, що становило 45% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 16 млн грн, або 55% усіх видатків.
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Джерело: КМДА

Структура видатків на сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство за

видами витрат у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
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27

33
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33

Придбання основного капіталу

Капітальні трансферти

Капітальні видатки

інші поточні видатки

Соціальне забезпечення

Поточні видатки

Використання товарів і послуг

Поточні трансферти

Оплата праці

Усього

Структура видатків на сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство за 

функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

88.9% 100% 96%

86.5% 44% 55%

87.3% 15% 19%

100.0% 36% 15%

100.0% <1% <1%

93.3% 5% 6%

13.0% - 4%

100.0% - 4%

0.0% - <1%

71.5% - -

Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Заходи з проведення лабораторно-

діагностичних, лікувально-профілактичних 

робіт, утримання ветеринарних лікарень та 

ветеринарних лабораторій

21 24 16% 63% 85% 27 89%

Лісове господарство i мисливство 12 4 -64% 36% 15% 12 35%

Землеустрій <1 <1 -40% <1% <1% <1 22%

Усього 33 29 -13% - - 40 72%

2015

2016

У 2016 році видатки за цією групою знизилися на 3% (-4 млн грн) за рахунок зменшення видатків на

субсидії та поточні трансферти підприємствам лісового господарства на 64% (-7.6 млн грн) та

окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм землеустрою на 40% (-0.1

млн грн.).

Зросли видатки в частині утримання «Об’єднання ветеринарної медицини у м. Києві» за рахунок

індексації заробітної плати (+2.4 млн грн) та придбання основного капіталу (+1.2 млн грн).
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Видатки: засоби масової інформації

У 2016 році видатки на ЗМІ повністю фінансувалися за рахунок коштів загального фонду.
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Джерело: КМДА.

Структура видатків на засоби масової інформації за видами витрат

у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

35

1

37

37

33

1

34

34

Поточні видатки

Використання товарів і послуг

Усього

Поточні трансферти

Структура видатків на засоби масової інформації за функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

97.4% 50% 50%

55.6% 1% 2%

100.0% 49% 48%

97.4% - -

Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), %

Частка

(факт 2016), 

%

План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Телебачення i радіомовлення 25 29 14% 74% 78% 29 98%

Перiодичнi видання (газети та журнали) 8 7 -8% 23% 19% 7 100%

Книговидання 1 1 19% 2% 2% 1 84%

Iншi засоби масової iнформацiї <1 <1 -10% 1% 1% <1 49%

Усього 34 37 9% - - 38 97%

2015

2016

Видатки: Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха

У 2016 році видатки загального фонду становили 9 млн грн, що становило 90% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 1 млн грн, або 10% усіх видатків цієї групи.

Структура видатків на запобігання та ліквідація надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха за видами витрат у 2016 році

[млн грн]

1

1

9

9

10

8

8

8

Капітальні видатки

Усього

Капітальні трансферти

Поточні видатки

Поточні трансферти

Структура видатків на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного

лиха за функціями [млн грн]

Виконання 

бюджету, 

%

Частка, %

2015 2016

99.8% 100% 90%

99.8% 100% 90%

97.6% - 10%

97.6% - 10%

99.6% 100% 100%

Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Заходи з організації рятування на водах 8 10 20% 100% 100% 10 100%

Усього 8 10 20% 10 100%

2016

2015



176

Видатки: міжбюджетні трансферти

У 2016 році видатки загального фонду становили 103 млн грн, що становило 82% усіх видатків.

Видатки спеціального фонду становили 21 млн грн, або 18% усіх видатків.
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Джерело: КМДА

Структура міжбюджетних трансфертів у 2016 році [млн грн]

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

53

Поточні 

трансферти

Капітальні 

трансферти

124

28

25

43

Усього

82

Структура міжбюджетних трансфертів [млн грн]

Виконання 

бюджету, %

Частка, %

2015 2016

83.9% 53% 65%

95.7% 47% 35%

87.6% - -

Факт 

2015

Факт 

2016

Зміна,

%

Частка

(факт 

2015), 

%

Частка

(факт 

2016), 

%
План

2016

Виконання 

бюджету, 

%

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів

46 116 153% 86% 93% 134 87%

Інші субвенції в частині виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва 
7 8 11% 13% 6% 8 96%

Дотація на оздоровлення дітей у населених 

пунктах Київської області, де розташовані 

об’єкти спільного користування

<1 <1 20% 1% <1% 1 100%

Усього 53 124 134% 142 88%

У 2016 році міжбюджетні трансферти зросли на 134% (або на 
71 млн грн)

2015

2016
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Кредиторська та дебіторська заборгованість загального фонду

177

Джерело: КМДА.

Дебіторська заборгованість видатків 

загального фонду у 2016 році [млн грн]

В структурі дебіторської заборгованості загального фонду найбільш значимою є заборгованість за

статтею використання товарів та послуг. В цій статті найбільшу частку на початок року становила

заборгованість за оплату послуг (43 млн грн), проте на кінець року найбільшою виявилася

заборгованість за купівлею предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (1.1 млн грн).

З них прострочена [млн грн]

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

-1.4
(-61%)

2.4 

0.9 

На кінець

року

На початок 

року

-45.6
(-95%)

48.1

2.5

На кінець

року

На початок 

року

Кредиторська заборгованість видатків 

загального фонду у 2016 році [млн грн]
З них прострочена [млн грн]

+479.2
(7 926%)

6.0 

485.2 

На кінець

року

На початок 

року

+889.6
(1 043%)

85.3 

974.9 

На кінець

року
На початок 

року

Структура кредиторської заборгованості 

загального фонду у 2016 році [млн грн]

На кінець

року
На початок 

року

Структура дебіторської заборгованості 

загального фонду у 2016 році [млн грн]

На кінець

року

Використання 

товарів і послуг

На початок 

року

46.8

1.9

0.7

0.5

0.4
0.2

0.0

0.0

Соціальне

забезпечення

Інші поточні видатки

Оплата праці

46.8

46.8

46.878.2 

6.3 

0.8 

969.9 

4.3 

0.7 
48.1

2.5

85.3

974.9

Значні зміни кредиторської заборгованості відбулися за виплатами населенню – зростання з 78 млн

грн до 970 млн грн. З них найбільше зросла заборгованість за наданими пільгами та субсидіями – до

481 млн грн простроченої заборгованості на кінець року.
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13.6 13.1

0.4 0.6

85.0
623.4
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1.7

Кредиторська та дебіторська заборгованість спеціального 

фонду

Джерело: КМДА

Дебіторська заборгованість видатків 

(аванси видані) спеціального фонду у 2016 

році [млн грн]

Частку простроченої дебіторської заборгованості доходів спеціального фонду вдалося скоротити з

53% до 50% порівняно з початком 2016 року.

З них прострочена [млн грн]

6.4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

-0.3
(-2%)

14.0
13.7

Поточні видатки

На кінець

року

На початок 

року

+ 538.8
(+624%)

86.4

625.2

На кінець

року

На початок 

року

11.1 15.1

1.7

0.3

Кредиторська заборгованість видатків 

спеціального фонду у 2016 році [млн грн]
З них прострочена [млн грн]

-1.4
(-12%)

10.9
9.6

Капітальні 

видатки

Поточні видатки

10.9 9.6

0.04

0

На кінець

року

На початок 

року

+ 2.5
(+20%)

12.9

15.4

На кінець

року
На початок 

року

Кредиторська заборгованість доходів 

(аванси отримані) спеціального фонду у 

2016 році [млн грн]

33.2
39.0

0.7
0.8

39.8

+5.9
(+17%)

На кінець

року

На початок 

року

33.9

Дебіторська заборгованість доходів

спеціального фонду у 2016 році [млн грн]

17.4 21.2

19.6
21.3

42.5

+5.5
(+15%)

На кінець

року

Прострочена

На початок 

року

37.0

Капітальні 

видатки

Завдяки збільшенню фінансування капітальних видатків бюджету, зокрема будівництва доріг та інших

об’єктів інфраструктури, суттєво зросла сума передплачених видатків спеціального фонду на кінець

звітного року.
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Місцеві запозичення можуть здійснюватися 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.

З метою зменшення розміру внутрішнього місцевого боргу та економії видатків на його

обслуговування у 2016 році здійснено достроковий викуп облігацій внутрішньої місцевої позики

Київської міської ради серії «Н» загальною номінальною вартістю 2 375 млн грн, зокрема у 2016 році

948.7 млн грн, та отримано розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 01 вересня 2016 № 02-КФ-С-ОВМП про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішньої

місцевої позики Київської міської ради серії «Н».

Також 12 жовтня 2016 року в повному обсязі здійснено достроковий викуп облігацій внутрішньої

місцевої позики Київської міської ради серії «G» загальною номінальною вартістю 1,915.2 млн грн та

отримано розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 листопада

2016 № 03-КФ-С-ОВМП про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішньої місцевої позики

Київської міської ради серії «G».

Відповідно до Закону України від 19 травня 2015 № 436-VII «Про особливості здійснення правочинів 

з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» (зі змінами) діє мораторій на 

виплату залишку непогашеного боргу 2015 року у сумі 101 149 000 доларів США.

Наведені суми боргу на графіку не включають суми реструктурованого боргу міста Києва

(зобов’язання перед Казначейством та Міністерством фінансів). Cума зобов’язань КМДА перед

державою станом на 01.01.2017, яке виникло в результаті реструктуризації єврооблігацій у 2015

році, становить 351 066 000 дол. США.

Борг міста Києва зменшився на 3 968 млн грн у 2016 році

Місцевий борг

Борг міста Києва на кінець періоду [млн грн]
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Джерело: КМДА

Борг міста Києва в доларах США перерахований у національній валюті згідно з офіційним курсом

НБУ UAH/USD на дати 31.12.2015 та 31.12.2016. Сума залишку боргу на 31.12.2016 становила

101 149 000 дол. США.

Борг на кінець 2016 року в обсязі 101 149 000 дол. США є залишком кредиту від банку Credit Suisse

International, залученого для фінансування бюджету розвитку з метою реалізації проектів

капітального будівництва міста Києва, зокрема будівництва Подільсько-Воскресенського мостового

переходу та Київського міського центру серця.

Видатки на обслуговування боргу у 2016 становили 281.44 млн грн, зокрема здійснені на сплату

відсотків за внутрішніми борговими зобов’язаннями (облігаціями внутрішньої місцевої позики)

276.78 млн грн та інші видатки на обслуговування боргу 4.6 млн грн.

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

6.5 МІСЦЕВИЙ БОРГ ТА НАДАНІ ГАРАНТІЇ

2016

2 750

6 718

-3 968
(-59%)

2015
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Згідно з Бюджетним кодексом України місцеві гарантії надаються 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 грудня 2016 обсяг гарантованого територіальною громадою міста Києва боргу, який

вибраний комунальними підприємствами, зріс на 8% до 3 415 млн грн, що пов’язано виключно з

девальвацією української гривні, оскільки основна частина боргу деномінована в євро.

Гарантії міста Києва, надані на кредити розвитку інфраструктури
міста

Гарантії міста Києва
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Джерело: КМДА

Гарантований містом борг1 [млн грн]

1 Перерахунок валют здійснено відповідно до офіційного обмінного курсу, встановленого НБУ станом 

на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2016.

6.5 МІСЦЕВИЙ БОРГ ТА НАДАНІ ГАРАНТІЇ

Розрахункові значення можуть не відповідати фактичним через заокруглення.

3 415

2015

+264
(+8%)

Стан гарантованого 

боргу міста Києва 

на 31 грудня 2016

3 151

2016

1 881
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Гарантії, надані за кредитами ЄБРР та NEFCO

Гарантії, надані за кредитами Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO)

У 2013 році з метою реалізації заходів з підвищення ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів у закладах бюджетної сфери було ініційовано співпрацю з NEFCO, що

фінансує широкий спектр енергоефективних проектів у країнах Центральної та Східної Європи,

зокрема Україну.

Рішенням КМР від 13.11.2013 № 429/9917 «Про затвердження договорів» 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 NEFCO як кредитором:

 про надання кредиту в розмірі 5 млн євро згідно з рішенням КМР від 02.10.2013 № 13/9601 «Про

заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та

надання місцевої гарантії» 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 становить 2.0 млн євро, за

рахунок гранту фонду – 1.5 млн євро;

 про надання кредиту в розмірі 4 млн грн від 02.10.2013 № 13/9600 «Про заходи щодо залучення

кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) та надання місцевої гарантії» для

фінансування проекту «Енергозбереження у бюджетних установах міста Києва», який передбачає

впровадження енергоощадних заходів на об’єктах комунальної власності, зокрема заміну, ремонт,

установку енергоощадного обладнання. Обсяг співфінансування за кошти бюджету міста Києва

становив 1.5 млн грн.

Гарантії, надані за кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку

У 2010 році на виконання рішення КМР 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 в розмірі 60 млн євро від 17 серпня 2007 року. Кошти спрямовано на оновлення

парку тролейбусів (202 одиниці, поставлено 181 одиницю) та автобусів (185 одиниць, поставлено

повністю);

 комунальним підприємством «Київський метрополітен» як позичальником та ЄБРР як кредитором

про надання кредиту в розмірі 40 млн євро від 17 серпня 2007 року. Отримані кошти спрямовано

на оновлення вагонів метрополітену (поставлено 50 одиниць);

 комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» як позичальником та ЄБРР як

кредитором про надання кредиту в розмірі 15 млн євро від 31 жовтня 2008 року (зі змінами та

доповненнями) на реалізацію програми «Система управління дорожнім рухом в місті Києві

(проектування, поставка, монтаж та обслуговування системи управління дорожнім рухом)».

6.5 МІСЦЕВИЙ БОРГ ТА НАДАНІ ГАРАНТІЇ

Джерело: КМДА
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# 1 2 3 4 5

Предмет гарантії
Оновлення 

рухомого складу

Оновлення 

рухомого складу

Система 

управління 

дорожнім рухом

Енергозбереження

Впровадження 

енергоощадних 

заходів

Найменування 

позичальника
КП «Київпастранс»

КП «Київський 

метрополітен»

КП 

«Київдорсервіс»
КП «ГВП» КП «ГВП»

Назва кредитора EBRD EBRD EBRD NEFCO NEFCO

Обсяг гарантованої 

позики

60.0 40.0 15.0 5.0 4.0

EUR млн EUR млн EUR млн EUR млн UAH млн

Дата укладання угоди 

про надання місцевої 

гарантії

17.08.2007 17.08.2007 31.10.2008 02.10.2013 02.10.2013

Обсяг гарантійних 

зобовʼязань, млн
60.0 40.0 15.0 5.0 4.0

Строк дії гарантії 2010-2021 2010-2021 2010-2019 2013-2021 2013-2018

Майнове або інше 

забезпечення 

виконання 

зобов'язань за 

гарантією

Угода про 

муніципальну 

підтримку

Угода про 

муніципальну 

підтримку

Угода про 

муніципальну 

підтримку

Пряма місцева 

гарантія NEFCO

Пряма місцева 

гарантія NEFCO

Валюта боргу EUR EUR EUR EUR UAH

Сума боргу 

позичальника в 

валюті видачі станом 

на 31.12.2015, млн

38.07 30.94 0.15 2.64 2.5

Сума боргу 

позичальника в 

валюті видачі станом 

на 31.12.2016, млн

38.33 25.78 - 2.4 1.5

Відсоткова ставка
EURIBOR + маржа 

5.75%

EURIBOR + маржа 

5.75%

EURIBOR + маржа 

5.75%
6.90% 3.0%

Дата погашення боргу 2021 2021 2019 2021 2018

Підстава для надання 

гарантії

Рішення КМР від 

02.12.2010 № 

250/5062

Рішення КМР від 

02.12.2010 № 

250/5062

Рішення КМР від 

02.12.2010 № 

250/5062

Рішення КМР від 

02.10.2013 № 

13/9601

Рішення КМР від 

02.10.2013 № 

13/9600

Мета використання 

наданих коштів згідно 

з договором – на 

реалізацію яких 

інвестиційних 

програм/ проектів 

були залучені кошти

Оновлення парку 

тролейбусів та 

автобусів

Оновлення вагонів 

метрополітену

Реалізація 

програми 

«Система 

управління 

дорожнім рухом в 

місті Києві 

(проектування, 

поставка, монтаж 

та обслуговування  

системи 

управління 

дорожнім рухом)»

Реалізація проекту 

«Термосанація у 

бюджетних 

установах міста 

Києва»

Реалізація 

проекту «Енерго-

збереження у 

бюджетних 

установах міста 

Києва»

Статус виконання цих 

програм/ проектів 

станом на 31.12.2016

Виконання триває Виконання триває

За погодженням з 

ЄБРР проект 

закрито за 

відсутності 

проектно-технічної 

документації

Виконання триває Виконання триває

183

Гарантії міста Києва

Умови надання гарантій за кредитами EBRD та NEFCO

Джерело: КМДА

1 КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва»
2 Маржа по кредитах 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 

1

2

Кредити

2 2

6.5 МІСЦЕВИЙ БОРГ ТА НАДАНІ ГАРАНТІЇ
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КОНСОЛІДОВАНА 
ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА 2016 РІК

Розділ 7. 
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Зміст розділу консолідованої фінансової інформації 

спеціального призначення

185

Опис підходу до підготовки консолідованої фінансової інформації спеціального призначення 186

Консолідований звіт про фінансовий стан 188

Консолідований звіт про фінансові результати 189

Консолідований звіт про зміни в чистих активах 190

Консолідований звіт про рух грошових коштів 191

Звіт про виконання бюджету м. Києва 192

Звірка консолідованого фінансового результату до результату виконання бюджету м. Києва 194

Примітки до консолідованої фінансової інформації спеціального призначення

1 Загальна інформація 195

2 Економічне середовище, в якому працює Місто 195

3 Основні принципи облікової політики 196

4 Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час застосуванні облікової політики 204

5 Операції з пов’язаними сторонами 205

6 Основні засоби 207

7 Інвестиційна нерухомість 209

8 Нематеріальні активи 209

9 Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі 209

10 Дебіторська заборгованість за обмінними операціями 210

11 Запаси 210

12 Дебіторська заборгованість за необмінними операціями 211

13 Грошові кошти та їх еквіваленти 211

14 Інші необоротні активи 212

15 Запозичення 212

16 Довгострокові резерви 214

17 Інші довгострокові зобов’язання 215

18 Доходи майбутніх періодів 215
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До складу консолідованої фінансової інформації спеціального призначення м. Києва входять 1 956 підприємств

(31 грудня 2015 року: 1 970 підприємств (Примітка 1). Основні форми консолідованої фінансової інформації

спеціального призначення включають дані щодо всіх 1 956 підприємств. У зв’язку з технічними обмеженнями

детальну інформацію в примітках розкрито щодо 100 найбільших підприємств (на 31 грудня 2015 року: 94

підприємства). Інформація щодо інших підприємств розкривається у примітках в рядку «Інші».

Аудит цієї консолідованої фінансової інформації спеціального призначення не проводився.

Обмеження та відхилення від Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору

(«МСБОДС»)

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 проводила переоцінку основних засобів станом на 31 грудня 2016 та 2015

років, 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

проводила аналіз наявних ознак знецінення та в разі потреби тест на знецінення об’єктів незавершеного

будівництва, основних засобів, нематеріальних активів та запасів станом на 31 грудня 2016 та 2015 років.

3. Частина підприємств м. Києва не виділяла об’єкти інвестиційної нерухомості зі складу основних засобів та

не проводила їх переоцінки за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2015 року. Відповідно справедлива

вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю згідно з обліковою політикою,

може істотно відрізнятися від її облікової вартості. Станом на 31 грудня 2016 року інформацію щодо об’єктів

інвестиційної нерухомості не оновлено.

4. У зв’язку з технічними обмеженнями деякі внутрішньогрупові баланси та операції не були згорнуті під час

консолідації, не всі доходи та видатки негрошового характеру були виокремлені та повністю згорнуті в

консолідованій фінансовій інформації спеціального призначення.

5. Деякі підприємства Міста не розраховують та не визнають у повному обсязі:

- відстрочені податкові зобов’язання / відстрочені податкові активи;

- резерви під судові справи;

- резерви під невикористану відпустку;

- нарахування під виплату бонусів;

- нарахування за гарантіями;

- нарахування по пенсійних планах;

- резерви під приведення територій до первісного стану;

- фінансові інструменти за амортизованою вартістю.

6. 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. Частина отриманих позик станом на 31 грудня 2016 року не була

повернута Містом. На момент отримання ці позики були визнані за номінальною вартістю, а не за

справедливою.

7. Деякі підприємства м. Києва обліковують на балансі майно, яке станом на 31 грудня 2016 та 2015 років було

приватизовано та не належало Місту. Більшість таких активів під час складання консолідованої фінансової

інформації спеціального призначення було ідентифіковано та виключено з вартості основних засобів Міста.

Деякі підприємства під час відокремлення та розрахунку вартості приватизованого майна включали до

розрахунку нежитлові приміщення, які не можуть бути приватизовані згідно законодавством України та повинні

залишатися на балансі утримуючого підприємства.

8. У зв’язку з тим, що деякі підприємства Міста не готували детальної фінальної інформації для розкриття

окремих приміток протягом 2016 і 2015 років та станом на 31 грудня 2016 та 2015 років можливість порівняння

показників станом на 31 грудня 2016 року та за рік, який закінчився на цю дату, з відповідними показниками

попереднього періоду, є обмеженою.
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9. Через технічні обмеження наступні Примітки, які є обов’язковими згідно з Міжнародними стандартами

бухгалтерського обліку для державного сектору, не підготовлено:

- запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень та їх вплив на звітність;

- основні облікові оцінки та професійні судження, що використовувалися під час застосування облікової

політики стосовно:

А – визнання доходів від необмінних операцій;

Б – оцінка основних засобів та інвестиційної нерухомості;

- звірка чистого руху грошових коштів з консолідованим фінансовим результатом;

- цілі, політики та методи управління кредитним ризиком;

- концентрація кредитного ризику;

- активи у заставі за категоріями;

- інформація щодо суми повністю амортизованих основних засобів;

- розкриття інформації щодо моделі оцінки справедливої вартості за інструментами, класифікованими як

Рівень 3;

- доходи, витрати та результат від операцій з фінансовими інструментами за категоріями обліку;

- розкриття інформації щодо зобов’язань за пенсійними планами;

- операції з пов’язаними сторонами, крім операцій з управлінським персоналом;

- інформація щодо будівельних контрактів;

- інформація щодо операційної оренди;

- інформація щодо умовних зобов’язань та зобов’язань з придбання та будівництва основних засобів;

- інформація за сегментами згідно з МСБОДС.
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У тисячах українських гривень Прим.
31 грудня 

2016 року

31 грудня 

2015 року

АКТИВИ

Необоротні активи

Основні засоби 6 75 325 013 69 716 665

Інвестиційна нерухомість 7 2 752 125 2 752 125

Нематеріальні активи 8 80 126 186 089

Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі 9 - 23 947

Інвестиції наявні для продажу 47 222 79 964

Відстрочені податкові активи 142 838 12 779

Довгострокова дебіторська заборгованість за обмінними 

операціями
10 89 550 89 692

Інші необоротні активи 14 496 267 69 402

Всього необоротних активів 78 933 141 72 930 663   

Оборотні активи

Запаси 11 9 632 579 9 014 560

Поточна дебіторська заборгованість за обмінними операціями 10 3 804 749 3 251 358

Дебіторська заборгованість за необмінними операціями 12 2 591 297 1 085 297

Дебіторська заборгованість підприємств за податками 172 713 98 095

Витрати майбутніх періодів 126 610 98 386

Поточні фінансові інвестиції 8 396 42 497

Грошові кошти та їх еквіваленти 13 5 595 174 2 702 645

Всього оборотних активів 21 931 518 16 292 838 

ВСЬОГО АКТИВІВ 100 864 659 89 223 501   

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові запозичення 15 11 317 945 10 255 601

Відстрочені податкові зобов’язання 916 473 66 484

Довгострокові резерви 16 59 732 534 120

Інші довгострокові зобов’язання 17 3 957 451 2 972 747

Доходи майбутніх періодів 18 2 515 991 2 369 490

Всього довгострокових зобов’язань 18 767 592 16 198 442

Поточні зобов’язання

Короткострокові запозичення 15 7 527 050 9 867 745

Кредиторська заборгованість за обмінними операціями 19 9 688 777 8 399 382

Кредиторська заборгованість за податками та трансфертами 20 390 059 542 599

Аванси отримані за необмінними операціями 21 2 149 655 1 189 754

Поточні резерви 22 848 753 465 786

Всього поточних зобов’язань 20 604 294 20 465 266

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 39 371 886 36 663 708

Чисті активи

Накопичений надлишок 29 852 451 22 539 818

Резерв переоцінки 31 087 960 29 315 577

Частка меншості 552 362 704 398

Всього чистих активів 61 492 773 52 559 793 

ВСЬОГО ЧИСТИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 100 864 659 89 223 501 
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У тисячах українських гривень Прим. 2016 рік 2015 рік

Доходи

Загальний фонд

Податок на доходи фізичних осіб 10 940 163 7 761 080 

Податок на прибуток підприємств 2 369 855 1 883 910 

Субвенції та дотації 23 5 864 225 6 583 508 

Місцеві податки і збори загального фонду 24 8 864 676 4 841 845 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів
1 396 039 925 532 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності
25 532 889 464 185 

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 26 52 474 47 390 

Інші неподаткові надходження та інші бюджетні доходи 27 46 059 22 425 

Інші податки та збори 5 29 739 

Спеціальний фонд

Доходи від обмінних операцій бюджетних установ 28 2 046 629 1 323 116 

Податки та інші збори спеціального фонду 29 640 502 295

Інші неподаткові надходження 30 567 853 349 831 

Цільові фонди 31 299 937 262 537 

Кошти від продажу землі, нематеріальних активів та від 

приватизації 
129 276 179 623 

Доходи від обмінних операцій комунальних та акціонерних 

підприємств
32 14 707 464 12 438 854 

Інші доходи бюджетних, комунальних та акціонерних підприємств 33 3 094 696 1 320 797 

Списання боргу в рамках реструктуризації єврооблігацій 15 - 2 299 728 

Фінансові доходи комунальних та акціонерних підприємств 37 988 26 265 

ВСЬОГО ДОХОДІВ 51 590 730 40 760 660

Витрати

Житлово-комунальне господарство 34 (8 215 226) (6 861 628)

Освіта 35 (6 775 210) (5 550 496)

Охорона здоров’я 36 (7 727 339) (4 488 276)

Будівництво 37 (6 474 785) (3 614 678)

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та 

інформатика
38 (3 508 992) (3 401 825)

Соціальний захист та соціальне забезпечення 39 (2 447 514) (2 263 290)

Культура i мистецтво 40 (1 217 376)   (796 035)

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 41 (1 083 441) (991 916)

Державне управління 42 (712 508) (623 988)

Цільові фонди (312 964) (298 396)

Фізична культура i спорт (284 525) (197 598)

Кошти, що передаються до державного бюджету та інших бюджетів 43 (124 463) (53 275)

Інші витрати (439 813) (884 256)

Збитки від знецінення необоротних активів (356) (441 749)

Ефект від припинення визнання житлового фонду в результаті 

приватизації
(1 408 865) -

Частка збитку асоційованих підприємств, що обліковуються за 

методом участі в капіталі
- (133 700)

ВСЬОГО ВИТРАТ ДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ (40 733 377) (30 601 106)

НАДЛИШОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 10 857 353 10 159 554

Податок на прибуток (42 147) (34 888)

НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 10 815 206 10 124 666

Фінансові витрати 44 (2 706 710) (5 994 856)

НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 8 108 496 4 129 810

Надлишок, що належить частці меншості (152 036) 277 912

Надлишок, що належить територіальній громаді 8 260 532 3 851 898

НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 8 108 496 4 129 810
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Частка, що належить територіальній 

громаді Частка 

меншості
Усього

У тисячах українських 

гривень

Резерв 

переоцінки

Накопичений 

надлишок
Усього

Баланс на 01 січня 2015 

року

23 931 715 18 687 920 42 619 635 427 160 43 046 795 

Надлишок за звітний період - 3 851 898 3 851 898 277 912 4 129 810

Інший сукупний дохід 5 383 862 - 5 383 862 - 5 383 862

Дивіденди оголошені - - - (674) (674)

Баланс на 31 грудня 2015 

року

29 315 577 22 539 818 51 855 395 704 398 52 559 793

Надлишок/(дефіцит) за 

звітний період

- 8 260 532 8 260 532 (152 036) 8 108 496

Інший сукупний дохід 2 527 437 - 2 527 437 - 2 527 437 

Коригування попередніх 

періодів*

(755 054) (947 899) (1 702 953) - (1 702 953)

Дивіденди оголошені - - - - -

Баланс на 31 грудня 2016 

року

31 087 960 29 852 451 60 940 411 552 362 61 492 773

* Коригування відбулося у зв'язку з поданням деякими комунальними підприємствами уточнених сум резерву

переоцінки та нерозподіленого прибутку/непокритого збитку станом на 31 грудня 2015 року у звіті про

фінансовий стан на 31 грудня 2016 року, а також у результаті припинення визнання житлового фонду

в результаті приватизації протягом 2015 року.

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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Консолідований звіт про рух грошових коштів
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У тисячах українських гривень Прим. 2016 рік 2015 рік

Рух коштів від операційної діяльності

Податок на доходи фізичних осіб 11 085 652 8 042 567 

Податок на прибуток підприємств 2 864 074 1 576 612

Трансферти від органів державного управління 9 418 932 9 475 758

Збори та плата за спеціальне використання природних 

ресурсів

52 474 47 390

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1 366 405 975 551

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності

424 560 464 185

Місцеві податки і збори 8 653 560 4 904 499

Інші неподаткові надходження 601 859 372 217 

Надходження за реалізовану продукцію та послуги надані 

бюджетними підприємствами

2 046 629 1 323 116 

Цільові фонди 299 937 262 537

Інші податки та збори 640 668 30 034

Надходження за реалізовану продукцію та послуги, надані 

комунальними підприємствами

6 841 654 9 929 534

Отримана плата за оренду 309 060 28 201

Отримані аванси 1 590 885 1 705 287

Повернення виданих авансів 83 110 39 024

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках

25 322 13 795

Повернення податків та зборів 4 490 2 100

Інші надходження 4 759 432 777 151

Витрачання на оплату товарів, робіт, послуг (19 688 821) (17 206 101)

Оплата праці та нарахування на заробітну плату (12 605 795) (9 002 417)

Трансферти до державного та інших бюджетів (162 526) (53 275)

Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів (1 307 469) (1 024 831)

Повернення отриманих авансів (133 397) (25 998)

Видані аванси (844 568) (570 304)

Дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації 

державних (регіональних) програм

(419 782) (1 042 750)

Виплати на соціальне забезпечення (4 167 941) (3 493 236)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 11 738 404 7 550 646 

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації необоротних активів 141 862 368 547 

Надходження від отриманих відсотків 1 551 572

Інші надходження - 4 619 

Витрачання на придбання необоротних активів (4 648 547) (2 492 394)

Інші платежі (435 550) (55 736)

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної 

діяльності

(4 940 684) (2 174 392)

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Надходження від отриманих позик 440 193 1 099 954 

Витрачання на погашення позик (3 422 273) (3 270 156)

Отримані відсотки 45 39

Сплачені відсотки від розміщених облігацій (1 139 348) (1 707 697)

Інші надходження 220 641 3 439 

Витрачання на сплату дивідендів - (674)

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності (3 900 742) (3 875 095)

Чистий рух коштів за звітний період 2 896 978 1 501 159 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок звітного періоду 13 2 702 645 1 223 193 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (4 449) (21 707)

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець звітного періоду 13 5 595 174 2 702 645 

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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Звіт про виконання бюджету м. Києва за 2016 рік
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У тисячах українських гривень

Суми 

відповідно до 

початкового 

бюджету

Коригування

Суми 

відповідно до 

фінального 

бюджету*

Фактичні 

суми на 

порівняльній 

основі

Відхилення від 

фінального 

бюджету

ДОХОДИ

Загальний фонд

Податки на доходи фізичних осіб 

та податок на прибуток 

підприємств

9 399 400 4 187 631 13 587 031 14 017 480 430 449 

Субвенції та дотації 9 660 371 (158 410) 9 501 961 9 418 932 (83 029)

Місцеві податки і збори 5 062 281 3 250 470 8 312 751 8 653 724 340 973 

Акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизними 

товарами

955 000 351 420 1 306 420 1 366 405 59 985 

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної господарської 

діяльності

382 125 94 413 476 538 532 889 56 351 

Збори та плата за спеціальне 

використання природних 

ресурсів

37 331 11 080 48 411 52 474 4 063 

Інші неподаткові надходження та 

інші бюджетні доходи
32 621 45 550 78 171 86 505 8 334 

Інші податки та збори 32 600 (32 600) - 5 5

Спеціальний фонд

Доходи від власних надходжень

бюджетних установ
679 495 - 679 495 2 871 619 2 192 124 

Цільові фонди 246 870 2 500 249 370 299 937 50 567 

Кошти від продажу землі, 

нематеріальних активів та від 

приватизації

350 000 (200 000) 150 000 129 276 (20 724)

Екологічний податок - 32 600 32 600 43 193 10 593 

Інші неподаткові надходження 298 050 6 284 304 334 617 417 313 083 

Інші податки та збори - 700 000 700 000 597 309 (102 691)

ВСЬОГО ДОХОДІВ 27 136 144 8 290 938 35 427 082 38 687 165 3 260 083 

ВИДАТКИ

Освіта (7 024 978) (1 044 597) (8 069 575) (8 052 449) 17 126 

Охорона здоров'я (5 038 194) (1 588 231) (6 626 425) (7 639 958) (1 013 533)

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
(5 019 259) 246 606 (4 772 653) (4 648 114) 124 539 

Будівництво (1 291 542) (2 807 460) (4 099 002) (3 641 853) 457 149 

Житлово-комунальне 

господарство
(1 147 534) (1 589 001) (2 736 535) (2 597 612) 138 923 

Транспорт, дорожнє 

господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика

(1 568 677) (1 343 458) (2 912 135) (2 552 720) 359 415 

Культура i мистецтво (853 897) (111 872) (965 769) (1 265 613) (299 844)

Державне управління (849 709) (237 717) (1 087 426) (1 192 416) (104 990)

Інші послуги, пов’язані з 

економічною діяльністю
(901 966) 86 085 (815 881) (710 478) 105 403 

Цільові фонди (248 470) (87 702) (336 172) (312 964) 23 208 

Фізична культура i спорт (262 235) (68 556) (330 791) (300 797) 29 994 

Обслуговування боргу (1 111 022) 214 741 (896 281) (281 439) 614 842 

Кошти, що передаються до 

державного та інших бюджетів
(2 500) (139 600) (142 100) (124 463) 17 637

Інші видатки (316 160) (45 538) (361 698) (251 977) 109 721 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ (25 636 143) (8 516 300) (34 152 443) (33 572 853) 579 590 

НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 1 500 001 (225 362) 1 274 639 5 114 312 3 839 673 

Причини відхилення планових показників від фактичних описані в розділі «6. Аналіз виконання бюджету міста Києва за

2016 рік».

* Затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін.

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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Звіт про виконання бюджету м. Києва за 2015 рік
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У тисячах українських гривень

Суми 

відповідно 

до 

початкового 

бюджету

Кори-

гування

Суми 

відповідно 

до 

фінального 

бюджету*

Фактичні 

суми на 

порівняльні

й основі

Відхилення 

від 

фінального 

бюджету

ДОХОДИ

Загальний фонд

Податок на доходи фізичних осіб та 

податок на прибуток підприємств
7 406 759 1 798 647 9 205 406 9 667 495 462 089 

Субвенції та дотації 8 215 415 1 264 668 9 480 083 9 475 758 (4 325)

Місцеві податки і збори 3 886 810 943 112 4 829 922 4 904 590 74 668 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизними товарами

796 000 110 000 906 000 975 551 69 551 

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської діяльності
248 000 193 694 441 694 464 185 22 491 

Збори та плата за спеціальне 

використання природних ресурсів 
32 811 12 700 45 511 47 391 1 880 

Екологічний податок 80 000 (47 750) 32 250 29 739 (2 511)

Інші неподаткові надходження та інші 

бюджетні доходи
57 021 32 875 89 896 94 057 4 161 

Спеціальний фонд

Доходи від власних надходжень 

бюджетних установ
608 097 (24 378) 583 719 5 026 902 4 443 183 

Кошти від продажу землі, нематеріальних 

активів та від приватизації
480 000 - 480 000 351 423 (128 577)

Цільові фонди 217 900 - 217 900 262 537 44 637 

Інші неподаткові надходження 186 400 12 122 198 522 354 132 155 610 

Інші податки та збори - - - 204 204

ВСЬОГО ДОХОДІВ 22 215 213 4 295 690 26 510 903 31 653 964 5 143 061 

ВИДАТКИ

Охорона здоров’я (3 792 400) (669 492) (4 461 892) (8 231 106) (3 769 214)

Освіта (5 638 185) (801 832) (6 440 017) (6 313 213) 126 804 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
(3 610 300) (355 886) (3 966 186) (4 187 825) (221 639)

Житлово-комунальне господарство (1 046 087) (1 156 312) (2 202 399) (2 145 932) 56 467 

Обслуговування боргу (1 964 839) 358 500 (1 606 339) (1 576 847) 29 492 

Будівництво (888 443) (757 746) (1 646 189) (1 542 905) 103 284 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, 

телекомунікації та інформатика
(1 295 670) (268 327) (1 563 997) (1 533 483) 30 514 

Культура i мистецтво (684 644) (63 053) (747 697) (761 703) (14 006)

Державне управління (591 155) (135 647) (726 802) (704 539) 22 263 

Цільові фонди (217 500) (107 696) (325 196) (298 396) 26 800 

Фізична культура i спорт (197 717) (58 252) (255 969) (241 694) 14 275 

Інші послуги, пов’язані з економічною 

діяльністю
(154 748) (31 363) (186 111) (170 390) 15 721 

Кошти, що передаються до державного та 

інших бюджетів
(66 046) (1 499) (67 545) (53 275) 14 270

Інші видатки (153 725) (160 764) (314 489) (248 732) 65 757 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ (20 301 459) (4 209 369) (24 510 828) (28 010 040) (3 499 212)

НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 1 913 754 86 321 2 000 075 3 643 924 1 643 849 

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

* Затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін.
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Звірка консолідованого фінансового результату до результату

виконання бюджету м. Києва
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У тисячах українських гривень Прим. 2016 рік 2015 рік

Результат виконання бюджету 5 114 312 3 643 924 

(I) Визнання неопераційних курсових різниць за єврооблігаціями 

та коригування фінансових витрат, що нараховані за касовим 

методом

(1 442 651) (4 117 972)

(II) Елімінація доходів бюджету від дивідендів акціонерних 

товариств та вилучення частки прибутку комунальних 

підприємств

(90 067) (75 934)

(III) Частка у фінансовому результаті після оподаткування 

асоційованих компаній
9 (23 947) (133 700)

(IV) Фінансовий результат комунальних підприємств, бюджетних 

установ та акціонерних товариств, що не включені до бюджету 

м. Києва, скоригований на ефект елімінаційних коригувань з 

видатками бюджету

3 119 459 563 320 

(V) Списання боргу в рамках реструктуризації єврооблігацій 15 - 2 299 728 

(VI) Коригування надходжень від податків та зборів, що були 

нараховані за касовим методом
(639 707) 13 815 

(VII) Результат припинення визнання житлового фонду в 

результаті приватизації 
(1 408 865) -

(VIII) Результат визнання дебіторської заборгованості за 

плановими асигнуваннями видатків на оплату наданих 

населенню пільг та субсидій

12 966 070 -

(IX) Ефект елімінаційних коригувань з видатками бюджету 2 513 892 1 936 629

Консолідований надлишок/(дефіцит) за звітний період 8 108 496 4 129 810

(I) Оскільки звіт про виконання бюджету відображає операції за касовим методом, результати

виконання бюджету скориговано на визнання курсових різниць, що виникають на боргових

зобов’язаннях, які деноміновано в іноземній валюті.

(II) 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 згорнуто з відповідними доходами

бюджету.

(III) Звіт про виконання бюджету не включає збитки за звітній період асоційованих компаній, тому

фінансові результати їх діяльності в процесі підготовки зведеної інформації додано до

консолідованої фінансової інформації спеціального призначення.

(IV) Звіт про виконання бюджету не включає прибутки/збитки комунальних підприємств,

бюджетних установ та акціонерних товариств за звітний період, тому в процесі консолідації

результати їх діяльності додано до консолідованої фінансової інформації спеціального призначення.

(V) Звіт про виконання бюджету не включає дохід, отриманий за результом списання боргу в

рамках реструктуризації єврооблігацій.

(VI) Надходження від податків та зборів включено до доходів бюджету за касовим методом.

Коригування відображає застосування методу нарахування до обліку податків та зборів.

(VII) Звіт про виконання бюджету не включає збитки за звітній період від припинення визнання

житлового фонду в результаті приватизації.

(VIII) Частина видатків на оплату наданих населенню пільг та субсидій не було забезпечено

плановими асигнуваннями таких видатків державою протягом 2016 року, відповідно консолідований

фінансовий результат був скоригований на цю суму.

(IX) Під час підготовки зведеної інформації було проведено елімінацію видатків місцевого бюджету

з доходами, отриманими бюджетними організаціями і комунальними підприємствами з бюджету

міста.

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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1. Загальна інформація

195

Консолідована фінансова інформація спеціального призначення міста Києва включає в себе інформацію

стосовно виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі «в.о. КМР

(КМДА)»), 20 департаментів в.о. КМР (КМДА) (2015: 18 департаментів), 10 Районних державних адміністрацій

(далі «РДА») (2015: 10 РДА) та 1 918 (2015: 1 934) прямо або опосередковано підпорядкованих їм підприємств,

установ, організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва (включаючи 401

комунальне підприємство та 1 517 бюджетних установ (2015: 408 комунальних підприємств та 1 526 бюджетних

установ). Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років також територіальна громада міста Києва мала частку

корпоративних прав та контроль над 7 акціонерними товариствами, які є його дочірніми компаніями (далі –

«Місто»).

Місто провадить свою діяльність з метою збереження та примноження культурного, економічного, наукового та

промислового потенціалу міста, для забезпечення його процвітання та підвищення загального добробуту

жителів Міста. Основна мета діяльності Міста – поліпшення якості життя всіх верств населення, а також

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

Основна діяльність Міста – це надання послуг з розвитку інфраструктури, охорони здоров’я, зв’язку, освіти,

транспорту, спортивного та культурного розвитку, соціального захисту, ліквідації відходів, екстреної допомоги,

електро- і водопостачання та інших комунальних послуг населенню міста Києва, а також послуг з комплексної

забудови, благоустрою та утримання території.

Юридична адреса Київської міської державної адміністрації – вул. Хрещатик, 36, м. Київ, Україна, 01044.

Бюджетні організації, комунальні підприємства та акціонерні товариства зареєстровані та діють на території

міста Києва.

2. Економічне середовище, в якому працює Місто
Протягом останніх років Україна перебувала у стані політичних та економічних потрясінь. Крим, автономну

республіку у складі України, був фактично анексовано Російською Федерацією. У 2016 році продовжувався

збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ці події призвели до зростання рівня

інфляції, девальвації національної валюти щодо основних іноземних валют, зменшення ВВП, неліквідності та

волатильності фінансових ринків. У січні 2016 року набрала чинності угода про зону вільної торгівлі між

Україною та ЄС. У результаті Російська Федерація запровадила торгове ембарго або імпортні мита на основні

українські продукти експорту. У відповідь Україна запровадила аналогічні заходи до російської продукції.

У 2016 році середній рівень інфляції становив 13.9% порівняно з 48.7% у 2015 році. Незважаючи на те, що

сукупний рівень інфляції в Україні за три попередні роки незначно перевищував 100%, керівництво вважає, що

українська економіка не є гіперінфляційною у зв’язку з уповільненням темпу інфляції протягом 2016 року та

відсутністю якісних характеристик гіперінфляційного економічного середовища.

Економічна ситуація почала стабілізуватися у 2016 році, що призвело до зростання ВВП приблизно на 1% і

стабілізації української гривні. Це дало змогу Національному банку України послабити деякі валютні

обмеження, запроваджені протягом 2014-2015 років, включно зі зменшенням обов’язкової частки продажу

валютних надходжень до 65% і дозволом здійснювати виплату дивідендів закордон. Однак дію деяких інших

обмежень було продовжено. Для підтримки економіки потрібне істотне зовнішнє фінансування. Протягом 2015

та 2016 років Україна отримала перші транші за механізмом розширеного фінансування («МРФ»), узгодженим з

МВФ. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху

українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на сьогодні складно

передбачити.

У листопаді та грудні 2015 року проведено реструктуризацію єврооблігацій міста Києва 2005 та 2011 років

випуску з погашенням у 2015-2016 роках на облігації зовнішніх державних позик України з погашенням у

2019-2020 роках і державні деривативи, та досягнуто домовленості з кредиторами щодо зменшення загальної

суми заборгованості позичальника.

У листопаді 2015 року міжнародна рейтингова агенція Moody’s підвищила суверенний рейтинг України з Ca до

Caa3, прогноз рейтингу змінено з негативного на стабільний. У грудні 2015 року міжнародна рейтингова агенція

Moody’s змінила із негативного на стабільний прогноз щодо кредитних рейтингів міста Києва в іноземній та

місцевій валютах та підтвердила кредитні рейтинги Міста на рівні Ca. Основними чинниками зміни прогнозу

щодо рейтингів міста Києва стала реструктуризація єврооблігацій Києва, а також зменшення рівня системного

ризику з урахуванням покращення кредитного профілю держави Україна.

У листопаді 2016 року міжнародна рейтингова агенція Fitch підвищила довгостроковий рейтинг дефолту

емітента в іноземній і національній валюті міста Києва з рівня CC до В-. Підвищення рейтингу Києва

обумовлено повним погашенням Містом внутрішніх облігацій та підвищенням довгострокових рейтингів України

в іноземній та національній валюті.

Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить великою мірою від здатності уряду України

продовжувати реформи та зусиль НБУ з подальшої стабілізації банківського сектору, а також здатності

української економіки загалом адекватно реагувати на зміни на ринках. Водночас подальший розвиток

економічної та політичної ситуації, а також вплив цих факторів на Україну та місто Київ на сьогодні неможливо

передбачити.
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Основа підготовки. Консолідовану фінансову звітність Міста підготовлено відповідно до основних принципів

облікової політики, викладеної у цій Примітці. Сьогодні Місто перебуває на етапі приведення консолідованої

фінансової інформації спеціального призначення (далі консолідована фінансова інформація) у відповідність з

вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС), випущених

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (РМСБОДС). Ця

консолідована фінансова інформація спеціального призначення не відповідає МСБОДС через обмеження та

відхилення, викладені в Описі підходу до підготовки консолідованої фінансової інформації спеціального

призначення.

Цю консолідовану фінансову інформацію підготовлено на основі облікових політик Міста відповідно до

принципу історичної вартості, за виключенням основних засобів та деяких категорій фінансових інструментів,

які обліковувалися за вартістю переоцінки та справедливою вартістю відповідно, 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 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 використовувалися під час підготовки цієї консолідованої

фінансової інформації для обліку аналогічних операцій та подій за однакових обставин, у 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 в цих змінах та

розкриває відповідну інформацію у всіх необхідних випадках у звіті про зміни в чистих активах. Нереалізовані

прибутки та збитки за операціями між Містом та його асоційованими компаніями виключаються у розмірі частки

Міста у цих асоційованих компаніях.

Частка в 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

суб’єкта, який їх контролює. У разі потреби облікова політика асоційованих компаній коригується відповідно до

облікової політики Міста.

Після застосування обліку за методом участі в капіталі Місто визначає потребу 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 в консолідованому 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 інвестицію, що залишилася 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 підприємства та установи 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 НБУ станом на кінець відповідного звітного періоду. Прибутки і збитки від курсових різниць,

що виникають у результаті розрахунків за операціями 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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Курси обміну основних валют до української гривні, встановлені Національним банком України станом на

31 грудня 2016 та 2015 років, були представлені таким чином:

Станом на 31 грудня Станом на 31 грудня

2016 року 2015 року

Гривня/долар США 27.1909 24.0007

Гривня/євро 28.4226 26.2231

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 в консолідованому 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 обліковуються за переоціненою вартістю, за вирахуванням накопиченого

зносу та резерву під знецінення, якщо потрібно. Справедлива вартість визначається за результатами оцінки,

яку проводять зовнішні незалежні оцінювачі, або внутрішні спеціалісти, які мають відповідні знання та досвід.

Регулярність проведення переоцінки в 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’єкта 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 в тих випадках, якщо вони

призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від основного засобу. Всі інші витрати визнаються у

прибутку чи збитку в тому періоді, в якому вони були понесені.

Витрати на поточний ремонт та обслуговування належать до витрат 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.

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 такими нормами:

- Земельні ділянки не амортизуються

- Будинки та споруди до 100 років

- Машини та обладнання 5-30 років

- Транспортні засоби 10-40 років

- Інструменти, прилади та інвентар 3-25 років

- Інші основні засоби 2-15 років

- Удосконалення орендованого майна 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 у разі потреби 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.

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 таких

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, обліковуються як окрема група основних засобів. 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 в разі

поліпшень концесійного активу, або створення нового активу, що належить до цього 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.

Інвестиційна нерухомість. Інвестиційна нерухомість включає у себе об’єкти, утримувані з метою отримання

орендних платежів та/або збільшення вартості капіталу. Об’єкти інвестиційної нерухомості спочатку оцінюються

за первісною вартістю, включно з витратами на придбання. Коли інвестиційна нерухомість придбається в

необмінних операціях, її первісна вартість оцінюється за справедливою вартістю станом на дату придбання.

Після первісного визнання об’єкти інвестиційної нерухомості оцінюються за справедливою вартістю. Прибутки

та збитки, які виникають у результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаються до

складу прибутку або збитку того періоду, у якому вони виникають.

Інвестиційна нерухомість припиняє визнаватися після вибуття або фінального виводу з експлуатації, коли

більше не очікується отримання будь-яких пов’язаних з нею майбутніх економічних вигід. Будь-який прибуток

або збиток, який виникає у результаті припинення визнання нерухомості, (розраховується як різниця між

чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу) включається до складу прибутку або

збитку того періоду, у якому інвестиційна нерухомість припиняє визнаватись.

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.
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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 за потреби 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, 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.

Під час оцінки 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 активу. 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.

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 за

необхідністю 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. 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 в попередніх роках не визнавалося збитків від знецінення цього активу. Це сторно

визнається у надлишку або дефіциті.

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.

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.
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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 у разі зміни 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 в 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 в тому періоді, в якому актив був знятий з обліку.

Фінансові інструменти

Початкове визнання та оцінка. Фінансові активи, що належать 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 під час придбання 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 в 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, в 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 в 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.

Ознаки знецінення можуть включати такі 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).
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Фінансові зобов’язання

Початкове визнання та оцінка. Фінансові зобов’язання, що належать 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 разі

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 в разі 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 консолідованого звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в

разі 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 з 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 цього 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.

Запаси. Запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації залежно від того, яка з них

менша. Вартість сировини, запасних частин та товарів повинна обліковуватися 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 під час

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 з 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.
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Дебіторська заборгованість за необмінними операціями складається з таких 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 ніж три місяці, 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 зазначеному 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 консолідованому 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 всі короткострокові виплати працівникам, наприклад виплати на оплату

відпусток, визнаються у тому періоді, в якому працівником 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 під

час складання бюджету виникають різниці, пов’язані з використанням різних методів бухгалтерського обліку,

строків або суб’єктів господарювання, які вимагають звірку фактичних порівняльних сум та сум, представлених

як окремий додатковий фінансовий звіт.

Загальний фонд. Загальний фонд бюджету забезпечує фінансування основних функцій та завдань держави та

територіальних громад. Складовими частинами загального фонду бюджету є:

- усі доходи бюджету крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;

- усі 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. У 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 (зокрема 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.
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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, враховуючи ступінь завершеності послуг, коли

результат конкретної операції можна достовірно оцінити. Ступінь завершеності оцінюється, враховуючи обсяг

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 дає змогу відшкодувати понесені витрати.

Реалізація продукції. Доходи від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнаються у разі наявності всіх

наведених далі умов: покупцеві передано 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.

Податки

Податок на прибуток. У цій консолідованій фінансовій інформації податок на прибуток показаний відповідно

до законодавства України, яке було чинним або фактично було введено 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 в 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 з 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.
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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 з вхідного ПДВ при закупівлях

виникає у момент отримання накладної з ПДВ, яка видається у момент надходження оплати постачальнику або

в момент отримання товарів або послуг залежно від того, яка подія відбувається раніше, або право на кредит з

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.

4. Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися

під час застосування облікової політики

У 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 в 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 включно з дебіторською заборгованістю від населення за комунальні послуги переглядається на

предмет знецінення на постійній основі. Під час визначення потреби 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 такі ставки резервування:

- до 179 днів прострочення боргу – 0%;

- від 180 до 365 днів прострочення боргу – 50%;

- більше 365 днів прострочення боргу – 100%.

Оцінка інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Місто володіє 401 комунальним підприємством та 1

517 бюджетними установами, з яких до консолідованої фінансової інформації увійшли показники діяльності

щодо 290 комунальних підприємств та 1 517 бюджетних організацій (2015: 339 комунальних підприємств та 1

474 бюджетних організацій), які надали фінансову звітність за 2016 рік. 111 комунальних підприємств, які не

увійшли до консолідованої фінансової інформації, перебувають у стадії реорганізації, ліквідації або вони не є

суттєвими для Міста.

Також Місто має інвестиції у 38 підприємствах (2015: 38 підприємствах) з часткою володіння від 1% до 100%,

зокрема 10 підприємств, у яких корпоративні права територіальної громади міста Києва передані в управління

районних державних адміністрацій (2015: 10 підприємств). Станом на 31 грудня 2016 року Місто не мало

контролю або суттєвого впливу на 16 підприємств, з яких 9 перебувають у стадії ліквідації, 7 не провадять

господарську діяльність. Станом на 31 грудня 2015 року Місто не мало контролю або суттєвого впливу на 17

підприємств, з яких 9 перебувало у стадії ліквідації, 8 не провадили господарську діяльність. 15 підприємств, які

не є суттєвими для консолідованої фінансової інформації, не надали фінансову звітність станом на 31 грудня

2016 року (2015: 12 підприємств). 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 31 грудня 2016 та 2015 років.
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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 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.

Інвестиційна нерухомість. Керівництво використовує суттєві судження стосовно класифікації необоротних

активів як основні засоби або як інвестиційна нерухомість. Керівництво Міста вважає, що активи, утримувані

для надання соціальних послуг, наприклад для здачі в оренду громадським організаціям, творчим спілкам,

бюджетним установам комунальної та державної власності за нижчими за ринкові орендними ставками, не є

інвестиційною нерухомістю і класифікуються як основні засоби. Керівництво вважає, що в такій ситуації активи

утримуються не для отримання доходів з оренди або підвищення вартості капіталу, а отримані доходи з оренди

є супутніми для цілей, задля яких вони утримуються. Такі активи не є інвестиційною нерухомістю і

обліковуються згідно з вимогами МСБОДС 17 «Основні засоби».

Класифікація окремих статей консолідованої фінансової інформації. Консолідована фінансова

інформація стосовно активів у концесії та необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

представлена в примітках 6 «Основні засоби» та 14 «Інші необоротні активи», відповідно. Інформація щодо

інших податків та зборів спеціального фонду представлена в примітці 29 «Податки та інші збори спеціального

фонду», в рядку «Інші податки та збори». Протягом 2016 року субвенції з Державного бюджету не надходили до

спеціального фонду, тому відповідна примітка відсутня в даній консолідованій фінансовій інформації.

5. Операції з пов’язаними сторонами
Асоційовані компанії. Залишки грошових коштів, розміщені на рахунках в асоційованому банку, становили

5 196 тис. грн станом на 31 грудня 2016 року (31 грудня 2015 року: 266 850 тис. грн).

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2015 року, Місто отримувало короткострокові запозичення в

асоційованому банку, які були повністю погашені станом на 31 грудня 2015 року, відповідні фінансові витрати за

короткостроковими запозиченнями становили 19 615 тис. грн у 2015 році.

Сума майна, наданого у заставу асоційованій компанії, станом на 31 грудня 2015 року становила

575 625 тис. грн.

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 2016 році загальна сума винагороди

29 осіб управлінського персоналу Київської міської адміністрації становила 9 237 тис. грн (2015: 3 988 тис. грн).

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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5. Операції з пов’язаними сторонами

Винагорода основного управлінського персоналу за 2015 рік:

У тисячах українських гривень
Річна заробітна 

плата
Нарахування

Всього річна 

заробітна плата 

та нарахування

Голова Київської міської державної адміністрації* - - -

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації 61 22 83

Заступники голови Київської міської державної адміністрації 

(4 особи)
436 156 592

Керівник апарату Київської міської державної адміністрації 93 34 127

Директор Департаменту економіки та інвестицій 223 75 298

Директор Департаменту фінансів 216 61 277

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та 

аудиту
177 64 241

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 168 61 229

Директор Департаменту суспільних комунікацій 163 55 218

Директор Департаменту містобудування та архітектури 160 58 218

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 157 57 214

Директор Департаменту культури 156 52 208

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва 155 54 209

Директор Департаменту земельних ресурсів 154 56 210

Директор Департаменту охорони здоров’я 117 42 159

Директор Департаменту соціальної політики 114 41 155

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 104 38 142

Директор Департаменту (Центр) надання адміністративних послуг 128 36 164

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення 97 35 132

Директор Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища
75 27 102

Директор Департаменту транспортної інфраструктури 64 23 87

Всього 3 018 1 047 4 065 

* Голова Київської міської державної адміністрації працював на громадських засадах та протягом 2015 року не отримував

заробітної плати на посаді голови КМДА.

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У тисячах українських гривень
Річна заробітна 

плата
Нарахування

Всього річна 

заробітна плата 

та нарахування

Голова Київської міської державної адміністрації 148 33 181

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації 352 77 429

Заступники голови Київської міської державної адміністрації (6 осіб) 1 805 397 2 202

Керівник апарату Київської міської державної адміністрації 263 58 321

Директор Департаменту економіки та інвестицій 287 63 350

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та 

аудиту
282 62 344

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 357 79 436

Директор Департаменту фінансів 323 62 385

Директор Департаменту суспільних комунікацій 272 58 330

Директор Департаменту містобудування та архітектури 188 41 229

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 260 57 317

Директор Департаменту культури 254 55 309

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва 274 58 332

Директор Департаменту земельних ресурсів 265 58 323

Директор Департаменту охорони здоров’я 196 35 231

Директор Департаменту соціальної політики 307 67 374

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 262 58 320

Директор Департаменту (Центр) надання адміністративних послуг 349 69 418

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення 246 48 294

Директор Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища
256 49 305

Директор Департаменту транспортної інфраструктури 183 40 223

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-

будівельного контролю
118 26 144

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій 42 9 51

Директор Управління (інспекція) самоврядного контролю 319 70 389

Всього 7 608 1 629 9 237

Винагорода основного управлінського персоналу за 2016 рік:
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6. Основні засоби

У тисячах українських 

гривень

Земельні 

ділянки

Будинки 

та споруди

Машини 

та облад-

нання

Транспортні 

засоби

Незавершене 

капітальне 

будівництво

Активи 

в концесії

Інші 

основні 

засоби

Всього

Первісна вартість 5 557 729 82 060 037 4 805 670 14 614 604 9 777 366 2 821 211 3 881 849 123 518 466 

Накопичена 

амортизація
- (42 655 478) (2 865 937) (10 240 908) - (554 240) (1 380 684) (57 697 247)

Залишкова вартість 

на 31 грудня 2014 

року

5 557 729 39 404 559 1 939 733 4 373 696 9 777 366 2 266 971 2 501 165 65 821 219 

Надходження, вибуття 

та інші переміщення
176 616 1 816 207 320 238 536 713 675 311 721 921 222 483 4 469 489 

Переміщення в 

інвестиційну 

нерухомість

- (2 752 125) - - - - - (2 752 125)

Переоцінка основних 

засобів
795 831 2 393 322 (50 553) 1 100 193 - 1 148 800 (3 731) 5 383 862  

Амортизація за період - (2 261 137) (233 175) (361 767) - (212 126) (137 575) (3 205 780)

Первісна вартість 6 530 176 83 517 441 5 075 355 16 251 510 10 452 677 4 691 932 4 100 601 130 619 692 

Накопичена 

амортизація
- (44 916 615) (3 099 112) (10 602 675) - (766 366) (1 518 259) (60 903 027)

Залишкова вартість 

на 31 грудня 2015 

року

6 530 176 38 600 826 1 976 243 5 648 835 10 452 677 3 925 566 2 582 342 69 716 665 

Надходження, вибуття 

та інші переміщення
1 488 827 2 546 836 759 463 916 866 3 312 053 163 106 161 283 9 348 434

Результат припинення 

визнання житлового 

фонду в результаті 

приватизації

- (2 670 674) - - - - - (2 670 674)

Переміщення в 

інвестиційну 

нерухомість

- - - - - - - -

Переоцінка основних 

засобів
2 190 999 329 059 4 687 47 - - 2 645 2 527 437

Амортизація за період - (2 295 840) (269 620) (517 557) - (268 220) (245 612) (3 596 849)

Первісна вартість 10 210 002 83 722 662 5 839 505 17 168 423 13 764 730 4 855 038 4 264 529 139 824 889

Накопичена 

амортизація
- (47 212 455) (3 368 732) (11 120 232) - (1 034 586) (1 763 871) (64 499 876)

Залишкова вартість 

на 31 грудня 2016 

року

10 210 002 36 510 207 2 470 773 6 048 191 13 764 730 3 820 452 2 500 658 75 325 013

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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6. Основні засоби

Протягом 2016 року деякі підприємства провели переоцінку земельних ділянок, зокрема з метою індексації

орендної вартості, а також будинків та споруд. Для цього залучено незалежні оцінювачі, якими було визначено

справедливу вартість основних засобів.

Основні засоби також включають нежитлові приміщення комунальної власності, передані в оренду громадським 

організаціям, творчим спілкам, бюджетним установам комунальної та державної власності з орендною ставкою 

1 гривня на рік відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Положення 

про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішеннями Київської міської ради від 

22 вересня 2011 року № 34/6250 та від 21 квітня 2015 року № 415/1280.

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 станом на 31 грудня 2016 року становить 175.69 тис. кв. м (2015: 156.48 тис. кв. м).

Такі умови оренди та передачі на безоплатній основі призводять до недоотримання Містом значної частини

доходів.

Загальна площа земель міста Києва на 31 грудня 2016 та 2015 років становила 83.6 тис. га. З них за оцінками

Міста в комунальній власності на 31 грудня 2016 року перебувало 70.1 тис. га, в державній власності –

9 тис. га, в приватній власності – 4.5 тис. га. Сьогодні 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 на 31 грудня 2016 та 2015 років не була внесена до

Державного кадастрового реєстру та не була облікована на балансах комунальних підприємств та бюджетних

установ Міста. Такі землі визнано Містом у консолідованій фінансовій інформації за вартістю, що дорівнює

нулю.

Активи в концесії. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років активи в концесії представлено об’єктами енерго- та

теплопостачання, які використовувалися для надання послуг споживачам в м. Києві. 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.

Концесійна угода підписана 27 вересня 2001 року та діє до 31 грудня 2017 року. Відповідно до умов основного

та додаткових договорів, 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 в розмірі 10% від чистого прибутку, отриманого товариством за попередній

бюджетний рік, але не менше ніж 2 000 тис. грн на рік.

Результати відновлення, реконструкції та поліпшення зазначених основних фондів є комунальною власністю

територіальної громади міста Києва.

Поліпшення майна, що здійснює товариство 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 2016 та 2015 років сума поліпшень комунального майна, що підлягає компенсації,

становила 352 982 тис. грн (Примітка 17).

Справедливу вартість комунального майна, що перебуває у володінні та користуванні ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,

визначено акредитованим незалежним оцінювачем станом на 01 листопада 2011 року переважно за методом

амортизованої вартості заміщення.

Об’єкти історичної та культурної спадщини. Об’єктами історичної та культурної спадщини є активи, які належать

Місту і мають одну або більше з таких характеристик:

- історична або природна значущість;

- культурна, освітня або художня важливість; та/або

- значні архітектурні характеристики.

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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7. Інвестиційна нерухомість

Cтаном на 31 грудня 2016 та 2015 років інвестиційна нерухомість представлена будівлями та спорудами

нежитлового призначення, що здаються в оренду комерційним підприємствам на ринкових умовах.

8. Нематеріальні активи

У тисячах українських гривень

Права на 

користування 

майном та об’єкти 

промислової 

власності

Програмне 

забезпе-

чення

Інші нема-

теріальні 

активи

Всього

Первісна вартість 109 086 38 544 391 159 538 789

Накопичена амортизація та знецінення (69 840) (31 633) (84 487) (185 960)

Залишкова вартість на 31 грудня 2014 року 39 246 6 911 306 672 352 829

Надходження 11 782 11 838 32 418 56 038 

Вибуття - (49) (201 512) (201 561)

Амортизація за період (1 806) (2 171) (17 240) (21 217)

Первісна вартість 120 868 50 333 222 065 393 266 

Накопичена амортизація та знецінення (71 646) (33 804) (101 727) (207 177)

Залишкова вартість на 31 грудня 2015 року 49 222 16 529 120 338 186 089

Надходження 5,045 102 6,897 12,044

Вибуття (35 047) - (10 055) (45 102)

Амортизація за період (2 009) (2 725) (68 171) (72 905)

(32 011) (2 623) (71 329) (105 963)

Первісна вартість 90 866 50 435 218 907 360 208

Накопичена амортизація та знецінення (73 655) (36 529) (169 898) (280 082)

Залишкова вартість на 31 грудня 2016 року 17 211 13 906 49 009 80 126

9. Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі

Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартість інвестицій Міста в асоційовані компанії включала інвестицію

у ПАТ КБ «Хрещатик».

02 червня 2016 року Національний Банк України прийняв рішення відкликати банківську ліцензію у ПАТ КБ

«Хрещатик» та ліквідувати його. ПАТ КБ «Хрещатик» віднесено до категорії неплатоспроможних 05 квітня 2016

року. Відповідно вся сума інвестиції балансовою вартістю 23 947 тис. грн була визнана у складі інших витрат

консолідованого звіту про фінансовий результат за 2016 рік.
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10. Дебіторська заборгованість за обмінними операціями

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Довгострокова дебіторська заборгованість 89 550 89 692

Всього довгострокової дебіторської заборгованості 89 550 89 692

Поточна дебіторська заборгованість

Заборгованість за товари та послуги 3 014 693 2 983 295 

Заборгованість за іншими обмінними операціями 1 571 704 1 386 458 

Резерв під сумнівну заборгованість (1 462 458) (2 147 036)

Всього фінансової дебіторської заборгованості 3 123 939 2 222 717

Розрахунки по ПДВ 155 205 110 506 

Передоплати 525 605 918 135 

Всього поточної дебіторської заборгованості 3 804 749 3 251 358 

Звірка резерву під знецінення дебіторської заборгованості

У тисячах українських гривень
2016 2015

Сума резерву Сума резерву

На 01 січня 2016 року 2 147 036 1 376 465     

Зміна резерву в поточному періоді (684 578) 770 571 

На 31 грудня 2016 року 1 462 458 2 147 036 

Далі наведено аналіз фінансової дебіторської заборгованості за кредитною 

якістю:

У тисячах українських гривень
31 грудня 2016 

року
31 грудня 2015 року

Не прострочена та не знецінена дебіторська заборгованість, крім 

заборгованості населення за комунальні послуги

Заборгованість за надані послуги та товари 1 548 289 1 269 770

Заборгованість за іншими обмінними операціями 968 926 555 230 

Всього не прострочена та не знецінена 2 517 215 1 825 000 

Прострочена, але не знецінена, крім заборгованості населення за 

комунальні послуги

Від 1 до 30 днів 25 165 160 723 

Від 31 до 90 днів 7 295 12 804 

Від 91 до 180 днів 6 140 22 301 

Всього прострочена, але не знецінена 38 600 195 828 

Прострочена та знецінена, крім заборгованості населення за комунальні 

послуги

Від 181 до 360 днів 7 261 14 975 

Більше 360 днів 407 707 348 031 

Всього прострочена та знецінена 414 968 363 006 

Дебіторська заборгованість населення за комунальні послуги 1 389 307 1 648 281 

Інша дебіторська заборгованість 315 857 427 330 

Всього фінансової дебіторської заборгованості 4 675 947 4 459 445

Резерв під сумнівну заборгованість (1 462 458) (2 147 036)

Всього фінансової дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву 3 213 489 2 312 409

11. Запаси

У тисячах українських гривень
31 грудня 

2016 року

31 грудня

2015 року

Квартири та нежитлові приміщення 4 227 543 2 239 105 

Незавершене будівництво за будівельними контрактами 3 489 518 5 697 644 

Допоміжні та інші матеріали 485 427 261 010 

Запасні частини 178 532 102 779 

Товари на продаж 172 853 168 144 

Готова продукція та незавершене виробництво 20 158 41 732 

Інші запаси 1 058 548 504 146 

Всього запасів 9 632 579 9 014 560

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ



211 211

12. Дебіторська заборгованість за необмінними операціями

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Дебіторська заборгованість за плановими асигнуваннями видатків

на оплату наданих населенню пільг та субсидій
966 070 -

Дебіторська заборгованість з плати за землю 689 643 454 331

Дебіторська заборгованість з податку на прибуток підприємств 397 062 319 366

Дебіторська заборгованість з податку на доходи фізичних осіб 342 631 249 951 

Дебіторська заборгованість за місцевими податками та зборами 181 916 58 370 

Дебіторська заборгованість з акцизного податку 13 975 3 279

Всього дебіторської заборгованості за необмінними 

операціями 
2 591 297 1 085 297 

13. Грошові кошти та їх еквіваленти

Дебіторська заборгованість за плановими асигнуваннями видатків на оплату наданих населенню пільг та

субсидій, що належить до комунальних підприємств, виникла через відповідну заборгованість місцевого

бюджету по видаткам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного

газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів.

Головною причиною виникнення цієї заборгованості є незабезпечення плановими асигнуваннями видатків на

оплату наданих населенню пільг та субсидій з боку держави.

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Рахунки в казначействі 4 100 004 1 815 004 

Рахунки в банках 1 066 236 794 810

Грошові кошти в касі та в дорозі 312 505 13 022 

Короткострокові депозити 114 674 78 532 

Інші грошові кошти та їх еквіваленти 1 755 1 277 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 5 595 174 2 702 645

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

У тисячах українських гривень
Рахунки в 

банках

Рахунки в 

казначействі

Коротко-

строкові 

депозити

Інші 

грошові 

кошти

Всього

Рейтинг за рейтинговою шкалою 

Moody’s 

Caa2 327 - - - 327

Caa3 183 892 4 100 004 34 021 - 4 317 917

Без рейтингу 882 017 - 80 653 314 260 1 276 930

Всього грошових коштів та їх 

еквівалентів
1 066 236 4 100 004 114 674 314 260 5 595 174

Аналіз грошових коштів станом на 31 грудня 2015 року:

У тисячах українських гривень
Рахунки в 

банках

Рахунки в 

казначействі

Коротко-

строкові 

депозити

Інші 

грошові 

кошти

Всього

Рейтинг за рейтинговою шкалою 

Moody’s 

Caa3 30 491 1 815 004 - - 1 845 495 

Без рейтингу 764 319 - 78 532 14 299 857 150 

Всього грошових коштів та їх 

еквівалентів
794 810 1 815 004 78 532 14 299 2 702 645 

Аналіз грошових коштів станом на 31 грудня 2015 року:

Залишки по операціям з пов’язаними сторонами розкриті в Примітці 5
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14. Інші необоротні активи

Нижче наведено інформацію про короткострокові запозичення Міста:

Аналіз позикових коштів за валютами наведено далі:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Передплати за основні засоби 417 372 -

Майно комунальної власності, що утримується для 

продажу
66 185 66 185 

Кошти на рахунках у проблемних банках 8 128 -

Інші необоротні активи утримувані для продажу 232 392

Інше 4 350 2 825

Всього інших необоротних активів 496 267 69 402

15. Запозичення

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Позика від Міністерства фінансів України 9 545 777 8 425 810

Кредити міжнародних організацій 1 478 648 1 541 630

Банківські кредити 268 863 230 001

Фінансовий лізинг 1 657 24 902

Інші довгострокові запозичення 23 000 33 258

Всього довгострокових запозичень 11 317 945 10 255 601

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Позики казначейства 3 688 454 3 688 454

Єврооблігації 2 750 328 2 427 643

Фінансовий лізинг 509 063 477 305

Кредити міжнародних організацій 413 331 339 442

Нараховані відсотки за позикою від Міністерства фінансів 

України
114 162 15 704

Банківські кредити 43 618 28 790

Облігації внутрішньої місцевої позики - 2 884 792

Інші короткострокові запозичення 8 094 5 615

Всього короткострокових запозичень 7 527 050 9 867 745

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Долар 12 435 213 10 869 158

Гривня 4 519 208 7 370 026

Євро 1 890 479 1 877 072

Інші 94 7 090

Всього запозичень 18 844 994 20 123 346

Нижче наведено інформацію про довгострокові запозичення Міста:
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15. Запозичення
Нижче наведено аналіз позикових коштів за строками погашення:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Запозичення, термін погашення за якими сплинув 2 750 328 2 427 643

З невизначеним строком погашення 13 234 231 12 114 264

До 6 місяців 354 167 180 429

Від 6 до 12 місяців 734 007 3 565 604

Від 1 до 5 років 1 747 221 1 827 533

Більше 5 років 24 946 783

Інші 94 7 090

Всього запозичень 18 844 994 20 123 346

Рядок «З невизначеним строком погашення» включає суму позик казначейства.

Відсоткові ставки за позиковими коштами наведено нижче:

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Позика від Міністерства фінансів України 7,75%* 7,75%*

Облігації внутрішньої місцевої позики - 15,20 - 15,25%

Єврооблігації 8% 8%

Фінансовий лізинг 22% 22%

Банківські кредити 0,01 - 26,0% 0,01 - 27,0%

Кредити міжнародних організацій 3% - Euribor+6% 3% - Euribor+6%

* У рамках погашення позики від Міністерства фінансів України Місто компенсує у повному обсязі витрати Міністерства

фінансів України за облігаціями зовнішніх державних позик України протягом 2015-2020 років та державних деривативів

протягом 2020-2040 років. Зазначена відсоткова ставка відповідає номінальній ставці купону за облігаціями зовнішніх

державних позик України. Місто не може достовірно визначити ефективну ставку за позикою, так як витрати на

обслуговування державних деривативів протягом 2020-2040 років не можуть бути достовірно передбачені.

Далі наведено рух запозичень:

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Запозичення станом на початок року 20 123 346 20 240 665

Отримано позик 440 193 1 165 407

Погашено позик (3 422 273) (3 270 156)

Нараховано відсотків 1 106 021 1 451 767

Сплачено відсотків (1 002 982) (1 707 697)

Списання боргу в рамках реструктуризації 

єврооблігацій
- (2 299 730)

Курсова різниця 1 600 689 4 543 090

Запозичення станом на кінець року 18 844 994 20 123 346

Пояснення щодо основних джерел заборгованості міста наведено далі.

Єврооблігації та позика від Міністерства фінансів України. У 2015 році проведено реструктуризацію

єврооблігацій 2005 та 2011 року випуску, загальна сума місцевого боргу за якими становила 550 000 тис. дол.

США (12 918 221 тис. грн на дату реструктуризації).

У рамках реструктуризації частина боргу у сумі 448 851 тис. дол. США (10 542 466 тис. грн на дату

реструктуризації) переведено до державного боргу шляхом додаткового випуску і розміщення облігацій

зовнішніх державних позик України (за ставкою купону у розмірі 7.75%) і державних деривативів з подальшим

частковим списанням на суму 97 785 тис. дол. США (2 299 728 тис. грн на дату реструктуризації).
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15. Запозичення
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 грудня 2015 року № 1040 та договору, укладеного між

Міністерством фінансів України та Київською міською радою, Місто компенсує у повному обсязі витрати

Міністерства фінансів за облігаціями зовнішніх державних позик України протягом 2015-2020 років та

державних деривативів протягом 2020-2040 років. Зазначена відсоткова ставка відповідає номінальній ставці

купону за облігаціями зовнішніх державних позик України. Місто не може достовірно визначити ефективну

ставку за позикою, так як виплати на обслуговування державних деривативів протягом 2020-2040 років не

можуть бути заздалегідь передбачені.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років короткострокові запозичення Міста включали зобов’язання перед

держателями єврооблігацій, які відмовилися брати участь у реструктуризації, у сумі 101 149 тис. дол. США

(2 750 328 тис. грн на 31 грудня 2016 року та 2 427 643 тис. грн на 31 грудня 2015 року). Станом на 31 грудня

2016 року Місто призупинило обслуговування заборгованості за даними облігаціями.

Облігації внутрішньої місцевої позики. Протягом 2016 року Місто достроково повністю погасило борг за

облігаціями внутрішньої місцевої позики.

Позики казначейства. Відповідно до пункту 3 статті 73 Бюджетного Кодексу України у редакціях до 01 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. З 2009 до 2013 року Містом отримало середньострокових позик на суму 3 761 755 тис. грн. В

2014 році Містом погасило 73 301 тис. грн позик. 28 грудня 2014 року внесено зміни до Бюджетного Кодексу,

відповідно до яких погашення заборгованості за середньостроковими позиками перед державним бюджетом,

яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі, не здійснюється до законодавчого врегулювання

цього питання. Відповідно у 2016 та 2015 роках Місто не здійснювало виплат за цими позиками.

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 Місто уклало угоду з Європейським банком реконструкції та

розвитку щодо відкриття кредитної лінії на суму 115 000 тис. євро для розвитку муніципального транспорту

Києва. Сума заборгованості станом на 31 грудня 2016 та 2015 років становила 64 110 тис. євро та 69 008 тис.

євро відповідно. Відповідно до умов договору оплата кредиту має бути здійснена у 2021 році. Відсоткова

ставка, що діяла протягом 2016 року, становить Euribor+6%.

У 2013 році Місто уклало угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією щодо надання кредиту на

суму 5 000 тис. євро та 4 000 тис. грн на реалізацію заходів з підвищення енергоефективності.

Сума заборгованості за валютним кредитом у євро станом на 31 грудня 2016 та 2015 років становила

2 403 тис. євро та 2 635 тис. євро відповідно. Згідно з умовами договору оплата кредиту має бути здійснена у

2021 році. Відсоткова ставка - 6,9%.

Сума заборгованості за кредитом у гривні станом на 31 грудня 2016 та 2015 років становила 1 500 тис. грн та

2 500 тис. грн відповідно. Згідно з умовами договору оплата кредиту має бути здійснена у 2018 році. Відсоткова

ставка - 3%.

16. Довгострокові резерви

Нижче наведена інформація про зміни у сумі резерву зобов’язань та відрахувань:

У тисячах українських гривень

Резерви на виконання 
зобов’язань, які передбачені 

умовами будівництва

Інші Всього

Балансова вартість на 01 січня 2015 року 226 848  17 090  243 938  

Нараховано в поточному році 302 275 - 302 275 

Списано за рахунок резерву - (12 093) (12 093)

Балансова вартість на 31 грудня 2015 року 529 123 4 997 534 120

Нараховано в поточному році - - -

Списано за рахунок резерву (473 173) (1 215) (474 388)

Балансова вартість на 31 грудня 2016 року 55 950 3 782 59 732
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16. Довгострокові резерви
Резерви на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва, створені за ймовірною оцінкою коштів

чи активів, які потрібно буде передати кредиторам за умовами договорів про будівництво.

Інші резерви формуються враховуючи потреби ймовірної суми, яка потрібна 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

18. Доходи майбутніх періодів

19. Кредиторська заборгованість за обмінними операціями

20. Кредиторська заборгованість за податками та 

трансфертами

У тисячах українських гривень 31 грудня 

2016 року

31 грудня 

2015 року

Довгострокова заборгованість за будівельними контрактами 1 803 560 1 051 308

Довгострокові зобов’язання щодо фінансування з державного бюджету 551 448 1 298 573

Зобов’язання щодо компенсації поліпшень основних засобів (концесія) 352 982 352 982

Інші довгострокові зобов’язання 1 249 461 269 884

Всього інших довгострокових зобов’язань 3 957 451 2 972 747

Довгострокова заборгованість за будівельними контрактами включає в себе внески інвесторів

щодо інвестиційних договорів на будівництво житла та іншої нерухомості.

У тисячах українських гривень

31 грудня 

2016 року

31 грудня 

2015 року

Активи безоплатно отримані від третіх сторін 1 843 367 1 860 905

Інші доходи майбутніх періодів 672 624 508 585 

Всього доходів майбутніх періодів 2 515 991 2 369 490

Активи безоплатно отримані від третіх сторін складаються з об’єктів інфраструктури, переданих третіми

сторонами у комунальну власність для надання енерго- та теплопостачання.

У тисячах українських гривень

31 грудня 

2016 року

31 грудня 

2015 року

Аванси отримані 4 900 552 4 266 780 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3 227 797 2 520 512 

Заборгованість за виплатами працівникам 126 024 104 449 

Заборгованість за виплатами третім особам 61 073 15 392 

Інша кредиторська заборгованість 1 373 331 1 492 249 

Всього кредиторської заборгованості за обмінними операціями 9 688 777 8 399 382

У тисячах українських гривень

31 грудня 

2016 року

31 грудня 

2015 року

Кредиторська заборгованість з податку на додану вартість 105 692 261 657 

Кредиторська заборгованість з інших податків та трансфертів 65 249 64 364  

Кредиторська заборгованість з трансфертів до Пенсійного Фонду України 45 240 56 181 

Інша кредиторська заборгованість за податками та трансфертами 173 878 160 397 

Всього кредиторської заборгованості за податками та трансфертами 390 059 542 599
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21. Аванси отримані за необмінними операціями

У тисячах українських гривень

31 грудня 2016 

року

31 грудня 2015 

року

Аванси отримані з податку на прибуток підприємств 887 638 196 721 

Аванси отримані з податку на доходи фізичних осіб 523 691 372 373 

Аванси отримані за місцевими податками та зборами 420 833 367 797 

Аванси отримані з плати за землю 283 134 199 564 

Аванси отримані з акцизного податку 34 359 53 299 

Всього авансів отриманих за необмінними операціями 2 149 655 1 189 754

Резерви на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва, створені за ймовірною оцінкою коштів

чи активів, які потрібно буде передати кредиторам за умовами договорів про будівництво.

У складі забезпечень під виконання судових рішень визнані штрафні санкції у судових справах за несвоєчасно

сплачену електроенергію.

Інші резерви формуються виходячи з ймовірної суми, яка потрібна для покриття резерву та відносяться на

поточні витрати.

22. Поточні резерви

Протягом 2016 року в резервах за зобов’язаннями та відрахуваннями відбулись наступні зміни:

У тисячах українських 

гривень

Резерви на 
виконання 

зобов’язань  за 
договорами 
будівництва 

Забезпечення 
під виконання 

судових 
рішень

Резерв 
невикорис-

таних 
відпусток Інші Всього

Балансова вартість на 

31 грудня 2014 року 102 879  104 924  33 084  75 189  316 076  

Нараховано в поточному році - 98 026 249 307 14 729 362 062 

Списано за рахунок резерву (32 434) (9 778) (149 365) (20 782) (212 359)

Балансова вартість на 

31 грудня 2015 року 70 445 193 172 133 026 69 136 465 779 

Нараховано в поточному році 35 790 386 633 188 327 20 125 630 875

Списано за рахунок резерву - (108 122) (200 300) 60 521 (247 901)

Балансова вартість на 

31 грудня 2016 року
106 235 471 683 121 053 149 782 848 753
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23. Субвенції та дотації
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Медична субвенція з державного бюджету 3 205 419  3 192 621  

Освітня субвенція з державного бюджету 2 254 691  2 114 709  

Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими 

у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва
248 064  -

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій
68 389  -

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла 

для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II груп з числа військовослужбовців
66 511  23 044

Субвенція з державного бюджету для закладів охорони здоров’я 9 588  7 526  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг

8 421  7 690

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
2 813  

-

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення 

матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми 

власності

329 -

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

- 586 024  

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам - 292 245  

Субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян -
246 133  

Субвенція з державного бюджету міському бюджету на придбання нових трамвайних 

вагонів -
49 286  

Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів -
35 030  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності

- 29 200

Всього субвенцій та дотацій 5 864 225  6 583 508  

Для цілей цієї консолідованої фінансовoї інформації спеціального призначення доходи Міста від отримання

наступних субвенцій з державного бюджету були згорнуті з відповідними витратами у 2016 та 2015 роках:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,

малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та

допомоги по догляду за інвалідами (2 089 134 тис. грн у 2016 році та 1 966 171 тис. грн у 2015 році,

відповідно);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати

(1 465 368 тис. грн у 2016 році та 925 909 тис. грн у 2015 році, відповідно);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (205 тис. грн у 2016 році та

169 тис. грн у 2015 році, відповідно).

У 2016 році бюджет міста Києва отримав з державного бюджету наступні субвенції, які не надходили в

попередньому році:

- субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до

загального фонду бюджету міста Києва;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій;

- 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;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної

бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності.
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24. Місцеві податки і збори загального фонду
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Єдиний податок 3 030 179 1 922 474

Орендна плата за використання природних ресурсів 2 920 395 1 771 401

Земельний податок 2 420 191 810 496

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 275 378 182 545

Транспортний податок 178 036 123 315

Збір за місця для паркування транспортних засобів 23 898 23 240

Інші місцеві податки і збори загального фонду 16 599 8 374

Всього місцевих податків і зборів загального фонду 8 864 676  4 841 845  

25. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Плата за ліцензії та сертифікати 194 344 150 210  

Надходження від орендної плати 108 330 113 326  

Державне мито 74 533 64 085  

Плата за державну реєстрацію 5 192 4 192  

Плата за надання інших адміністративних послуг 150 490 132 372  

Всього адміністративних зборів та платежів, доходів від 

некомерційної господарської діяльності
532 889 464 185 

26. Збори та плата за спеціальне використання природних 

ресурсів
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Рентна плата за спеціальне використання води 46 834 42 158

Рентна плата за користування надрами 4 269 3 571

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 293 1 646

Плата за використання інших природних ресурсів 78 15

Всього зборів та плат за спеціальне використання природних 

ресурсів
52 474 47 390

27. Інші неподаткові надходження та інші бюджетні доходи
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Адміністративні штрафи та інші санкції 7 454 6 441                                 

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

3 995 1 425                                 

Інші надходження 34 610 14 559

Всього інших неподаткових надходжень та інших бюджетних 

доходів
46 059 22 425
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23. Субвенції та дотації
У 2016 році бюджет міста Києва не отримував наступних надходжень, які надходили в попередньому році:

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 на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам;

субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих

категорій громадян;

субвенція з державного бюджету міському бюджету на придбання нових трамвайних вагонів;

субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських

голів;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних

шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності.
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28. Доходи від обмінних операцій бюджетних установ
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних 

осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
1 394 176 728 674

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю
534 818 484 957

Плата за оренду майна бюджетних установ 117 635 109 485

Всього доходів від обмінних операцій бюджетних установ 2 046 629 1 323 116

29. Податки та інші збори спеціального фонду
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Надходження від митних платежів, що зараховуються до місцевого 

бюджету 
597 258 -

Екологічний податок 43 193 -

Інші податки та збори 51 295

Всього податків та інших зборів спеціального фонду 640 502 295

Надходженнями від митних платежів, що зараховуються до місцевого бюджету, виникли в результаті

експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального

користування у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у

місті Києві, що запроваджені відповідно до пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»

Бюджетного кодексу України з 01 вересня 2015 року до 01 січня 2018 року.

На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу

щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію

України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України

товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого

перевиконання зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі,

пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних

показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях

відповідних областей та міста Києва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Подібних

надходжень не було у минулому році.

Крім того, відповідно до змін у Бюджетному кодексі України екологічний податок, що справляється до бюджету

міста Києва, включається до надходжень спеціального фонду місцевого бюджету з 01 січня 2016 року. У 2015

році екологічний податок включався до інших податків та зборів загального фонду місцевого бюджету.

30. Інші неподаткові надходження
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури 

населеного пункту
563 128 333 367

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 
166 12 122

Інші надходження 4 559 4 342

Всього інших неподаткових надходжень 567 853 349 831

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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31. Цільові фонди 
У 2016 році джерелами надходжень до цільових фондів були:

- кошти від плати за тимчасове використання місць, які перебувають у комунальній власності територіальної

громади міста Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності;

- кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів;

- 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 2016 році загальна сума надходжень до цільових фондів становила 299 937 тис. грн (2015: 262 537 тис. грн).

У 2015 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;

- 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.

32. Доходи від обмінних операцій комунальних та акціонерних 

підприємств
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Житлово-комунальне господарство 6 182 851 5 016 002 

Будівництво 3 866 537 4 126 493 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 2 201 530 2 141 698 

Охорона здоров’я 1 544 287 279 503 

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 633 722 639 213 

Культура i мистецтво 139 474 112 367 

Освіта 100 700 90 861 

Інші доходи від обмінних операцій 38 363 32 717 

Всього доходів від обмінних операцій комунальних та акціонерних 

підприємств
14 707 464  12 438 854  

33. Інші доходи бюджетних, комунальних та акціонерних 

підприємств 
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Безоплатно отримані активи 379 584  302 088 

Доходи від орендної плати 116 669  93 687 

Дохід від ліквідації 19 282  1 955 

Штрафи, пені, неустойки 5 956  9 580 

Доходи від оприбуткування за результатами інвентаризації 5 135  321 

Інші доходи 2 568 070  913 166 

Всього інших доходів бюджетних, комунальних та 

акціонерних підприємств
3 094 696 1 320 797 

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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35. Освіта

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, орендну плату 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 діяльністю Міста.

Витрати понесені у зв’язку із закупівлею будівельних матеріалів, продуктів харчування, палива, медикаментів,

фармацевтичних товарів та інших матеріалів господарського призначення, відображені у статті «Витратні та

інші матеріали».

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Амортизація 553 426 211 157 

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 541 205 224 671 

Використані послуги 264 568 76 294 

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 175 184 413 938 

Витратні та інші матеріали 133 535 10 048 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування 112 786 123 623 

Виплати соціальної допомоги 22 046 -

Податки та збори до державного бюджету 19 881 11 282 

Транспортні витрати 7 773 1 600 

Орендні витрати 935 7 369 

Інші витрати 6 383 887  5 781 646 

Всього 8 215 226  6 861 628 

34. Житлово-комунальне господарство

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 4 619 200 3 003 093 

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 831 031 873 691 

Використані послуги 380 720 413 362 

Витратні та інші матеріали 350 288 12 057 

Інші витрати 593 971 1 248 293 

Всього 6 775 210 5 550 496 

36. Охорона здоров’я

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 2 477 956 588 608 

Витратні та інші матеріали 726 225 -

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 310 699 72 478 

Використані послуги 44 226 447 742 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування 12 954 36 

Амортизація 11 343 5 881 

Податки та збори до державного бюджету 17 115 

Інші витрати 4 143 919 3 373 416 

Всього 7 727 339 4 488 276 

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Амортизація 184 560 112 853 

Використані послуги 88 306 43 649 

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 50 219 15 124 

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 27 564 14 684 

Податки та збори до державного бюджету 12 145 7 247 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування 9 822 38 800 

Витратні та інші матеріали 1 515 19 996 

Інші витрати 6 100 654 3 362 325 

Всього 6 474 785 3 614 678 

Загальні витрати на будівництво збільшилися через зростання видатків бюджету та збільшення діяльності

комунальних підприємств цього сектору.

38. Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації 

та інформатика
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 1 228 090 730 239 

Амортизація 736 011 385 023 

Витратні та інші матеріали 552 952 258 561 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування 392 172 76 305 

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 137 689 15 670 

Використані послуги 74 393 3 867 

Податки та збори до державного бюджету 20 915 17 388 

Орендні витрати 9 782 6 994 

Транспортні витрати 9 368 15 204 

Інші витрати 347 620 1 892 574 

Всього 3 508 992 3 401 825 

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 348 479 56 152 

Витратні та інші матеріали 7 746 -

Виплати соціальної допомоги 779 38 756 

Використані послуги 532 451 075 

Інші витрати 2 089 978 1 717 307 

Всього 2 447 514 2 263 290 

39. Соціальний захист та соціальне забезпечення

41. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 99 843 46 766 

Використані послуги 21 140 16 530 

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 14 134 7 948 

Орендні витрати 7 686 5 927 

Амортизація 4 814 4 181 

Витратні та інші матеріали 3 673 -

Витрати на ремонт та технічне обслуговування 2 379 442 

Інші витрати 929 772 910 122 

Всього 1 083 441 991 916 

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 394 974 395 589 

Використані послуги 68 299 20 933 

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 33 612 36 175 

Витратні та інші матеріали 14 814 -

Амортизація 4 160 -

Інші витрати 701 517 343 338 

Всього 1 217 376 796 035 

37. Будівництво

40. Культура i мистецтво
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У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату 14 344 12 259 

Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги 1 399 -

Використані послуги 312 -

Витратні та інші матеріали 150 48 

Інші витрати 696 303 611 681 

Всього 712 508 623 988 

43. Кошти, що передаються до державного бюджету та інших 

бюджетів 
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 2016 році субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного

та культурного розвитку регіонів становила 116 208 тис. грн (2015: 45 887 тис. грн).

У 2016 та 2015 роках Місто не передавало кошти до Державного бюджету як міжбюджетні трансферти без

цільового призначення.

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Курсова різниця по позикових коштах 1 600 689 4 543 090

Процентні витрати 1 106 021 1 451 766

Всього фінансових витрат 2 706 710 5 994 856

44. Фінансові витрати

42. Державне управління

Керівництво Міста вважає, що під усі суттєві зобов’язання у цій консолідованій фінансовій інформації були

створені відповідні резерви.

Зобов’язання з оперативної оренди. Майбутні мінімальні платежі за контрактами з операційної оренди є

наступними:

У тисячах українських гривень
31 грудня 

2016 року

31 грудня 

2015 року

До 1 року 3 063 764 

1-5 років 4 214 1 130 

Всього мінімальних майбутніх орендних платежів 7 277 1 894

Дані станом на 31 грудня 2016 року включають в себе інформацію щодо майбутніх орендних платежів по 11

найбільших підприємствах, що орендують майно (31 грудня 2015 року: по 7 найбільших підприємствах).

Активи, передані в заставу, та активи з обмеженим використанням. Балансова вартість активів,

переданих у заставу, та активів з обмеженим використанням станом на 31 грудня 2016 року становила 834 949

тис. грн (31 грудня 2015 року: 949 717 тис. грн).

Станом на 31 грудня 2016 року до суми умовних зобов’язань включено зобов’язання за судовими справами,

результат яких на дату складання звіту був невідомим на суму 49 910 тис. грн (2015: 739 799 тис. грн).

Умовні зобов’язання за судовими справами. У 2016 році ТОВ «Укррослізинг» звернулося до суду з позовом

до КП «Київський метрополітен», між якими укладений договір фінансового лізингу, щодо стягнення

заборгованості з оплати частини вартості предмету лізингу та відсотків за користування у сумі 463 379 тис. грн

(Примітка 15), а також додаткових нарахувань у сумі 1 496 088 тис. грн.

28 вересня 2016 року рішенням суду позов задоволено частково. Після звітної дати рішення оскаржено та

передано до Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України

(Примітка 49). За результатами судових розглядів 25 квітня 2017 року рішенням Вищого господарського суду

України позовні вимоги ТОВ «Укррослізинг» задоволено в такому розмірі:

- 478 276 тис. грн – стягнення заборгованості з оплати частини вартості предмету лізингу та відсотків за

користування;

- 1 445 936 тис. грн – додаткові нарахування.

45. Умовні та інші зобов’язання

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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46. Управління фінансовими ризиками
Під час своєї діяльності Місто наражається на валютний, 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 спеціального призначення.

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 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). Під час класифікації фінансових інструментів з використанням ієрархії справедливої вартості

керівництво застосовує професійні судження.

Справедлива вартість за рівнями ієрархії та відповідна балансова вартість активів та зобов’язань Міста

наведена нижче:

Станом на 31 грудня 2016 року:

Справедлива вартість
Балансова 

вартість

У тисячах українських гривень Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

Фінансові активи

Інвестиції - - 55 618 55 618

Дебіторська заборгованість - - 3 213 489 3 213 489

Грошові кошти та їх еквіваленти 5 595 174 - - 5 595 174

Нефінансові активи

Основні засоби - - 75 325 013 75 325 013

ВСЬОГО АКТИВІВ 5 595 174 - 78 594 120 84 189 294

Фінансові зобов’язання

Кредиторська заборгованість - - 4 601 128 4 601 128

Запозичення

- випущені єврооблігації 2 110 877 - - 2 750 328

- інші запозичення - - 16 094 667 16 094 667

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 2 110 877 - 20 695 795 23 446 123

У фінансові зобов’язання рівня 1 справедливої вартості включені єврооблігації, які не обслуговуються станом

на 31 грудня 2016 року, проте мають котирування на активному ринку.

Станом на 31 грудня 2015 року: Справедлива вартість
Балансова 

вартість

У тисячах українських гривень Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

Фінансові активи

Інвестиції - - 122 461 122 461  

Дебіторська заборгованість - - 2 312 409 2 312 409  

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 702 645 - - 2 702 645

Нефінансові активи

Основні засоби - - 69 716 665 69 716 665 

ВСЬОГО АКТИВІВ 2 702 645 - 72 151 535  74 854 180 

Фінансові зобов’язання

Кредиторська заборгованість - - 4 012 761 4 012 761 

Запозичення

- випущені єврооблігації 2 036 186  - - 2 427 643 

- випущені облігації внутрішньої місцевої позики - 2 884 791  - 2 884 791  

- інші запозичення - - 14 810 912  14 810 912  

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 2 036 186  2 884 791  18 823 673 24 136 107 
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46. Управління фінансовими ризиками
Метод оцінки справедливої вартості активів і зобов’язань рівня 2 і рівня 3 справедливої вартості наведено

нижче:

Метод оцінки

Фінансові активи

Інвестиції Дисконтовані грошові потоки

Дебіторська заборгованість Дисконтовані грошові потоки 

Нефінансові активи

Основні засоби Ринковий підхід / Амортизована вартість заміщення

Фінансові зобов’язання

Кредиторська заборгованість Дисконтовані грошові потоки

Запозичення

- випущені облігації внутрішньої місцевої позики Ринкові котирування

- інші запозичення Дисконтовані грошові потоки

Кредитний ризик

Кредитний ризик – це ризик фінансових збитків для Міста в 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:

У тисячах українських гривень
31 грудня 

2016 року

31 грудня 

2015 року

Інвестиції 55 618 122 461

Дебіторська заборгованість 3 213 489 2 312 409

Грошові кошти та їх еквіваленти 5 595 174 2 702 645

Максимальна схильність до кредитного ризику 8 864 281 5 137 515

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 строку їх погашення з уникненням неприйнятних збитків або

ризику репутації Міста.

У поданих нижче таблицях показано зобов’язання Міста станом на 31 грудня 2016 та 2015 років 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 в 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 2016 року:

У тисячах українських 

гривень

На вимогу 
та до 6 
місяців

Від 6 до 
12 місяців

Від 1 до 
5 років

Понад 5 
років Інші* Усього

Зобов’язання

Запозичення 369 057 951 562 2 185 012 24 946 15 984 654 19 515 231

Кредиторська заборгованість 4 529 084 9 445 62 599 - - 4 601 128

Усього зобов’язання 4 898 141 961 007 2 247 611 24 946 15 984 654 24 116 359

* Категорія «Інші» включає зобов’язання за позикою від Міністерства фінансів України, єврооблігаціями та іншими

зобов’язаннями, грошові потоки на погашення та обслуговування яких не можуть бути достовірно передбачені.

7. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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46. Управління фінансовими ризиками
Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань на 31 грудня 2015 року:

У тисячах українських гривень

На вимогу 
та до 6 
місяців

Від 6 до 
12 місяців

Від 1 до 
5 років

Понад 
5 років Інші* Усього

Зобов’язання

Запозичення 707 074 3 618 869 3 625 858 783 14 548 998 22 501 582

Кредиторська заборгованість 3 765 959 211 930 34 872 - - 4 012 761

Усього зобов’язання 4 473 033 3 830 799 3 660 730 783 14 548 998 26 514 343

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 ґрунтується 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 у результаті залучення фінансування від третіх осіб.

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:

Вплив на прибуток чи збиток 

У тисячах українських гривень на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року

Зміцнення долара США на 30% (3 730 564) (3 260 747)

Послаблення долара США на 10% 1 243 521 1 086 916

Зміцнення євро на 30% (567 144) (563 122)

Послаблення євро на 10% 189 048 187 707

Ризик процентної ставки. Місто наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів

ринкової процентної ставки на його 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.

У тисячах українських гривень

На вимогу 
та до 

6 місяців
Від 6 до 

12 місяців
Від 1 до 
5 років

Більше 5 
років Інші*

Немоне-
тарні 
статті Усього

31 грудня 2016 року

Усього фінансових активів 8 719 113 - 89 550 - - 55 618 8 864 281

Усього фінансових зобов’язань (4 883 251) (743 453) (1 809 820) (24 946) (15 984 653) - (23 446 123)

Чиста невідповідність 

процентних ставок на 

31 грудня 2016 року 3 835 862 (743 453) (1 720 270) (24 946) (15 984 653) 55 618 (14 581 842)

31 грудня 2015 року

Усього фінансових активів 4 925 362 - 89 692 - - 122 461 5 137 515

Усього фінансових зобов’язань (3 946 387) (3 777 533) (1 862 405) (783) (14 548 999) - (24 136 107)

Чиста невідповідність 

процентних ставок на 

31 грудня 2015 року 978 975 (3 777 533) (1 772 713) (783) (14 548 999) 122 461 (18 998 592)

* Категорія «Інші» включає зобов’язання за позикою від Міністерства фінансів України, єврооблігаціями та іншими

зобов’язаннями, грошові потоки на погашення та обслуговування яких не можуть бути достовірно передбачені.
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47. Представлення фінансових інструментів за категоріями 

оцінки
Далі наведено фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2016 року:

У тисячах українських гривень

Кредити та 

дебіторська 

заборгованість

Активи наявні для 

продажу Всього

Фінансові активи

- Інвестиції - 55 618 55 618

- Дебіторська заборгованість за обмінними операціями 3 213 489 - 3 213 489

- Грошові кошти та їх еквіваленти 5 595 174 - 5 595 174

Всього фінансових активів 8 808 663 55 618 8 864 281

Фінансові зобов’язання

- Позики 18 844 995 - 18 844 995

- Кредиторська заборгованість 4 601 128 - 4 601 128

Всього фінансових зобов’язань 23 446 123 - 23 446 123

Далі наведено фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2015 року:

У тисячах українських гривень

Кредити та дебіторська 

заборгованість

Активи наявні 

для продажу Всього

Фінансові активи

- Інвестиції - 122 461 122 461

- Дебіторська заборгованість за обмінними операціями 2 312 409 - 2 312 409

- Грошові кошти та їх еквіваленти 2 702 645 - 2 702 645

Всього фінансових активів 5 015 054 122 461 5 137 515

Фінансові зобов’язання

- Позики 20 123 346 - 20 123 346

- Кредиторська заборгованість 4 012 761 - 4 012 761

Всього фінансових зобов’язань 24 136 107 - 24 136 107

48. 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 Міста.

Для цілей управління в рамках Міста виділено 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 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 відповідно до облікової

політики, застосованої у консолідованій фінансовій інформації спеціального призначення. Водночас 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 підготовлено відповідно до 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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48. Інформація за сегментами
Нижче наведена інформація за сегментами за 2016 рік:
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Доходи по 

сегментам

Асигнування з 

бюджету
- 1 192 416 3 641 853 2 597 612 7 639 958 8 052 449 2 552 720 7 614 407 33 291 415 

Доходи від 

зовнішніх джерел
38 687 164 59 270 1 023 337 4 255 671 1 685 700 112 269 2 997 470 1 092 153 49 913 034 

Міжсегментні 

доходи
- - 85 562 399 480 4 016 2 886 29 502 364 169 885 615 

Витрати по 

сегментам
- - - - - - - -

Загальні витрати 

сегменту
(6 111 185) (2 376 380) (4 118 434) (9 330 429) (6 982 603) (7 536 933) (3 865 116) (9 439 748) (49 760 828)

Міжсегментні 

витрати
(27 180 229) (596) (45 308) (368 754) (342 832) (29 522) (47 291) (51 311) (28 065 843)

Надлишок/

(дефіцит) від 

операційної 

діяльності

5 395 750 (1 125 290) 587 010 (2 446 420) 2 004 239 601 149 1 667 285 (420 330) 6 263 393 

Фінансові доходи/

(витрати)
(281 439) - (3) (1 352) - - (125 999) (1 394) (410 187)

Частка надлишку/ 

(дефіциту) 

асоційованих 

компаній

- - - - - - - - -

Надлишок/ 

(дефіцит) за 

звітний період

5 114 311 (1 125 290) 587 007 (2 447 772) 2 004 239 601 149 1 541 286 (421 724) 5 853 206 

Інша інформація

Активи сегменту - 1 945 816 22 933 993 44 900 172 10 164 317 4 944 983 27 938 366 6 006 843 118 834 490 

Зобов’язання 

сегменту 
- 50 162 16 985 747 9 900 734 477 114 94 755 7 990 249 1 368 360 36 867 121 
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Нижче наведена інформація за сегментами за 2015 рік:

У тисячах 
українських 
гривень
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Доходи по 

сегментам

Асигнування з 

бюджету
- 704 537 1 542 905 2 145 932 8 231 106 6 313 213 1 533 483 5 333 916 25 805 092

Доходи від 

зовнішніх джерел
31 653 964 28 871 2 445 413 7 049 253 1 293 916 92 917 2 331 805 591 075 45 487 214

Міжсегментні 

доходи
- 68 1 303 284 964 27 172 247 119 825 360 911 794 490

Витрати по 

сегментам
- - - - - - - - -

Загальні витрати 

сегменту
(53 275) (800 814) (3 069 255) (7 909 102) (8 165 426) (5 784 778) (3 375 009) (6 514 234) (35 671 893)

Міжсегментні 

витрати
(26 379 918) (786) (115 131) (644 046) (2 493) (12 739) (8 826) (10 466) (27 174 405)

Надлишок/(дефі

цит) від 

операційної 

діяльності

5 220 771 (68 124) 805 235 927 001 1 384 275 608 860 601 278 (238 798) 9 240 498

Фінансові 

доходи/(витрати)
(1 576 847) - (1 713) (508) - - (173 744) (21 901) (1 774 713)

Частка надлишку/ 

(дефіциту) 

асоційованих 

компаній

- (133 700) - - - - - - (133 700)

Надлишок/ 

(дефіцит) за 

звітний період

3 643 924 (201 824) 803 522 926 493 1 384 275 608 860 427 534 (260 699) 7 332 085

Інша інформація

Активи сегменту - 1 510 212 19 861 251 45 299 485 7 656 552 4 252 887 24 027 777 4 851 939 107 460 103

Зобов’язання 

сегменту 
- 55 132 14 808 415 9 328 221 159 786 81 106 5 943 245 349 951 30 725 856

48. Інформація за сегментами
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48. Інформація за сегментами
Нижче наведена звірка показників за сегментами до консолідованих даних Міста:

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Доходи за сегментами 84 090 064 72 086 796 

Згортання асигнувань з бюджету (23 279 594) (25 805 092)

Згортання доходів від визнання землі та інших необоротних активів на балансі по 

бюджетних установах
(4 528 775) (3 703 786)

Згортання державних субсидій для населення (4 055 305) (1 966 171)

Сторно доходів від амортизації основних засобів побудованих за бюджетні кошти (779 077) (912 011)

Згортання міжсегментних доходів (885 616) (794 490)

Коригування з метою визнання доходів у правильному обліковому періоді 873 416 1 058 794 

Інші коригування 155 617 796 620 

Доходи консолідованої фінансової інформації 51 590 730 40 760 660 

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Операційні витрати за сегментами (77 826 671) (62 846 298)

Згортання міжсегментних витрат 27 181 241 27 174 405 

Згортання витрат від визнання землі та інших необоротних активів на балансі по 

бюджетних установах
4 528 775 3 703 786 

Згортання державних субсидій для населення 4 055 305 1 966 171 

Рекласифікація неопераційних курсових різниць за валютними кредитами з операційних 

витрат до фінансових
- 303 521 

Інші коригування 1 327 973 (902 691)

Операційні витрати консолідованої фінансової інформації (40 733 377) (30 601 106)

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Фінансові витрати за сегментами (410 187) (1 774 713)

Визнання курсових різниць за єврооблігаціями (1 442 651) (4 480 478)

Рекласифікація неопераційних курсових різниць за валютними кредитами з операційних 

витрат до фінансових
184 221 (65 592)

Сторно фінансових витрат, які відносяться до 2014 року - 362 506 

Нарахування відсотків (696 943) (15 704)

Інші коригування (341 150) (20 875)

Фінансові витрати консолідованої фінансової інформації (2 706 710) (5 994 856)

У тисячах українських гривень 2016 рік 2015 рік

Активи за сегментами 118 834 490 107 460 103 

Згортання внутрішньогрупових балансів (929 408) (555 641)

Припинення визнання приватизованих основних засобів (23 538 191) (23 538 191)

Визнання активів за договорами концесії 3 820 452 3 925 566 

Визнання та переоцінка основних засобів  що не обліковуються на балансі міста 1 833 353 1 833 353 

Нарахування резерву сумнівної заборгованості (585 898) (799 508)

Інші коригування 1 429 861 897 819 

Активи консолідованої фінансової інформації 100 864 659 89 223 501 

Зобов’язання за сегментами 36 867 121 30 725 856 

Згортання внутрішньогрупових балансів (929 408) (555 641)

Визнання облігацій місцевої позики та єврооблігацій 12 296 105 13 738 245 

Визнання середньострокових позик 3 688 454 3 688 454 

Згортання зобов’язань комунальних підприємств за договорами концесії (2 940 247) (2 980 607)

Згортання інших зобов’язань за концесією, включаючи поліпшення (1 968 430) (2 103 837)

Згортання зобов’язань з будівництва за рахунок коштів бюджету Міста (6 991 189) (6 991 189)

Інші коригування (650 520) 1 142 427 

Зобов’язання консолідованої фінансової інформації 39 371 886 36 663 708 
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49. Події після закінчення звітного періоду
Умови функціонування. У 2017 році уряд України та НБУ продовжували вживати заходів з метою

подальшої стабілізації макроекономічної ситуації та банківського сектору. Так, облікова ставка була

встановлена НБУ на рівні 14% з 27 січня 2017 року, 13% з 14 квітня 2017 року та 12.5% річних з

26 травня 2017 року. Інфляція за січень – липень 2017 року склала 8.2% (у відповідному періоді

2016 року – 4.8%).

Після звітної дати гривня зміцнилася по відношенню до основних іноземних валют. Зокрема, станом

на 31 липня 2017 року офіційний курс гривні до долара США, встановлений НБУ, зменшився до

25.92 гривні за 1 долар США в порівнянні з 27.19 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня

2016 року (зміцнення на 4.67%).

Судові розгляди. Після звітної дати, рішення суду першої інстанції щодо позову ТОВ «Укррослізинг»

до КП «Київський метрополітен» (Примітка 45) було оскаржене та передане до Київського

апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України. В результаті судових

розглядів, 25 квітня 2017 року рішенням Вищого господарського суду України позовні вимоги ТОВ

«Укррослізинг» були задоволені у наступному розмірі:

- 478 276 тисяч гривень – стягнення заборгованості з оплати частини вартості предмету лізингу та

відсотків за користування; та

- 1 445 936 тисяч гривень – додаткові нарахування.

Також, відповідно до Рішення Господарського суду в м. Києві прийнято рішення про задоволення

позовних вимог компанії «Укррослізинг» та накладено арешт на рахунки КП «Київський

метрополітен». Станом на 22 серпня 2017 року 155 921 тисяч гривень було стягнено з рахунків

комунального підприємства «Київський метрополітен».
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Підприємства, бюджетні установи та організації у комунальній власності територіальної громади 

міста Києва, підпорядковані структурним підрозділам в.о КМР (КМДА) та районним у місті Києві 

державним адміністраціям (вибірково), відображені у консолідованій фінансовій звітності

Джерело: КМДА

1 «Київський науково - методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і 

заповідних територій»

2 Музей видатних діячів української культури  Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького

3 Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»

4 Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків

5 Департамент житлово- комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

6 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

8 Київський університет імені Бориса Грінченка

9 Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва

10 Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1

11 Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2

12 Київська міська клінічна лікарня № 12

13 Київська міська клінічна лікарня № 17

14 Київська міська клінічна лікарня № 3

15 Київська міська клінічна лікарня № 6

16 Київський міський клінічний ендокринологічний центр

17 Київський міський онкологічний центр

18 Киівська міська клінічна лікарня № 18

19 Киівська міська клінічна лікарня № 5

20 Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

21 Комунальна організація «Київмедспецтранс»

22 Київський міський пологовий будинок № 5

23 Олександрівська  клінічна лікарня м. Києва

24 Святошинський психоневрологічний інтернат

25 Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

26 Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

27 Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

28 Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

29 Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

30 Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

31 Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

32 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

33 Управління освіти Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації

34 Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

35 Комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство»

36 Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

37 Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»

38 Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло- Інвест»  департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
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Джерело: КМДА

39

Комунальне  підприємство «Інженерний центр»  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

40 Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

41 Комунальне підприємство «Господар Дарницького району м. Києва»

42

Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району міста 

Києва»

43 Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району м. Києва

44

Комунальне підприємство «Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду в Святошинському районі

м. Києва»

45

Комунальне підприємство «Дирекція замовника з управління житловим господарством Дарницького району міста 

Києва»

46 Комунальне підприємство «Служба замовника житлово-комунальних послуг» Оболонського району у м.Києві

47 Комунальне підприємство «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»

48 Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства «Житлорембудсервіс» Деснянського району м. Києва

49 Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва

50 Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району міста Києва

51 Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

52

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  по  

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва  «Плесо»

53

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

«Київреклама»

54

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київкомунсервіс»

55

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»

56 Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»

57 Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»

58

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»  

(власне майно)

59 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва

60 Комунальна корпорація «Київавтодор»

61 Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»

62

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Голосіївського району м. Києва»

63

Комунальне підприємство «Шляхово- експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Дніпровського району» м. Києва

64 Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

65

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Дарницького району»

66

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Печерського району» м. Києва

67

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Подільського району»

68

Комунальне підприємство «Шляхово- експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Солом'янського району м. Києва»

69

Комунальне підприємство «Шляхово- експлуатаційне управління по ремонту та утриманню  автомобільних шляхів та 

споруд на них Шевченківського району м. Києва»

70

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях 

м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

71 Комунальне підприємство головний інформаційно-обчислювальний центр
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Джерело: КМДА

72 Комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

73 Комунальне підприємство «Бессарабський ринок»

74 Комунальне підприємство «Володимирський ринок»

75 Комунальне підприємство «Фармація»

76 Комунальне підприємство міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

77 Комунальне підприємство «Київпастранс»

78 Комунальне підприємство Київської міської ради «Київдорсервіс»

79 Комунальне підприємство «Київський метрополітен»

80 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва»

81 Комунальне підприємство «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва»

82 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»

83 Комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд»

84 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»

85 Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно- діагностичний центр»  Деснянського району м. Києва

86 Комунальне підприємство  «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»

87 Комунальне підприємство  «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»

88 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»

89 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

90 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

91 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»

92 Комунальне підприємство «Солом'янка – Сервіс» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

93 Комунальне підприємство  «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  Шевченківського району м. Києва»

94 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги № 1» Шевченківського району 

міста Києва

95 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Шевченківського району 

міста Києва

96 ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал»  

97 ПАТ «Київгаз» 

98 ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»

99 ПрАТ «Київспецтранс»

100 ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»
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EIU – Economist Intelligence Unit

ISO – International Organization for Standardization

S&P – Standard & Poor’s

USAID – United States Agency for International Development

АК – акціонерна компанія

АК – адвокатська компанія

АО – адвокатське об'єднання

АРК – Автономна Республіка Крим

АТ – акціонерне товариство

АТО – антитерористична операція

ВАТ – відкрите акціонерне товариство

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВНЗ – вищі навчальні заклади

ВРП – валовий регіональний продукт

в.п. – відсотковий пункт

ГВП – гаряче водопостачання

ГІБК – група інвестиційно-будівельних компаній

Гкал/год – гігакалорій за годину

ГО – громадська організація

ГУНП – Генеральне управління Національної поліції

ДАХК – державна акціонерна холдингова компанія

ДВНЗ – державний вищий навчальний заклад

ДК – державна компанія

ДК – державний концерн

ДНЗ – дошкільні навчальнізаклади

ДП – державне підприємство

ДПЗКУ – Державна продовольчо-зернова корпорація  

України

ДТГО – державне територіально-галузеве об'єднання

ДТП – дорожньо-транспортна пригода

ДУ – державна установа

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄС – Європейський Союз

ЖБК – житлово-будівельні кооперативи

ЖЕК – житлово-експлуатаційна контора

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

ЖКО – житлово-комунальне об’єднання

ЗАТ – закрите акціонерне товариство

ЗБД – забезпечення будівельної діяльності

ЗМІ – засоби масової інформації

ЗНЗ – загальноосвітні навчальні заклади

ЗУ – Закон України

ІС – інформаційна система

ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система

КАТП – комунальне автотранспортне підприємство

КБ – комерційний банк

КВЕД – класифікація видів економічної діяльності

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

КМВК – Київський міський військовийкомісаріат

КМДА – Київська міська державна адміністрація

КМР – Київська міська рада

КНТЕУ – Київський національний торгово-економічний  

університет

КОЗП – Київський обласний збірний пункт

КП – комунальне підприємство

МА – міжнародний аеропорт

МВФ – Міжнародний валютний фонд

МІАС – Міська інформаційно-аналітична система

МОЗ – Міністерство охорони здоров'я

МСБОДС – Міжнародні стандарти бухгалтерського  

обліку для державного сектору

НАНУ – Національна академія наук України

НБУ – Національний банк України

НВЦ – науково-виробничий центр

НДІ – науково-дослідний інститут

НКЦПРФ – Національна комісія з цінних паперів та  

фондового ринку

НТУУ – Національний технічний університет України

ОЕС – Об'єднана енергетична система

ОЗДП – облігації зовнішньої державної позики

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирних  

будинків

ОСН – органи самоорганізації населення

пас. – пасажир

ПАТ – публічне акціонерне товариство

ПДВ – податок на додану вартість

ПДФО – податок на доходи фізичних осіб

ПІІ – прямі іноземні інвестиції

пп – процентні пункти

ПрАТ – приватне акціонерне товариство

ПРООН – Програма розвитку Організації об'єднаних  

націй

ПСБО – Національне положення (стандарт)  

бухгалтерського обліку

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади

РДА – районна державна адміністрація

РМСБОДС – Рада з Міжнародних стандартів  

бухгалтерського обліку для державного сектору

с/г – сільське господарство

СП – спільне підприємство

СФД – страховий фонд документації

ТВЕ – технологічні витрати електроенергії

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

ТІЦ – туристично-інформаційний центр

ТМК – транспортна модельКиєва

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

ТПВ – тверді побутові відходи

ТРК – телерадіокомпанія

УЖГ – управління житлового господарства

УМТ та ГЗ – управління матеріально-технічного та  

господарського забезпечення

УСПП – Український союз промисловців і підприємців

ФОП – фізична особа – підприємець

ХВП – холодне водопостачання

ХК – холдингова компанія

ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг

ЦО – централізоване опалення

ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція

ШЕУ – шляхово-експлуатаційне управління

ЮФ – юридична фірма

Список скорочень, використаних у річному звіті
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Виконавчий орган Київської міської ради

(Київська міська державна адміністрація)

вул. Хрещатик, 36

Київ, Україна, 01044

https://kievcity.gov.ua/

kmda@kma.gov.ua

zvernen@kma.gov.ua

info@1551.gov.ua

https://kievcity.gov.ua/
mailto:kmda@kma.gov.ua
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